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12. Součet svislých dvojic
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6. Odchylky čísel Historie
7. Odchylky čísel Historie + Lichá/Sudá
8. Záporné/kladné odchylky Historie
9. Liché/sudé součty Historie
10. Jedinečné odchylky čísel
11. Součet odchylek čísel
12. Shoda s předchozími součty
13. Shoda s předchozími odchylkami
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8. Opakovaná čísla
9. Přilehlá čísla
10. Přilehlé číslice
11. Kombinované statistiky
12. Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká
13. Základ sumy + Lichá/Sudá
14. Základ sumy + Nízká/Vysoká
15. Shoda v předchozích tazích
16. Panel tiketu
17. Opakovaná losování
18. Matice čísel
19. Tah koněm
20. Pásma indexu tipu
21. Pohyb indexu tipu
22. Pozice indexu tipu
23. Prvočísla
24. Aritmetická složitost
25. Číslice tipu
26. Postupné číslice v libovolném pořadí
27. Skupiny čísel
28. Rozložení do skupin čísel
29. Pozice tipu
30. První / Poslední číslice pozic
31. Pohyb čísel na pozicích
32. Vzorky pohybu čísel
33. Vzorky pohybu prvních číslic
34. Vzorky pohybu posledních číslic
35. Vzdálenost čísel na pozicích
36. Součet číslic na pozicích
37. Součet dvou pozic tipu
38. Rozsah čísel na pozicích
39. Součet svislých dvojic

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
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Dvojice
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Čtveřice
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3/4
Kombinace čísel
Přehled postupných čísel
Kombinace postupných čísel
Oznamovací čísla
Oznamovací dvojice
Oznamovací trojice
Oznamovací dodatkové číslo
Záporné/kladné odchylky Historie
Kombinace segmentů
Jedinečné odchylky součtů
Jedinečné odchylky čísel
Velikost segmentu
Opakování velikosti segmentů
Odchylky čísel
Součet odchylek čísel
Rozsahy součtů odchylek čísel
Odchylky v rozsahu
Pohyb součtů Historie
Pohyb odchylek Historie
Postupné záporné/kladné odchylky Historie
Součet odchylek čísel
Opakované odchylky Historie
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72. Rozsah odchylek Historie
5. Statistické vlastnosti
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2. Nízká/Vysoká
3. Suma
4. Opakovaná čísla
5. Index tipu
6. Pohyb indexu tipu
7. Pozice indexu tipu
8. Přilehlá čísla
9. Přilehlé číslice
10. Vzorky pohybu čísel
11. Kombinované statistiky
12. Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká
13. Základ sumy + Lichá/Sudá
14. Základ sumy + Nízká/Vysoká
15. Skupiny čísel
16. Opakování skupin čísel
17. Shoda v předchozích tazích
18. Panel tiketu
19. Standardní odchylka
20. Prodlevy
21. Tah koněm
22. Prvočísla
23. Aritmetická složitost
24. Postupné číslice nezávisle na pořadí
25. Vzorky pohybu číslic
26. Pozice tipu
27. Pozice dodatkových čísel
28. První / Poslední číslice pozic
29. Pohyb čísel na pozicích
30. Vzorky pohybu čísel
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Vzorky pohybu prvních číslic
Vzorky pohybu posledních číslic
Liché/Sudé pozice
Nízké/Vysoké pozice
Vzdálenost čísel na pozicích
Rozsah čísel na pozicích
Součet svislých dvojic
Vzorky intervalů
Rozsahy vylosovaných čísel
Horká/studená čísla
Rozložení do matice
Součty Historie
Odchylky Historie
Liché/sudé součty Historie
Min/Max odchylky Historie
Záporné/kladné odchylky Historie
Standardní odchylka odchylek Historie
Jedinečné odchylky Historie
Jedinečné odchylky čísel
Segmenty Historie
Součet odchylek čísel
Odchylky v rozsahu
Pohyb součtů Historie
Pohyb odchylek Historie
Postupné záporné/kladné odchylky Historie
Opakované odchylky Historie
Rozsah odchylek Historie

7. Historie
1. Historie čísel
2. Historie součtů
3. Odhady
4. Predikce

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

5. Filtry
1. Součty Historie
2. Liché/sudé součty Historie
3. Standardní odchylka odchylek
4. Záporné/kladné odchylky Historie
5. Jedinečné odchylky součtů
6. Segmenty
7. Kombinace segmentů Historie
8. Odchylky čísel Historie
9. Odchylky čísel Historie + Lichá/Sudá
10. Jedinečné odchylky čísel
11. Součet odchylek čísel
12. Shoda s předchozími součty
13. Shoda s předchozími odchylkami
14. Pohyb součtů
15. Pohyb odchylek
6. Statistiky
1. Záporné/kladné odchylky Historie
2. Kombinace segmentů
3. Jedinečné odchylky součtů
4. Jedinečné odchylky čísel
5. Velikost segmentu
6. Opakovábí velikosti segmentů
7. Součty Historie
8. Odchylky Historie
9. Liché/Sudé součty Historie
10. Min/Max odchylky Historie
11. Záporné/kladné odchylky Historie
12. Standardní odchylka odchylek Historie
13. Jedinečné odchylky Historie
14. Jedinečné odchylky čísel
15. Segmenty Historie
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16. Odchylky čísel
17. Součet odchylek čísel
18. Rozsahy součtů odchylek čísel
19. Odchylky v rozsahu
20. Pohyb součtů Historie
21. Pohyb odchylek Historie
22. Postupné záporné/kladné odchylky Historie
23. Součet odchylek čísel
24. Opakované odchylky Historie
25. Rozsah odchylek Historie
8. Tisk na tikety
1. Tikety
2. Nový tiket
9. Skupiny čísel
1. Správce skupin čísel
2. Nová skupina čísel
10. Nástroje
1. Predikce
2. Zabarvení čísel
3. Co když...
4. Mezní datum losování
5. Před-filtr tahů
6. Tiket
7. Vyhledání tipu
8. Export tabulek
9. Tisk tabulek
10. Import z programu Expert Lotto 4.x
11. Výhry
11. Nastavení programu
1. Zabarvení čísel
2. Horká/studená čísla
3. Zpracování úloh
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4. Import a export
5. Grafy

Nápověda programu Expert Lotto
Expert Lotto je univerzální program pro podporu sázení libovolné číselné loterie. Expert Lotto podporuje:
Loterie typu Jackpot, které losují všechna čísla ze stejného osudí. Dodatkové(á) číslo se losuje také z hlavního osudí. Například loterie Sportka
provozovaná společností Sazka, a.s.
Loterie Keno, které losují všechna čísla z jednoho osudí. Na papírových sázenkách se ale označuje méně čísel. Například loterie Šťastných 10.
Loterie typu Powerball, které losují hlavní čísla z jednoho osudí a pak jedno nebo více dodatkových čísel z jiných osudí. Například loterie Euro Milióny.
Loterie Pick-3 / Pick-4 / Pick-N, které losují každé výherní číslo z jiného osudí. Například loterie Kostky provozovaná společností Sazka, a.s.
Program Expert Lotto Vám usnadní následující úkony:
Sledování a správu předchozích losování
Tvorba, import a export rozpisů
Tisk na papírové sázenky
Kontrola výhry
Statistická analýza předchozích losování
Nalezení tipu vyhrávajícího první pořadí pomocí unikátních funkcí Historie
Využití pokročilých herních postupů pomocí Složených filtrů a Analýzy tipů
Program Expert Lotto obsahuje mnoho funkcí, které Vám pomohou najít čísla pro příští losování a vylepšit tak poměr sázek a výher. Všechny výsledky
programu je možné kdykoliv reprodukovat, protože každá funkce programu je založena na matematických výpočtech. Program není černou schránkou, která
dává při každém použití jiné výsledky.
Tato nápověda obsahuje detailní popis a vysvětlení všech funkcí programu. Kdykoliv během práce s programem Expert Lotto stačí stisknout klávesu F1 pro
zobrazení kontextové nápovědy popisující právě používanou část programu. Před vlastním použitím programu velmi doporučujeme pročíst kapitoly v sekci
Začínáme. Množství užitečných rad a návodů naleznete také v sekci Návody na našich webových stránkách. Svoje zkušenosti s programem si můžete
vyměňovat s ostatními uživateli programu v diskusní skupině.
[obsah]
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První kroky
Po prvním spuštění program Expert Lotto zobrazuje pouze uvítací Startovací stránku a většina menu a nástrojových lišt je nedostupná. Je nutné nejprve otevřít
nějakou loterii. Zvolte menu Soubor - Nový - Loterie a otevřte průvodce Nová loterie. V seznamu zvolte loterii, kterou chcete hrát a klikněte na tlačítko Další.
Poté zvolte složku, ve které budou uloženy soubory loterie. Klikněte na tlačítko Dokončit a zvolte tlačítko Ano pro otevření zvolené loterie. V programu se
otevřou další okna a můžete začít hrát novou loterii. Program po restartu znovu otevře naposled používanou loterii ze složky na Vašem disku a můžete tak
pokračovat v hraní loterie.
Tímto způsobem můžete vytvořit libovolný počet loterií. V programu ale není možné pracovat s více loteriemi najednou. Pokud chcete hrát jinou loterii, zvolte
menu Soubor - Otevřít loterii nebo vyberte naposled použitou loterii z menu Soubor - Otevřít předchozí loterii.
Projděte si menu programu a jeho nástrojové lišty, zkuste otevírat a zavírat různá okna programu, upravte si rozložení oken. Nebojte se experimentovat.
Kdykoliv je možné vytvořit stejnou loterii a tím zrušit případné nechtěné změny.
Vylosovaná čísla
Všechny loterie dostupné v programu Expert Lotto obsahují databázi vylosovaných čísel. Předchozí losování zobrazíte pomocí menu Vylosovaná čísla
- Zobrazit jako - Tabulka.
Pokud je databáze losovaných čísel zastaralá, můžete doplnit chybějící losování manuálně pomocí menu Vylosovaná čísla - Přidat nebo je stáhnout
přímo z webových stránek loterie (pokud jsou dostupná) pomocí menu Vylosovaná čísla - Online aktualizace.
Pokud jste si vytvořili vlastní loterii, budete muset načíst databázi losovaných čísel pomocí menu Vylosovaná čísla - Importovat.
Rozpisy
Distribuce programu Expert Lotto neobsahuje žádné rozpisy. Na internetu je k dispozici množství webových stránek s rozpisy všeho druhu. Rozpisy
stažené z internetu otevřete v programu Expert Lotto pomocí menu Schránka - Vložit - Soubor tipů.
Dále je možné vytvářet takzvané plné rozpisy, které obsahují všechny možné kombinace zvolených čísel - zvolte menu Schránka - Vložit - Všechny
kombinace.
Pokud raději pracujete s náhodnými kombinacemi zvolených čísel, použijte menu Schránka - Vložit - Náhodné kombinace.
Filtry
Po úspěšném načtení rozpisu nebo po vytvoření nového rozpisu je většinou potřeba zmenšit počet tipů tak, aby bylo možné podat cenově dostupnou
sázku. K tomuto účelu nabízí program Expert Lotto řadu různých filtrů. Najdete je v okně Filtry nebo po kliknutí na menu Schránka - Omezit - Filtrovat
tipy.
V pokročilých herních postupech můžete zkombinovat několik jednoduchých filtrů do Složeného filtru a realizovat tak libovolně komplikovanou filtrovací
logiku - zvolte menu Soubor - Nový - Složený filtr.
Statistiky
Při výběru čísel pro příští losování hraje důležitou roli statistická analýza předchozích losování. Souhrnné statistiky vylosovaných čísel jsou dostupné z
menu Vylosovaná čísla - Analyzovat.
Statistiky pro jednotlivá losování se zobrazí pomocí menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Vlastnosti.
Tisk na tikety
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Tipy vybrané pro sázku na příští losování můžete vytisknout přímo na papírové tikety pomocí menu Schránka - Tisk na tikety.
Historie
Historie vylosovaných čísel je jedinečná funkce programu, která poskytuje 100% záruku nalezení tipu vyhrávajícího první pořadí. Výchozí bod tohoto herního
postupu je menu Historie - Historie čísel a menu Historie - Historie součtů.
[obsah]

Loterie
Program Expert Lotto je šířen společně s množstvím předchystaných loterií všech typů z celého světa. Tento seznam loterií je neustále rozšiřován a
doplňován. Pokud Vaše oblíbená loterie není v seznamu, můžete si ji sami vytvořit. Všechny předchystané loterie obsahují databázi losovaných čísel. Nicméně
naše možnosti jsou poněkud omezené, takže nemůžeme sledovat a doplňovat vylosovaná čísla všech loterií. Stejně tak nemůžeme zaručit 100% správnost
uvedených vylosovaných čísel. Pro doplnění chybějících tahů ve Vaší loterii musíte kontaktovat provozovatele loterie nebo vyhledat losovaná čísla na
internetu. Uživatelem vytvořené loterie neobsahují žádná vylosovaná čísla, databázi losovaných čísel si musíte naimportovat sami.
Každá loterie vytvořená pomocí průvodce Nová loterie je uložena ve složce na pevném disku Vašeho počítače. Loterii otevřete pomocí menu Soubor - Otevřít
loterii a nalistováním této složky. V každé složce může být pouze jedna loterie. Nicméně pomocí průvodce Nová loterie můžete vytvořit několik stejných loterií
do různých složek. Případně můžete zkopírovat celý obsah složky loterie do jiné složky. Nedoporučujeme vytvářet loterie ve stejné složce, jako je instalační
adresář programu. Při přechodu na novou verzi programu nebo po odinstalovaní programu by mohlo dojít ke ztrátě Vašich dat.
Každá složka loterie obsahuje následující soubory:
lottery.xml - textový soubor definující parametry loterie (velikost osudí, losovací schéma apod). Tento soubor neupravujte!
winningnumbers.db - binární soubor obsahující databázi losovaných čísel. Tento soubor neupravujte!
.settings - složka obsahující předvolby programu.
tmp - složka pro dočasné soubory.
Doporučujeme ukládat všechny soubory, které se k dané loterii vztahují - rozpisy, složené filtry, analýzy filtrů apod. - do složky loterie.
Je vhodné pravidelně zálohovat složky Vašich loterií - můžete použít libovolný zálohovací software dostupný pro Váš operační systém.
Pokud nějakou loterii již nebudete nikdy hrát, ujistěte se, že není právě používaná v programu Expert Lotto, a jednoduše smažte celou její složku.
Informace o aktuální loterii najdete v programu Expert Lotto pomocí menu Nápověda - O aplikaci na záložce Loterie.
Pomocí tlačítka
vpravo od políčka názvu loterie můžete vytvořit ZIP archiv obsahující zálohu Vaší loterie. Do ZIP archivu se uloží pouze parametry loterie
a databáze vylosovaných čísel, ostatní soubory ve složce loterie se NEzálohují. Tímto způsobem můžete také loterie sdílet s ostatními uživateli programu.
Tlačítko

vpravo od políčka s názvem složky loterie otevírá složku loterie ve správci souborů Vašeho operačního systému.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Viz také nástroje pro správu loterií.
[obsah]

Slovníček pojmů
Tip - sada čísel představující jednu sázku loterie (sloupeček na papírovém tiketu). Čísla jsou obvykle seřazena od nejmenšího k nejvyššímu.
Schránka - označuje část programu, kde jsou uschovány tipy, se kterými právě pracujete.
Vylosovaná čísla - tento termín označuje čísla, která byla v loterii vylosována jako výherní. Další používaný termín je předchozí losování nebo pouze
tahy.
Filtr - podmínka typu ano/ne, která aplikovaním na tipy vybere pouze tipy, které (ne)mají požadovaná čísla nebo vlastnosti.
Historie - unikátní funkce programu, která sleduje několik posledních výskytů tažených čísel a umožňuje tak nalezení tipu vyhrávajícího první pořadí
se 100% zárukou.
Tiket - je papírová sázenka, na níž se označují čísla sázky.
Panel tiketu - je mřížka tažených čísel uspořádaná stejným způsobem jako na papírové sázence.
Maskované pozice - v loterii typu například 6/49 obsahuje každý tip šest čísel. Pomocí maskovaných pozic můžete skrýt jednu nebo více pozic tipu a
pracovat tak s tipy, které obsahují například pouze pět čísel.
Označené tipy - každý tip ve Schránce má zvláštní příznak typu ano/ne. Označovaní tipů se obvykle používá při manuálním hodnocení Schránky, aby
se označily tipy, které mají zajímavá čísla nebo statistické vlastnosti. V programu je několik funkcí pro práci s označenými tipy.
Horká / Studená čísla - čísla jsou horká, pokud často padala v několika posledních losováních, studená čísla v několika posledních losování vůbec
nepadla, nebo se objevují pouze sporadicky.
Základ sumy - je uměle vytvořená formule, která dělí všechny tipy do 9 kategorií o stejné velikosti. Nejprve se provede součet všech hlavních čísel tipu
a pak se opakovaně sčítají číslice tohoto výsledku, až zůstane jediná číslice v rozmezí 1 až 9.
Standardní odchylka - je matematický výraz, který hodnotí rozptyl řady čísel, označuje se také jako StdOdch.
Co když - je volitelná sada čísel, kterou program zobrazuje v různých tabulkách a grafech tak, aby bylo vidět, co se stane, když padnou tato čísla v
příštím tahu.
Zabarvení čísel - ve většině případů program zobrazuje čísla tipů formou tabulky. Pro zlepšení vizuálního vnímání je možné změnit barvu pozadí
buněk tabulky podle různých kritérií. Například horká/studená čísla mají jako barvu pozadí různé odstíny červené/modré barvy.
Ukázkové loterie - Expert Lotto 6/49, Expert Lotto Keno, Expert Lotto PowerBall a Expert Lotto Pick 3 jsou uměle vytvořené loterie, jejichž vylosovaná
čísla byla vygenerována náhodně. Na tyto loterie není možné sázet. Slouží pouze pro předvedení funkcí programu a jako příklady v této nápovědě.
[obsah]
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Hlavní menu
Soubor
Nový
Složený filtr - vytvoří nový Složený filtr.
Analýza tipů - otevírá průvodce Analýza tipů.
Analýza filtrů - vytvoří novou Analýzu filtrů.
Loterie - otevře průvodce Nová loterie.
Otevřít soubor - otevře soubor na disku. Můžete otevřít buď uložené soubory Složených filtrů a Analýz filtrů nebo můžete otevřít a editovat libovolný
textový nebo CSV soubor. Soubor je možné otevřít také tak, že se přetáhne ze správce souborů a pustí do hlavního okna programu Expert Lotto.
Otevřít předchozí soubor - znovu otevře již použitý soubor.
Otevřít loterii - otevře loterii ze zvolené složky.
Otevřít předchozí loterii - znovu otevře již použitou loterii.
Importovat loterii - provede import loterie z programu Expert Lotto verze 4.x.
Uložit - uloží obsah aktivního dokumentu do souboru.
Uložit jako - uloží obsah aktivního dokumentu do jiného souboru.
Uložit vše - uloží všechny modifikované dokumenty.
Export - vyexportuje tabulku nebo graf.
Nastavení tiskárny - otevře okno pro nastavení předvoleb tisku.
Tisk - vytiskne obsah tabulky.
Ukončit - ukončí program, budete vyzváni k uložení všech modifikovaných dokumentů a/nebo obsahu Schránky.
Úpravy
Zpět - vrátí poslední operaci.
Znovu - znovu provede poslední operaci.
Vyjmout - odstraní aktuální výběr a vloží jej do systémové schránky.
Kopírovat - zkopíruje aktuální výběr do systémové schránky.
Vložit - vloží obsah systémové schránky.
Vymazat - odstraní aktuální výběr, například označené řádky v okně Tabulka Schránky.
Hledat - otevře okno pro prohledání tabulky tipů.
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Nahradit - otevře okno pro nahrazení jednoho tipu ve Schránce jiným tipem.
Zobrazit
Webový prohlížeč - otevře internetový prohlížeč.
Protokol programu - zobrazí obsah protokolu programu, do kterého se zapisují některé důležité události a informace o případných problémech
programu.
Lišta nástrojů - Poznámka: Toto menu se zobrazí také po kliknutí pravým tlačítkem myši do volného místa v nástrojových lištách programu.
Soubor - zobrazí nástrojovou lištu s tlačítky pro práci se soubory.
Schránka - zobrazí nástrojovou lištu s tlačítky pro práci se systémovou schránkou.
Vrátit/Přepracovat - zobrazí nástrojovou lištu s tlačítky Zpět a Znovu.
Schránka tipů - zobrazí nástrojovou lištu s tlačítky pro práci se Schránkou.
Označené tipy - zobrazí nástrojovou lištu s tlačítky pro práci s označenými tipy.
Zabarvení čísel - zobrazí nástrojovou lištu Zabarvení čísel.
Co když - zobrazí nástrojovou lištu Co když.
Paměť - zobrazí ukazatel volné paměti.
Historie - zobrazí lištu pro rychlou změnu počtu Úrovní Historie.
Poznámky - zobrazí nástrojovou lištu pro vkládání krátkých poznámek.
Obnovit nástrojové lišty - obnoví obsah a rozložení nástrojových lišt do původního stavu.
Přizpůsobit - otevře okno pro úpravu nástrojových lišt, kde můžete přidávat tlačítka přetažením ze seznamu akcí a upuštěním na požadované
místo v nástrojové liště. Libovolné tlačítko je možné odstranit přetažením z nástrojové lišty. Nástrojové lišty je možné obnovit do výchozího
stavu pomocí menu Obnovit nástrojové lišty.
Rozdělení okna - změní rozložení některých dělených oken. Horizontální znamená, že dělená okna jsou uspořádána vedle sebe. Vertikální znamená,
že dělená okna jsou umístěna pod sebou. Horizontální rozdělnení je vhodné zejména pro širokoúhlé obrazovky.
Celá obrazovka - přepíná celoobrazovkový režim, kdy se skryje titulek okna a nástrojové lišty a hlavní okno se roztáhne na celou obrazovku.
Schránka
Zobrazit jako
Tabulka - zobrazí obsah Schránky formou tabulky.
Matice - zobrazí obsah Schránky jako matici.
Vlastnosti - zobrazí statistické vlastnosti tipů ve Schránce
Výhra - ukáže výhry tipů ve Schránce.
Vložit
Tipy - vloží tipy s čísly zadanými z klávesnice.
Soubor tipů - vloží tipy ze zvoleného souboru.
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Náhodné kombinace - vloží kombinace náhodně generovaných čísel.
Všechny kombinace - vloží všechny možné kombinace zvolených čísel.
Vložit předchozí soubor - vloží již použitý soubor tipů.
Uložit do souboru - uloží obsah Schránky do souboru.
Omezit
Filtrovat tipy - odstraní některé tipy ze Schránky pomocí vestavěných filtrů.
Vzájemná shoda - navzájem porovná tipy ve Schránce.
Optimalizovat pokrytí - odstraní nadbytečné tipy ze Schránky při zachování zvolené záruky výhry.
Nejlepší tipy - vybere několik 'nejlepších' tipů ve Schránce.
Náhodný výběr - odstraní několik náhodně vybraných tipů.
Pravidelný výběr - odstraní ze Schránky každý N-tý tip.
Analyzovat - otevře Analýzu tipů ve Schránce.
Kontrola výhry - zkontroluje výhru tipů ve Schránce.
Pokrytí - vypočte minimální záruku výhry tipů ve Schránce.
Systémová sázka - přidá ke každému tipu zvolený počet čísel pro vytvoření systémové sázky.
Tisk na tikety - vytiskne tipy ve Schránce na papírové sázenky.
Zdvojené tipy
Odstranit - zajistí, aby se každý tip vyskytoval ve Schránce pouze jednou.
Ponechat - ponechá ve Schránce tipy, které se vyskytují dvakrát nebo i vícekrát. Jedná se o opačnou funkci k volbě Zdvojené tipy - Odstranit.
Setřídit
Vzestupně - seřadí tipy vzestupně.
Sestupně - seřadí tipy sestupně.
Zamíchat - náhodně změní pořadí tipů ve Schránce.
Zaměnit čísla - nahradí zvolená čísla tipů jinými čísly.
Označené tipy
Odstranit - odstraní ze Schránky označené tipy.
Ponechat - ponechá ve Schránce pouze označené tipy.
Zrušit označení - odstraní příznak označení u všech tipů ve Schránce.
Obrátit označení - označené tipy se změní na neoznačené a neoznačené tipy se stanou označenými.
Zamaskovat čísla - otevře okno pro nahrazení zvolených čísel osudí maskovanými čísly.
Maskované pozice - otevře okno pro práci s maskovanými pozicemi.
Zpět - obnoví přechozí obsah Schránky.
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Znovu - obnoví stav Schránky před provedeným krokem Zpět.
Vyprázdnit - odstraní všechny tipy ze Schránky.
Poznámka: Všechny operace nad Schránkou je možné vrátit zpět pomocí akcí Zpět/Znovu v hlavním menu - tyto akce jsou však dostupné pouze,
pokud je aktivní některé z oken Schránky.
Vylosovaná čísla
Zobrazit jako
Tabulka - zobrazí vylosovaná čísla formou tabulky.
Matice - zobrazí vylosovaná čísla jako matici.
Vlastnosti - zobrazí vylosovaná čísla a jejich statistické vlastnosti.
Grafy - zobrazí vylosovaná čísla jako statistické grafy.
Analyzovat - otevře Analýzu vylosovaných čísel.
Kontrola výhry - zkontroluje výhru v předchozích losováních.
Predikce - program se pokusí pomocí porovnávání vzorků předpovědět budoucí losovaná čísla a některé statistické vlastnosti příštího tahu.
Dodatkové jako hlavní/ Dodatkové odděleně - Tato akce přidá dodatkové číslo (čísla) k hlavním vylosovaným číslům. Takže například loterie typu
6+1/49 (losuje se 6 hlavních čísel a jedno dodatkové z osudí 49 čísel) se změní na loterii 7/49 (losuje se 7 hlavních čísel z osudí 49 čísel). Pak je
možné analyzovat a filtrovat dodatková čísla stejným způsobem jako hlavní losovaná čísla. Zvolením akce Dodatkové odděleně z hlavního menu se
loterie vrátí k původním parametrům.
Poznámka: Znak hvězdička (*) v titulku hlavního okna programu indikuje, že dodatkové číslo se řadí mezi hlavní losovaná čísla.
Poznámka: Tato akce je aktivní pouze pro loterie, které losují jedno a více dodatkových čísel ze stejného osudí jako hlavní výherní čísla.
Přidat - otevře okno se seznamem chybějících losování.
Upravit - otevře okno správce vylosovaných čísel.
Importovat - naimportuje vylosovaná čísla ze souboru nebo z jiných zdrojů.
Online aktualizace - doplní vylosovaná čísla ze zvoleného online zdroje.
Historie
Historie čísel - otevře okno Historie čísel.
Historie součtů - otevře okno Historie součtů.
Odhady - otevře okno Odhady.
Predikce - program se pokusí pomocí porovnávání vzorků předpovědět budoucí hodnoty Historie.
Synchronizovat úrovně - vypíná/zapíná automatickou Synchronizaci Úrovní Historie.
Nástroje
Tiket - zobrazí okno Tiket.
Vlastnosti tipu - otevře okno Vlastnosti tipu.
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Filtry - otevře okno se seznamem dostupných filtrů.
Tikety - zobrazí všechny dostupné šablony pro tisk na tikety.
Skupiny čísel - otevře okno Správce skupin čísel.
Loterie
Vytvořit novou - zahájí průvodce Nová loterie. Jedná se o stejnou funkci jako nabídka Soubor - Nový - Loterie.
Upravit - zahájí průvodce Upravit nastavení loterie, kde je možné změnit některé parametry loterie.
Velikost tipu - zahájí průvodce Změna velikosti tipu, kde je možné změnit počet hlavních a dodatkových čísel tipu, případně připojit dodatková
čísla k hlavním číslům tipu.
Zálohovat - vytvoří archivní ZIP soubor obsahující databázi losovaných čísel a všechna nastavení aktuální loterie.
Zásuvné moduly - otevře okno Zásuvné moduly, kde se instalují nové zásuvné moduly nebo deaktivují již nainstalované moduly.
Předvolby - otevře okno Předvolby pro úpravu nastavení programu.
Okno
Zavřít okno - zavře aktivní okno.
Maximalizovat okno - zvětší aktivní okno na celou plochu hlavního okna programu.
Oddokovat okno - vyjme aktivní okno z hlavního okna programu.
Klonovat okno - vytvoří kopii okna aktivního dokumentu.
Zavřít ostatní okna - zavře okna všech dokumentů kromě aktivního dokumentu.
Okna - otevře okno se seznamem otevřených dokumentů.
Obnovit okna - obnoví rozložení oken do původního stavu.
Nápověda
Obsah nápovědy - zobrazí okno s touto nápovědou
Startovací stránka - otevře okno Startovací stránky.
Zkontroluj aktualizace - vyhledá aktualizace programu, pro použití této funkce je nutné internetové připojení.
O aplikaci - otevře okno O aplikaci.
[obsah]

Nástrojové lišty
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Nástrojové lišty v horní části hlavního okna programu umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím programu. Každou nástrojovou lištu je možné
vypnout pomocí menu Zobrazit - Lišta nástrojů. Připadně můžete vyvolat vyskakovací menu kliknutím pravého tlačítka do volného místa v nástrojových lištách.
Nástrojové lišty si můžete upravit pomocí menu Zobrazit - Lišta nástrojů - Přizpůsobit nebo zvolte stejnou akci z vyskakovacího menu nástrojovcých lišt. Tím se
otevře nové okno se seznamem všech akcí, které je možné do nástrojové lišty přetáhnout. Přetažením akce z nástrojové lišty a upuštěním do volného místa se
akce odstraní. Příkazem menu Zobrazit - Lišta nástrojů - Obnovit nástrojové lišty můžete vrátit obsah a pozice nástrojových lišt do původního stavu.
Soubor
- otevře nové okno Složeného filtru.
- zahájí průvodce Analýza tipů.
- otevře nové okno Analýza filtrů.
- otevře jinou loterii.
- uloží všechny změny v aktivním složeném filtru nebo v aktivních analýzách filtrů na disk.
- uloží všechny modifikované dokumenty na disk.
- vyexportuje označenou tabulku.
- vytiskne označenou tabulku.
Schránka
- vyjme označený obsah a vloží jej do systémové schránky.
- zkopíruje označený obsah do systémové schránky.
- vloží obsah systémové schránky.
Vrátit/Přepracovat
- vrátí poslední operaci.
- vrátí poslední akci Zpět.
Schránka
- vloží do Schránky tipy s čísly zadávanými z klávesnice.
- vloží tipy ze zvoleného souboru.
- vloží náhodné kombinace zvolených čísel.
- vloží všechny možné kombinace zvolených čísel.
- uloží obsah Schránky do souboru.
- odstraní ze Schránky některé tipy pomocí vestavěných filtrů.
- provede analýzu tipů ve Schránce.
- zkontroluje výhru tipů ve Schránce.
- vypočte minimální výherní záruku tipů ve Schránce.
- vytiskne tipy Schránky na papírové sázenky.
- zajistí, že každý tip bude ve Schránce pouze jednou.
- seřadí tipy vzestupně.
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- seřadí tipy sestupně.
- náhodně zamění pořadí tipů ve Schránce.
- zamění čísla ve zvoleném tipu.
- otevře okno pro práci s maskovanými pozicemi.
-obnoví přechozí obsah Schránky.
- obnoví stav Schránky před provedeným krokem Zpět.
- odstraní ze Schránky všechny tipy.
Označené tipy
- odstraní ze Schránky označené tipy.
- ponechá ve Schránce pouze označené tipy.
- odstraní příznak označení u všech tipů ve Schránce.
- obrátí příznak označení u všech tipů ve Schránce.
Zabarvení čísel
Vypíná a zapíná zabarvení čísel, také umožňuje zvolit způsob zabarvování čísel.
Co když
Zapíná a vypíná čísla co když.
Mezní datum losování
Zapíná a vypíná mezní datum losování.
Paměť
Ukazuje velikost volné a velikost používané paměti. Po kliknutím na tuto lištu se program pokusí uvolnit interní nepoužívané objekty, aby se zvýšila velikost
dostupné volné paměti.
Historie
Obsahuje číselné políčko, kde můžete rychle a pohodlně upravit počet Úrovní Historie.
Poznámky
Obsahuje pouze jedno vstupní pole pro uchovávání krátkých poznámek. Přes systémovou schránku je možné do tohoto polička nakopírovat čísla libovolného
tipu.
[obsah]
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Přizpůsobení oken
Hlavní okno programu je rozděleno do několika oblastí obsahujících jedno nebo více interních oken programu. Velikost těchto oblastí můžete přizpůsobit
přetažením okrajů oblasti. Kažedé interní okno programu má vlastní záhlaví obsahující název okna a tlačítka pro manipulaci s oknem. Po kliknutí pravého
tlačítka myši do záhlaví okna se zobrazí vyskakovací menu, viz níže.
Centrální oblast obsahuje nejdůležitější okna programu, jako Tabulka Schránky, Tabulka vylosovaných čísel, Složený filtr nebo Analýza tipů. Tato okna se
přepínají pomocí klávesové zkratky CTRL+TAB. Můžete také kliknout na tlačítko "šipka dolů" v pravém horním rohu nebo použít menu Okno - Okna.
Doplňková okna a okna nástrojů jsou uspořádána okolo centrální oblasti, například okna Vlastnosti tipu, Filtry nebo Tiket jsou vpravo od centrální oblasti.
Otevírání oken
Okna programu se otevírají z hlavního menu nebo kliknutím na tlačítka v nástrojových lištách nebo pomocí klávesových zkratek. Každé okno se otevře ve své
předdefinované oblasti.
Zavírání oken
Chcete-li okno zavřít klikněte na tlačítko "Zavřít" v jeho záhlaví. Můžete také použít klávesovou zkratku CTRL + W nebo použijte příkaz menu Okno - Zavřít
okno .
Aktivní okno
Každá oblast zobrazuje právě jedno okno. Kliknutím na záhlaví můžete v oblasti zobrazit jiné okno, případně můžete použít klávesovou zkratku okna. Okno,
které má vstupní fokus - reaguje na příkazy z klávesnice - je aktivní nebo aktuální okno. Záhlaví aktivního okna je zvýrazněno odlišnou barvou. Některé příkazy
menu a nástrojových lišt se vztahují pouze k aktivnímu oknu. Například příkazy Zpět/Znovu jsou aktivní pouze pokud je aktivní některé z oken Schránky. Příkaz
Uložit je aktivní pouze pokud je aktivní okno složeného filtru nebo analýzy filtru obsahující neuložené změny.
Maximalizace
Všechna interní okna je možné zvětšit na celou velikost hlavního okna programu - klikněte dvakrát na jeho záhlaví nebo zvolte patřičnou akci z jeho
vyskakovacího menu. Okno se obnoví po dalším dvojím kliknutí na záhlaví okna nebo příkazem Obnovit okno z jeho kontextového menu.
Minimalizace
Okna, která nejsou v centrální oblasti, tzn doplňková okna a okna nástrojů, je možné kliknutím na minimalizační tlačítko v záhlaví okna minimalizovat k okrajům
hlavního okna programu, případně můžete zvolit příkaz Minimalizovat okno z jeho kontextového menu. Název a ikonu minimalizovaného okna můžete vidět na
okraji hlavního okna programu. Umístěním kurzoru myši na titulek se okno dočasně obnoví. Kliknutím na obnovovací tlačítko v záhlaví se okno trvale vrátí na
svou předchozí pozici, případně můžete odškrtnout příkaz Minimalizovat okno z jeho kontextového menu.
Vydokování
Libovolné interní okno programu je možné oddokovat, takže se bude vznášet mimo hlavní okno programu - použijte příkaz Oddokovat okno z jeho
kontextového menu. Tento příkaz je vhodný pro práci s více monitory, pak si můžete přemístit například doplňková okna na druhý monitor.
Přemísťování
Přetažením za titulek okna, je možné libovolné interní okno přemístit do jiné oblasti. Pod přetahovaným oknem se zobrazuje červený obdélník naznačující, kam
se přetahované okno umístí.
Všechny změny do rozložení oken se zachovají i po restartu programu. Pomocí menu Okno - Obnovit okna se obnoví původní rozložení oken.
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Titulek aktivního okna - tzn. že okno reaguje na příkazy z klávesnice - je zvýrazněn odlišnou barvou.
[obsah]

Aktualizace programu
Program Expert Lotto je neustále vyvíjen a velmi často jsou doplňovány nové funkce. Aktualizace tak rozšiřují funkce programu, nebo opravují chyby z
předchozích verzích programu, nebo obojí. Důrazně doporučujeme aktualizace programu instalovat.
Pokud je dostupné připojení na internet, pak program Expert Lotto po spuštění automaticky provede kontrolu, zda jsou k dispozici nové aktualizace programu.
V takovém případě se v pravém dolním rohu hlavního okna programu objeví zpráva, že aktualizace programu jsou dostupné. Kliknutím na tuto zprávu se
spustí průvodce aktualizací, který automaticky stáhne a nainstaluje zvolené aktualizace. Ve většině případů je nutné po instalaci aktualizací provést restart
programu. Před instalováním aktualizací si tedy uložte rozpracovaná data na disk.
Aktualizace programu můžete zkontrolovat také manuálně pomocí menu Nápověda - Zkontroluj aktualizace.
[obsah]

Klávesové zkratky
Většina akcí v menu a v nástrojových lištách má přiřazenou klávesovou zkratku - místo klikání do hlavního menu je možné akci vyvolat stisknutím kombinace
kláves. Přiřazené klávesové zkratky jsou vidět v názvech akcí v hlavním menu a také v bublinové nápovědě v nástrojových lištách. Klávesové zkratky může
měnit a přidávat v Předvolbách programu na záložce Mapování kláves zobrazované po kliknutí na menu Nástroje - Předvolby.
Tabulka namapovaných kláves zobrazuje všechny akce programu a jim přiřazené klávesové zkratky. Mapování kláves změníte dvojím kliknutím do sloupce
Zkratka pro odpovídající akci a stisknutím požadované kombinace kláves.
Doporučujeme se seznámit s klávesovými zkratkami často používaných funkcí. Výrazně se pak zlepší plynulost práce s programem.
[obsah]
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Zásuvné moduly
Program Expert Lotto je sestaven z několika nezávsilých modulů. Každý modul přidává do programu jinou sadu funkcí.
Seznam modulů se zobrazuje v okně Zásunvé moduly, které se otevírá z menu Nástroje - Zásuvné moduly. Toto okno také ukazuje nové moduly - aktualizace
programu - dostupné na serveru Expert Lotto a umožňuje správu již nainstalovaných modulů. Okno má několik záložek:
Aktualizace - zobrazuje případné aktualizace programu, což jsou nové verze již nainstalovaných modulů. Nainstalováním aktualizovaných modulů se
opravují případné chyby programu nebo přidávají nové funkce programu nebo obojí.
Dostupné zásuvné moduly - zobrazuje nové moduly, které nejsou součástí Vaší instalace programu Expert Lotto. Nainstalováním těchto modulů se
do programu přidají nové funkce.
Stažené - na této záložce si můžete manuálně nainstalovat moduly stažené z internetu. Klikněte na tlačítko Přidat zásuvné moduly a nalistujte moduly
stažené z internetu.
Instalované - zobrazuje seznam modulů, ze kterých se skládá Vaše instalace programu Expert Lotto. Na této záložce je možné deaktivovat nebo
odinstalovat libovolný modul. Nicméně není to doporučováno, protože tím by se také deaktivovala odpovídající část funkcí programu.
Nastavení - definuje webovou adresu, na které se hledají aktualizace programu. Můžete také změnit interval těchto kontrol. Neupravujte položky v
Update Center, protože by pak mohly nastat problémy při vyhledávání a instalaci aktualizací programu.
[obsah]

Přechod z verze Expert Lotto 4.x
Pokud přecházíte z programu Expert Lotto verze 4.x na novou verzi programu, měli byste si pozorně pročíst tuto kapitolu. Program Expert Lotto 5 sice má
stejnou sadu funkcí (a mnoho nových) jako verze 4.x, ale většina obrazovek programu byla přepracována. Změnily se také některé termíny používané v popisu
funkcí tak, aby se usnadnilo používání programu pro začínající uživatele.
Hlavní okno ve verzi 4.x je rozděleno na několik záložek, které se přepínají ve spodní části okna. Program Expert Lotto 5 používá nové rozložení oken:
Záložka programu ve verzi 4.x Příkaz menu v Expert Lotto 5
Schránka
Schránka - Zobrazit jako - Tabulka
Schránka graficky
Schránka - Zobrazit jako - Matice
Výhra Schránky
Schránka - Zobrazit jako - Výhra
Vylosovaná čísla
Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Tabulka
Vylosovaná čísla graficky
Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Matice
Statistiky
Soubor - Nový - Analýza tipů
Statistiky schránky
Schránka - Zobrazit jako - Vlastnosti
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Statistiky kritéria
Historie

Soubor - Nový - Analýza filtrů
Historie - Historie čísel
Historie - Historie součtů

Složená a Skupinová kritéria z verze 4.x jsou v Expert Lotto 5 přepracována jako Složené filtry.
Ve verzi 4.x jsou všechna kritéria dostupná z hlavního menu, ve verzi 5 jsou filtry dostupné v okně Filtry.
Kritéria Pokrytí z verze 4.x (Optimalizátor, Minimalizátor, Rychlý minimalizátor) jsou integrována do jednoho filtru Optimalizace Schránky, viz menu
Schránka - Omezit - Optimalizovat pokrytí.
Tabulky a grafy vylosovaných čísel ze záložky Statistiky verze 4.x najdete v programu Expert Lotto 5 v menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako Vlastnosti a Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Grafy.
Automatické predikce ze záložek Statistiky a Historie ve verzi 4.x jsou v programu Expert Lotto 5 dostupné z menu Vylosovaná čísla - Predikce a
Historie - Predikce.
Slepá čísla byla přejmenována na Maskované pozice.
Ve verzi 4.x funkce Historie sleduje 11 posledních výskytů každého čísla. Tyto výskyty se nazývavjí Sloupec 0 až Sloupec -10. V programu Expert Lotto
5 se používá označení Úroveň 0 až Úroveň 10.
Po instalaci Expert Lotto verze 4.x jsou všechny loterie dostupné z menu Loterie - Výběr a pomocí menu Loterie - Správce se instalují dodatečné
loterie nebo odstraňují již nainstalované loterie. Ve verzi 5 je nutné nejprve použít menu Soubor - Nový - Loterie pro vytvoření nové loterie a pak
pomocí menu Soubor - Otevřít loterii případně zvolit jinou loterii. Čtěte více zde.
Pokud ve verzi 4.x hrajete loterii, která není uvedená na webovém serveru Expert Lotto, musíte si tuto loterii do programu Expert Lotto 5 naimportovat.
[obsah]

Databáze vylosovaných čísel
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Upravit se otevírá okno Databáze vylosovaných čísel obsahující všechny tahy loterie.
Úprava vylosovaných čísel
Změnit vylosovaná čísla již existujícího tahu - například pokud jste udělali chybu při doplňování chybějících tahů - je možné kliknutím na datum losování, které
chcete upravit. Do editačních políček nad tabulku se pak zapíšou vylosovaná čísla zvoleného tahu. Zadejte nová čísla a klikněte na tlačítko Nahradit v pravém
horním rohu okna.
Volba Jackpot umožňuje označit zvolené losování jako výherní, kdy některý účastník loterie v tomto tahu vyhrál první pořadí.
Pokud chcete do databáze přidat nový tah, nejprve zvolte datum losování v políčkách nad tabulkou. Všimněte si, že tlačítko Nahradit se změní na Přidat. Pak
zadejte vylosovaná čísla nového tahu a klikněte na tlačítko Přidat.
Odstraňování tahů
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Kliknutím na tlačítko Odstranit se z databáze odstraní označené tahy. Pokud smažete pravidelné losování, objeví se znovu v okně Doplnit chybějící losování.
Skryté tahy
Zatržením posledního políčka v tabulce je možné skrýt odpovídající losování. Skrytá losování zůstávají v databázi vylosovaných čísel, ale nepoužívají se ve
výběru tahů v ostatních funkcích programu. Tuto funkci můžete použít pro dočasné odstranění posledního tahu nebo několika posledních tahů pro ověření
Vašeho herního postupu. Pokud je alespoň jedno losování skryté, pak políčka pro výběr tahů začínají znakem hvězdička (*).
Poznámka: Obdobný způsob zpětného testování herních postupů nabízí také funkce Mezní datum losování.
Mimořádné tahy
Každá loterie má pevně dané losovací schéma, které určuje dny, kdy se losují výherní čísla. Může to být například jednou týdně v neděli nebo dvakrát týdně ve
středu a v neděli. Někdy se však plánované losování přesune na následující nebo předchozí den, protože plánované losování připadá například na státní
svátek. Losování mimo pravidelný losovací kalendář jsou v tabulce zvýrazněny červenou barvou.
Neplatná losování
Pokud v pravidelném losovacím dni nebylo uskutečněno žádné losování, můžete v okně Doplnit chybějící losování takový tah označit jako neplatný. Neplatná
losování jsou zvýrazněna přeškrtnutým písmem a zobrazí se v tomto okně až po zatržení volby Zobrazit všechny záznamy.
Po dokončení úprav vylosovaných čísel klikněte na tlačítko Uložit, aby se změny v databázi vylosovaných čísel zapsaly na disk. Tím se také přepočítají
všechna okna programu zobrazující vylosovaná čísla.
Tlačítkem Zrušit se toto okno zavře a databáze vylosovaných čísel zůstane v původním stavu.
Kliknutím na záhlaví sloupce Datum můžete tabulku setřídit vzetupně nebo sestupně. Kliknutím na záhlaví sloupce Skryté zobrazíte všechna skrytá losování
na začátku nebo na konci tabulky.
[obsah]

Analýza vylosovaných čísel
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Analyzovat se zahájí průvodce Analýza tipů pro výpočet souhrných statistik vylosovaných čísel. V prvním kroku průvodce
můžete zvolit rozsah předchozích losování, která budou analyzována. V dalším kroku vyberte, které statistiky se mají vypočítat. Po kliknutí na tlačítko Dokončit
se otevře okno Analýza obsahující zvolené statistické tabulky a grafy. Tímto postupem můžete otevřít libovolný počet oken Analýza vylosovaných čísel.
[obsah]
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Doplňování vylosovaných čísel
Menu Vylosovaná čísla - Přidat otevírá nové okno se seznamem losování, která k dnešnímu kalendářnímu datu v databázi vylosovaných čísel chybí.
Pravidelným používáním této funkce si můžete udržovat databázi vylosovaných čísel aktualizovanou. Většina loterií zveřejňuje vylosovaná čísla v novinách
nebo na internetu. Pokud v databázi chybí velký počet tahů, je lepší použít průvodce Import vylosovaných čísel nebo použít funkci Online aktualizace (pokud je
pro Vaši loterii dostupná).
Klikněte na libovolný řádek tabulky a do políček zadejte čísla vylosovaná ve zvoleném tahu, pak klikněte na tlačítko Přidat.
Volba Jackpot umožňuje označit zvolené losování jako výherní, kdy některý účastník loterie v tomto tahu vyhrál první pořadí.
Pokud se losování pro zvolené datum neuskutečnilo, klikněte na tlačtko Nebylo losováno. To se stane například proto, že datum losování připadlo na státní
svátek apod.
Po doplnění všech nových losování klikněte na tlačitko Uložit, čímž se aktualizovaná databáze zapíše na disk a přepočítají se všechna okna programu
zobrazující vylosovaná čísla.
Kliknutím na tlačítko Zrušit se vrátí všechny změny a databáze vylosovaných čísel zůstane v původním stavu.
Při zadávání čísel z klávesnice, přidávejte před jednomístná čísla nulu. Vstupní kurzor se pak automaticky přesune do políčka dalšího čísla. Zadávejte
například "01" místo "1".
Poznámka: V tomto okně se zobrazují pouze chybějící pravidelné tahy. Pokud potřebujete zadat čísla vylosovaná mimo pravidelný losovací kalendář, musíte
použít okno Databáze vylosovaných čísel. Například loterie, která losuje výherní čísla ve středu a v neděli, může přesunout nedělní losování na sobotu, aby se
vyhnulo státnímu svátku, který připadá na neděli. V tomto okně označte chybějící nedělní losovaní jako neplatné pomocí tlačítka Nebylo losováno a otevřte
okno Databáze vylosovaných čísel, kde je možné doplnit čísla pro sobotní losování.
[obsah]

Import vylosovaných čísel
Průvodce Import vylosovaných čísel umožňuje hromadnou aktualizaci databáze vylosovaných čísel pomocí importu dat z textového souboru nebo z webových
stránek loterie. Průvodce má několik kroků:
1. Zdroj dat
Vyberte zdroj dat, ze kterého se budou číst importovaná vylosovaná čísla. Můžete importovat z
webových stránek - zadejte adresu webové stránky obsahující vylosovaná čísla. Průvodce zadanou stránku stáhne a odstraní HTML formátování. V
dalším kroku pak bude stránka zobrazena jako neformátovaný text. Pro použití této funkce je nutné internetové připojení.
textového souboru - kliknutím na tlačítko Nalistovat zvolte textový nebo CSV soubor obsahující vylosovaná čísla. Průvodce soubor načte a zobrazí v
dalším kroku.
jiného textu - vložte do políčka text obsahující vylosovaná čísla, která chcete naimportovat.
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Pomocí volby Použít předchozí nastavení je možné znovu použít nastavení z předchozího importu dat. Většina voleb průvodce bude již přednastavená a
import dat tak bude mnohem pohodlnější.
Příklad - LOTTO New York
Otevřte webové stránky http://www.nylottery.org, najděte aktuální výsledky loterie LOTTO a označte tabulku vylosovaných čísel myší:

Klávesovou zkratkou CTRL+C zkopírujte označený text do systémové schránky. Přepněte zpět do programu Expert Lotto, klikněte do políčka jiný text a
klávesovou zkratkou CTRL+V vložte zkopírovaný text. Okno průvodce pak bude vypadat přibližně takto:
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Kliknutím na tlačítko Následující pokračujte dalším krokem průvodce.
2. Řádky k importu
V tomto kroku se zobrazuje importovaný text rozdělený do řádků a sloupečků. Každý řádek tabulky musí obsahovat políčka s datem losování a sloupečky s
vylosovanými čísly. Pokud je datum losování a vylosovaná čísla na oddělených řádcích, použíjte volbu Spojit každé N řádky do jednoho řádku.
Volba Zobrazit pouze řádky použitelné pro import dat skryje řádky, které neobsahují dostatečný počet políček pro načtení data losování a vylosovaných čísel.
Pokud průvodce zobrazuje pouze prázdnou tabulku, odškrtněte tuto volbu a spojte několik řádků tabulky do jednoho řádku.
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3. Převod polí
Zvolte sloupce tabulky, které budou importovány jako předchozí losování. Pomocí vyklápěcích seznamů v dolní části průvodce přiřaďte každému sloupečku
tabulky odpovídající typ hodnoty. Musíte zvolit sloupečky, které se načtou jako datum losování, a sloupečky, které se načtou jako vylosovaná čísla.
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4. Výchozí hodnoty
V některých případech importovaný text neobsahuje všechny údaje. Může například chybět označení dne týdne nebo název tahu. Průvodce Vás v tomto kroku
vyzve k zadání hodnot, které budou pro chybějící údaje použity jako výchozí.
5. Losování k importu
Poslední krok průvodce zobrazuje tabulku losování, která byla úspěšně načtena z importovaných dat. Pokud je tabulka prázdná, musíte se kliknutím na tlačítko
Předchozí vrátit k předchozím krokům průvodce a upravit nastavení importu.
Volba Přidat pouze nová losování naimportuje pouze tahy, které ve Vaší databázi losovaných čísel chybí. Pomocí volby Také nahradit již existující losování se
do databáze přidají chybějící losování a případně i nahradí již existující losování. V dolní části průvodce se zobrazuje, kolik tahů bude do databáze přidáno
případně nahrazeno.
Volba Včetně mimořádných losování povoluje import čísel, která byla vylosována mimo pravidelný losovací kalendář. Takové tahy jsou v tabulce zvýrazněny
červenou barvou.
Označené tahy je možné z tabulky smazat klávesou Delete. Takto odstraněné tahy nebudou naimportovány.
Kliknutím na tlačítko Dokončit se import vylosovaných čísel dokončí a aktualizovaná databáze vylosovaných čísel se uloží na disk.
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[obsah]

Online aktualizace vylosovaných čísel
Program Expert Lotto pro vybrané loterie nabízí možnost online aktualizace vylosovaných čísel přímo z webových stránek loterie. Pomocí menu Vylosovaná
čísla - Online aktualizace zahájíte průvodce Online aktualizace vylosovaných čísel. Tato funkce vyžaduje internetové připojení.
V prvním kroku průvodce se nabízí seznam online zdrojů dat, která odpovídají nastavením aktuální loterie - velikost osudí, losovací schéma apod. Tabulka
zobrazuje název loterie a název státu, kde je loterie provozována. Pokud Vaše loterie není v seznamu uvedena, nemůžete online aktualizaci vylosovaných
čísel použít a musíte databázi vylosovaných čísel doplňovat ručně nebo použít průvodce Import vylosovaných čísel.
Můžete také odeslat email vývojovému týmu Expert Lotto s žádostí o nový online zdroj dat kliknutím na tlačítko
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V tabulce vyberte zdroj vylosovaných čísel a klikněte na tlačítko Následující. Průvodce se připojí k webovým stránkám loterie a stáhne všechna dostupná
losování. V dolní části okna průvodce se zobrazuje průběh stahování dat a počet již stažených tahů.
V dalším kroku průvodce je tabulka obsahující všechna úspěšně stažená losování. Volba Přidat pouze nová losování doplní pouze tahy, které ve Vaší databázi
losovaných čísel chybí. Pomocí volby Také nahradit již existující losování se do databáze přidají nová losování a případně i nahradí již existující losování. V
dolní části průvodce se zobrazuje, kolik tahů bude do databáze přidáno případně nahrazeno.
Volba Včetně mimořádných losování povoluje doplňování čísel, která byla vylosována mimo pravidelný losovací kalendář. Takové tahy jsou v tabulce
zvýrazněny červenou barvou.
Označené tahy je možné z tabulky smazat klávesou Delete. Takto odstraněné tahy nebudou do databáze vylosovaných čísel zapsány.
Kliknutím na tlačítko Dokončit se stahování vylosovaných čísel dokončí a aktualizovaná databáze vylosovaných čísel se uloží na disk.
Poznámka: Online aktualizace vylosovaných čísel může selhat z několika příčin - není internetové připojení, webový server loterie nereaguje, stránka s
vylosovanými čísly se přesunula na jinou adresu nebo se změnil formát vylosovaných čísel na webu loterie. Můžete odeslat email vývojovému týmu Expert
Lotto se zprávou, že zvolený zdroj dat nefunguje. Kliknutím na tlačítko
se otevře nové okno s emailovou zprávou, do kterého podrobně popište problém se
zvoleným zdrojem dat.
[obsah]

Zkontrolovat předchozí výhry
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Kontrola výhry se otevírá nové okno, ve kterém je možné otestovat na výhru libovolnou kombinaci čísel za celou historii hry.

Obrázek výše je z ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 a ukazuje, že kombinace čísel 1-2-3-4-5-6 vyhrála jedno čtvrté pořadí a 14 pátých pořadí. Poslední výhra
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pátého pořadí byla v tahu 2010/22 Středa 2nd. V ostatních 945 losováních této loterie zadaná kombinace čísel nevyhrála nic.
Do vstupních políček jsou automaticky vložena čísla Co když, pokud je tato funkce aktivní.
[obsah]

Predikce
Cílem všech herních postupů je nalezení nebo predikce čísel, která budou vylosována v příštím tahu. Většina sázkařů sleduje nejčastěji nebo nejméně často
losovaná čísla, analyzuje předchozí losování a/nebo jejich statistické vlastnosti a snaží se odhadnout, co se nejpravděpodobněji stane v příštím tahu.
Program Expert Lotto má vestavěný nástroj, který tyto predikce do jisté míry automatizuje. Program prohledá zvolená předchozí losování a porovnáním s
několika posledními tahy provede predikci, která čísla a statistické vlastnosti je možné očekávat v příštím losování. Stejně jako všechny ostatní funkce
programu jsou i predikce založeny na jednoduchých matematických výpočtech. Stejná vstupní data a stejná nastavení predikce vedou vždy ke stejným
výsledkům. Nejedná se o žádnou magickou černou skříňku, která by při každém kliknutí generovala různé výsledky.
Predikce v Expert Lottu jsou založeny na porovnávání vzorků, což je algoritmus používaný i v jiných počítačových programech, jako je například statistické
zpracování dat, rozeznávání tváří, zpracování signálu a další.
Porovnávání vzorků
V následující tabulce je uvedeno 15 posledních losování ukázkové loterie Expert Lotto 6/49. Tahy jsou uvedeny v sestupném pořadí:
Datum

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 Pozice 4 Pozice 5 Pozice 6 Dodatkové

2010/28 Ne 2nd

23

29

36

42

44

47

7

2010/28 Ne 1st

6

13

14

19

41

42

29

2010/28 St 2nd

2

13

16

17

25

40

27

2010/28 St 1st

16

18

22

23

28

29

24

2010/27 Ne 2nd

1

6

12

24

32

41

44

2010/27 Ne 1st

2

15

22

29

30

37

42

2010/27 St 2nd

20

23

25

30

33

35

7

2010/27 St 1st

8

11

19

26

48

49

18

2010/26 Ne 2nd

8

11

18

32

36

38

6

2010/26 Ne 1st

5

6

11

31

40

43

32
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2010/26 St 2nd

4

18

26

33

35

47

11

2010/26 St 1st

5

12

25

31

44

46

33

2010/25 Ne 2nd

10

15

28

30

36

43

35

2010/25 Ne 1st

16

21

24

25

35

46

47

2010/25 St 2nd

9

12

23

34

39

49

24

Poslední tři tažená čísla na druhé pozici tipu jsou: 13, 13 a 29. Tato tři čísla tvoří nejnovější vzorek. Protože vzorek obsahuje tři čísla, je jeho velikost 3.
Nyní projdeme předchozí losovaná čísla na druhé pozici tipu a budeme hledat stejný nebo alespoň podobný vzorek. Z výše uvedené tabulky je vidět, že vzorek
s nejlepší shodou jsou tahy 2010/26 Ne 2nd až 2010/27 St 2nd. Jejich vylosovaná čísla jsou 11, 11 a 23. V následujícím tahu 2010/27 Ne 1st pak padlo na
druhé pozici tipu číslo 15. Takže predikce pro druhou pozici tipu v příštím losovaní 2010/29 St 1st je číslo 15.
Nyní ověříme predikci v programu Expert Lotto:
1. Otevřte ukázkovou loterii Expert Lotto 6/49.
2. Pomocí menu Vylosovaná čísla – Predikce otevřte okno průvodce Predikce.
3. V prvním kroku průvodce vyberte 15 nejnovějších tahů, klikněte na tlačítko Následující.
4. Zvolte typ predikce Porovnávání vzorků, klikněte na tlačíko Následující.
5. Nastavte možnosti predikce podle obrázku níže. Klikněte na tlačíkto Následující.

6. V seznamu zatrhněte Pozice tipu, klikněte na tlačítko Dokončit.
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Otevře se okno Vlastnosti vylosovaných čísel, které bude ve sloupečku Pozice 2 zobrazovat následující hodnotu:

Červený trojúhelníček směřující dolů indikuje, že trend predikovaný pro příští losování je pokles. Číselná hodnota predikce pro druhou pozici tipu je 15. Níže v
textu naleznete podrobnější instrukce, jak správně interpretovat výsledky predikce.
Pokud necháme prediktor prohledat celou databází předchozích losování, pak najde vzorek s nejlepší shodou v tazích 2006/23 Ne 2nd až 2006/24 St 2nd, kdy
padla čísla 12, 16 a 30. Následující výherní číslo na druhé pozici tipu je 11. To znamená, že predikovaný trend je také pokles a predikovaná hodnota je v tomto
případě 11.
Co se stane, když rozšíříme velikost vzorku ze tří na 10 čísel? Nejnovější vzorek pak bude 6,11,11,23,15,6,18,13,13,29. Tato čísla zobrazená v grafu vypadají
následovně:

Prediktor najde vzorek s nejlepší shodou v tazích 2008/45 Ne 2nd až 2008/48 St 1st, kdy padla čísla 9,20,13,21,12,8,15,15,4,27. Jejich graf vypadá
následovně:

Následující číslo na druhé pozici tipu je opět 11 (tah 2008/48 St 2nd). To znamená, že predikovaný trend je znovu pokles a predikovaná hodnota je 11.
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Porovnáním obou grafů vidíme, že podoba obou vzorků je pouze přibližná. Nicméně je to nejlepší shoda, kterou prediktor nalezl v celé databázi vylosovaných
čísel. Není reálné očekávat, že v minulosti padla po sobě stejná čísla jako v posledních deseti tazích. S velikostí vzorků klesá míra shody mezi nejnovějším
vzorkem a vzorkem s největší shodou. Jak tedy vybrat optimální velikost vzorku?
V příkladech výše jsme použili velikost vzorku 3, se kterou jsme získali predikovanou hodnotu 11, a velikost vzorku 10 taktéž s predikovanou hodnotou 11. V
tomto případě byly výsledky predikce stejné. Co kdyby se ale predikované hodnoty nebo dokonce predikované trendy lišily? Jak zjistit, která predikce (velikost
vzorku) je věrohodnější?
Prediktor provede sérii testovacích predikcí a zvolí optimální velikost vzorku automaticky. Volba Počet tahů pro ověření účinnosti v nastaveních predikce určuje
hloubku tohoto testování. Pokud je pro predikci zvoleno například Velikost vzorku min: 3, max: 15, Počet tahů pro ověření účinnosti: 10, pak prediktor provede
celkem 130 testovacích predikcí pro zvolení optimální velikosti vzorku. Začíná se s velikostí vzorku 3. Provede se predikce pro tah 2010/28 Ne 1st a
predikovaný trend se porovná se skutečnou hodnotou následujícího tahu 2010/28 Ne 2nd. Pak se provede predikce pro tah 2010/28 St 2nd a trend se porovná
s následujícím tahem 2010/28 Ne 1st. Celkem se provede 10 takovýchto predikcí až po tah 2010/26 St 2nd. Prediktor si poznamená, v kolika testech byl
predikován správný trend v porovnání s následujícími tahy.
Pak se velikost vzorku zvýší na 4 a provede se dalších deset testovacích predikcí pro deset posledních losování. Znovu se zaznamená počet správně
predikovaných trendů. Velikost vzorku se zvýší na pět a znovu se provedou testovací predikce. Takto se pokračuje až do velikosti vzorku 15, jak bylo zvoleno v
nastaveních predikce. Prediktor poté vybere velikost vzorku, která měla nejvyšší počet správně predikovaných trendů. Tato optimální velikost vzorku se pak
použije pro provedení vlastní predikce pro tah 2010/28 Ne 2nd.
Ve výše uvedeném příkladu je optimální velikost vzorku 3, protože při testování je sedm správně predikovaných trendů. Při velikosti vzorku 10 jsou správně
pouze 4 predikce trendů z deseti provedených testů.
Umístěním kurzoru myši nad políčko tabulky s výsledkem predikce se zobrazí bublinová nápověda ukazující optimální velikost vzorku a počet správně
predikovaných trendů během testování.
Pomocí volby Ověření účinnosti porovnává hodnoty můžete algoritmus predikce změnit tak, že optimální velikost vzorku se vybere z testovacích predikcí, které
byly nejblíže skutečné hodnotě.
Pro některé loterie jsou dostupné dodatečné informace o každém losování - například jaká sada míčků byla použita, označení losovacího zařízení apod.
Pokud se sada míčků nebo losovací zařízení mění v pravidelných intervalech, je patrně vhodné nepoužívat vzorky s velikostí větší, než je počet losování mezi
takovýmito změnami.
Porovnávání odchylek
Prediktor nabízí dva způsoby porovnávání vzorků. Je možné srovnávat buď absolutní hodnoty v řadě čísel, jak je uvedeno výše, nebo je možné porovnávat
odchylky čísel. Mějme následující řadu čísel:
31,35,13,20,15,5,2,10,4,25,3,10,5
Nechť poslední tři čísla řady tvoří nejnovější vzorek: 3,10,5. Při porovnávání absolutních hodnot je nalezena nejlepší shoda v číslech 2,10,4, za kterými pak
následuje číslo 45. Avšak při porovnávání odchylek čísel je nejlepší shoda ve vzorku 13,20,15, který je následován číslem 5.
Pokud stejnou řadu čísel vyjádříme jako odchylky, bude vypadat následovně:
+31,+4,-22,+7,-5,-10,-3,+8,-6,+21,-22,+7,-5
Nejnovější vzorek je pak -22,+7,-5 a vzorek s nejlepší shodou pak je -22,+7,-5, což odpovídá číslům 13,20,15, za kterými následuje číslo 5.
Při porovnávání odchylek tedy musí mít shodující se vzorky stejný tvar (pořadí nárůstu/poklesu hodnot), nicméně absolutní hodnoty čísel mohou být navzájem
posunuty nahoru nebo dolů.
Nyní zopakujeme predikci čísla na druhé pozici tipu s použitím porovnávání odchylek místo absolutních hodnot:
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Vzorek s nejlepší shodou jsou tahy 2006/20 St 1st až 2006/20 Ne 1st s vylosovanými čísly 4,4,21. Těm odpovídají odchylky -3,0,+17 následované odchylkou
-8.
Odchylky v nejnovějším vzorku jsou -5,0,+16. Predikovaná hodnota pak je:
29 – abs( -8 * (abs(-5/-3) + abs(0/0) + abs(16/17)) / 3 * ) = 29 – 9.62 = 19
Všimněte si, že predikovaná hodnota je posunuta tak, aby se vzaly v úvahu rozdíly ve velikosti odchylek v nejnovějším vzorku a ve vzorku s nejlepší shodou.
Stejná predikce pro velikost vzorku 10 najde nejlepší shodu v tazích 2009/24 St 1st až 2009/26 St 2nd, kde jsou čísla 5,15,15,20,13,10,14,9,6,11 následovaná
číslem 21. Predikce je pak nárůst na hodnotu 46. Tato predikce je v rozporu s predikcí pro velikost vzorku 3. Nicméně se jedná o něco méně věrohodnou
predikci, protože pouze 5 testovacích predikcí bylo správných. Při ověřování velikosti vzorku 3 bylo správných 6 predikcí z deseti.
Porovnávání odchylek je vhodné zejména pro predikci odvozených hodnot, jako jsou například součty a odchylky Historie. Porovnávání absolutních hodnot
se hodí spíše pro hodnoty s menším rozsahem, jako jsou základ sumy, lichá/sudá nebo vylosovaná čísla na jednotlivých pozicích tipu.
Přibližné porovnávání vzorků
Posuvník Porovnávání vzorků v okně Možnosti Predikce určuje jakou váhu mají jednotlivá čísla při porovnávání vzorků. Je-li posuvník zcela vpravo, je
porovnávání vzorků přesné a každé číslo vzorku má stejnou váhu.
Posuntím doleva se kritéria pro porovnávání vzorků sníží neboť čísla porovnávaných vzorků budou mít nižší váhu. Jestliže je nejnovější vzorek například
6,11,11,23,15,6,18,13,13,29, pak při přesném porovnávání nalezne prediktor nejlepší shodu například ve vzorku 9,20,13,21,12,8,15,15,4,27. Při přibližném
porovnávání vzorků bude nejlepší shoda například se vzorkem 33,16,25,14,31,11,18,12,16,30. Je vidět, že podobnost několika prvních čísel obou vzorků je
pouze velice přibližná. V obou případech je predikována hodnota 10. Avšak v případě přibližného porovnávání vzorků bude 9 správných ověřovacích predikcí,
při přesném porovnávání vzorků bude pouze 7 správných ověřovacích predikcí při zpětném testování na 15 posledních tazích. Přibližné porovnávání vzorků je
doporučeno pouze pro vyšší velikosti vzorků (10 a více).
Použití
Predikce jsou dostupné z menu Vylosovaná čísla – Predikce nebo z menu Historie – Predikce. V obou případech se tak spouští průvodce Predikce.
1. V prvním kroku průvodce vyberte losování, ve kterých se budou hledat vzorky.
2. Ve druhém kroku se volí typ predikce. Momentálně je dostupný pouze algoritmus Porovnávání vzorků.
3. V dalším kroku se upravuje nastavení predikce. Více informací naleznete výše v textu.
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4. Poslední krok nabízí seznam statistických vlastností nebo hodnot Historie, které je možné predikovat. Zatrhněte požadované položky a spusťte predikce
kliknutím na tlačítko Dokončit.
Průběh predikce je možné sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu. Po dokončení jsou výsledky predikce zobrazeny v oknech Vlastnosti
vylosovaných čísel a Grafy vylosovaných čísel nebo v okně Historie součtů pod záložkami Součty a Grafy.
Vyhodnocování výsledků
– modrý trojúhelník označuje, že predikovaný trend je nárůst. Očekává se tedy, že hodnota příštího tahu bude vyšší než poslední hodnota. V
políčku tabulky je také zobrazena vlastní predikovaná hodnota.
– červený trojúhelník označuje, že predikovaný trend je pokles. Očekává se tedy, že hodnota příštího tahu bude nižší než aktuální hodnota.
– červený trojúhelník spolu s modrým trojúhelníkem označují, že predikovaný trend je shoda. Očekává se tedy, že příštím losování padne stejná
hodnota jako v posledním tahu.
Poznámka: Prediktor zpracovává pouze řadu čísel a "neví", jaké závislosti pro danou řadu čísel platí. V některých případech se může stát, že predikovaná
hodnota je nižší nebo vyšší než maximální nebo minimální možná hodnota. V takovém případě je doporučeno zvažovat pouze predikovaný trend.
Hodnota n/a znamená, že nebylo možné provést platnou predikci. Obvykle proto, že není k dispozici dostatek vstupních dat, aby bylo možné najít shodující se
vzorky.
Predikovaný trend by měl být hlavním indikátorem při přípravě sázky na příští losování. Vlastní predikovaná hodnota pouze naznačuje, jak velký je
očekávaný nárůst nebo pokles.
Umístěním kurzoru myši na políčko tabulky s výsledky predikce se zobrazí bublinová nápověda s doplňujícími informacemi. Můžete tak vidět, kolik testovacích
predikcí bylo správných a jaká velikost vzorku byla zvolena pro provedení predikce.
Je doporučeno ignorovat výsledek predikce, jestliže má malé procento správných testovacích predikcí. Toho lze dosáhnout zadáním požadovaného procenta
úspěšnosti při zpětném ověřování do posledního vstupního políčka.
Dodatečné informace
Podrobné informace o provedených predikcích jsou dostupné v Protokolu programu. Po dokončení predikce zvolte menu Zobrazit – Protokol programu. V okně
Výstup se pak zobrazí následující podrobnosti ke každé predikované hodnotě. Například:
Pozice 2 – název predikované hodnoty. V tomto případě se jedná o predikci vylosovaného čísla na druhé pozici tipu.
Trend prediction: Decrease – predikovaný trend (increase - nárůst / decrease - pokles / level - shoda)
Predicted value: 10.0 – vlastní predikovaná hodnota. Všechny hodnoty jsou počítány od nuly, takže predikované vylosované číslo je 11.
Best pattern size: 5 – velikost vzorku použitá při predikci.
Best weight: 1.0 – váha čísel použitá při predikci. Pokud se nenavolí přibližné porovnávání vzorků, je váha vždy 1.0.
Matching pattern: [10.0 17.0 11.0 15.0 29.0] => 10.0 – vzorek s nejlepší shodou. V tomto případě jsou čísla vzorku 11,18,12,16,30. Číslo následující za tímto
vzorkem je 11.
Marker: 94 – pozice v řadě čísel, kde byl nalezen vzorek s nejlepší shodou. Hodnota 0 znamená nejstarší tah ve zvoleném výběru vylosovaných čísel.
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Back-tests: 15 – počet ověřovacích predikcí, které byly provedeny pro zvolení optimální velikosti vzorku.
Mean Square Error: 107.66666666666667 – ukazuje, nakolik se ověřovací predikce liší od skutečných hodnot. Čím nižší je hodnota MSE , tím přesnější byly
ověřovací predikce.
Mean Absolute Percentage Error: 0.6399601052542229 - MAPE indikátor také porovnává ověřovací predikce se skutečnými hodnotami.
Valid trend predictions: 6 (40.0%) - udává procento ověřovacích predikcí, které správně předpověděly trend.
Viz také filtr Prediktor trendů.
[obsah]

Tabulka vylosovaných čísel
Okno Tabulka vylosovaných čísel se otevírá z menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Tabulka a zobrazuje zvolená předchozí losování formou tabulky. Řádky
tabulky jsou tahy, sloupce tabulky jsou vylosovaná čísla. První sloupec tabulky je datum losování. Kliknutím na záhlaví sloupce Datum se seznam tahů setřídí
vzestupně nebo sestupně.
Pomocí tlačítka Vybrat v horní části okna můžete v tabulce zobrazit jiný výběr z databáze vylosovaných čísel.
Pokud v tabulce označíte jeden a více tahů, změní se uživatelské rozhraní programu následovně:
Zaktivuje se zabarvení čísel tak, aby odpovídalo frekvenci zastoupení čísel v označených tazích. Tato změna se promítne i do ostatních částí
programu, včetně okna Tabulka vylosovaných čísel.
V okně Tiket se zobrazí čísla jednoho označeného tahu.
Okno Vlastnosti tipu spočte a zobrazí statistiky jednoho označeného tahu.
Nástrojová lišta Co když zobrazí čísla označeného tahu. Tato změna se promítne do ostatních částí programu, které používají Co když čísla.
Pomocí menu Soubor - Export nebo menu Soubor - Tisk můžete obsah tabulky exportovat do souboru nebo vytisknout.
Pomocí menu Úpravy - Hledat můžete najít tip obsahující zvolená čísla. Pomocí menu Úpravy - Vymazat odstraníte označené tahy z tabulky. Poznámka:
Funkce Vymazat odstraňuje tahy pouze z této tabulky, databáze vylosovaných čísel se nijak nezmění. Pomocí tlačítka Vybrat můžete v tabulce odstraněné
tahy znovu zobrazit.
[obsah]
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Matice vylosovaných čísel
Okno Matice vylosovaných čísel se otevírá z menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Matice a zobrazuje zvolená předchozí losování formou matice. Řádky
matice jsou tahy, sloupce matice jsou čísla z osudí. Program nabízí několik různých rozložení čísel v osudí, která je možné přepnout ve vyklápěcím seznamu
Rozložení matice v dolní části okna Matice vylosovaných čísel.
První sloupec matice obsahuje datum losování. Po umístění kurzoru myši nad tento sloupec se zobrazí bublinová nápověda obsahující vylosovaná čísla tahu.
Kliknutím na záhlaví sloupce Datum je možné seznam losování setřídit vzestupně nebo sestupně.
Důležitá funkce okna Matice vylosovaných čísel je zvýrazňování čísel, kterým se zlepšuje vizuální vnímání čísel tahů.

Na obrázku výše je několik nejnovějších losování ukázkové loterie Expert Lotto 6/49. Čísla 21 až 30 a čísla 41 až 49 jsou zvýrazněna - mají žluté pozadí.
Všimněte si, že poslední sloupec v záhlaví matice ukazuje počet zvýrazněných čísel. Poslední sloupec na každém řádku matice ukazuje, kolik zvýrazněných
čísel je obsaženo v odpovídajícím losování.
Čísla matice je možné zvýraznit několika způsoby:
Kliknutím na buňky v záhlaví matice se zapne nebo vypne zvýraznění odpovídajícího čísla. Všimněte si, že bublinová nápověda ukazuje číslo osudí, na
které ukazuje kurzor myši.
Kliknutím na čísla v okně Tiket.
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Kliknutím a potažením myši v záhlaví matice se zvýrazní několik čísel najednou.
Kliknutím a potažením myši v záhlaví matice a při stisku klávesy CTRL se zruší označení čísel pod kurzorem myši.
Dvojím kliknutím na poslední sloupec záhlaví matice se zruší označení všech čísel.
Kliknutím na tlačítko Zvýraznit výběr se zvýrazní čísla ze všech označených tahů.
Po zvýraznění alespoň jednoho čísla můžete pomocí tlačítka Filtrovat seznam tahů v tabulce zúžit. Tím se odstraní všechny tahy obsahující zvolený počet
zvýrazněných čísel. Tahy se NEodstraní z databáze vylosovaných čísel, pouze se vyjmou z této tabulky - pokud vyberete tahy znovu pomocí tlačítka Vybrat v
horní části okna, vyfiltrované tahy se v tabulce znovu objeví.
Tlačítkem Celková shoda se otevře nové okno udávající celkový počet losování, které obsahují zvýrazněná čísla.
Pokud v matici označíte jeden a více tahů, změní se uživatelské rozhraní programu následovně:
Zaktivuje se zabarvení čísel tak, aby odpovídalo frekvenci zastoupení čísel v označených tazích. Tato změna se promítne i do ostatních částí
programu, včetně okna Matice vylosovaných čísel.
V okně Tiket se zobrazí čísla jednoho označeného tahu.
Okno Vlastnosti tipu spočte a zobrazí statistiky jednoho označeného tahu.
Nástrojová lišta Co když zobrazí čísla označeného tahu. Tato změna se promítne do ostatních částí programu, které používají Co když čísla.
Tlačítko Zvýraznit výběr v dolní části okna se stane aktivní.
Pomocí menu Soubor - Export nebo menu Soubor - Tisk můžete obsah tabulky exportovat do souboru nebo vytisknout.
Pokud se matice nevejde na Vaši obrazovku, protože je příliš široká, nebo pokud je matice špatně čitelná, můžete upravit její velikost pomocí posuvníku v
dolní části okna..
Pomocí menu Úpravy - Hledat můžete najít tip obsahující zvolená čísla. Pomocí menu Úpravy - Vymazat odstraníte označené tahy z tabulky. Poznámka:
Funkce Vymazat odstraňuje tahy pouze z této tabulky, databáze vylosovaných čísel se nijak nezmění. Pomocí tlačítka Vybrat můžete v matici odstraněné tahy
znovu zobrazit.
[obsah]

Vlastnosti vylosovaných čísel
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Vlastnosti se otevírá okno Vlastnosti vylosovaných čísel obsahující tabulku statistických vlastností zvolených
předchozích losování. Řádky tabulky představují jeden tah, každý sloupec tabulky odpovídá jedné statistické vlastnosti. Kliknutím na tlačítko Vybrat je možné
do tabulky zvolit jiný výběr předchozích losování. Sloupce tabulky je možné upravit pomocí menu Nástroje - Předvolby - Statistiky.
V levém horním rohu okna je tlačítko Sloupce, kterým se otevírá okno Výběr sloupců, kde můžete zvolit, které statistické vlastnosti se mají v tabulce
zobrazovat. Funkce je užitečná zejména v případě, kdy tabulka obsahuje příliš mnoho sloupců.
- nastaví odlišné barevné pozadí v každém sloupci tabulky pro lepší vizuální vnímání hodnot. Barvy je možné navolit v předvolbách programu.
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- nastaví stejné barevné pozadí v buňkách tabulky, které mají stejnou hodnotu jako právě označený řádek tabulky. Barvy je možné navolit v předvolbách
programu.
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Predikce se spustí automatické predikce budoucích hodnot zobrazených statistických vlastností.
Pořadí tahů v tabulce je možné změnit kliknutím na záhlaví sloupce Datum. Přetažením za záhlaví sloupce je možné změnit pořadí sloupců tabulky,
potažením za okraj záhlaví sloupce se mění šířka sloupců tabulky.
Pomocí menu Soubor - Export se tabulka vyexportuje do souboru CSV nebo souboru MS Excel.
Pomocí menu Úpravy - Hledat můžete najít tip obsahující zvolená čísla. Pomocí menu Úpravy - Vymazat odstraníte označené tahy z tabulky. Poznámka:
Funkce Vymazat odstraňuje tahy pouze z této tabulky, databáze vylosovaných čísel se nijak nezmění. Pomocí tlačítka Vybrat můžete v tabulce odstraněné
tahy znovu zobrazit.
Viz také Grafy vylosovaných čísel.
[obsah]

Grafy vylosovaných čísel
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Grafy se otevírá okno Grafy vylosovaných čísel, kde se formou grafu zobrazují statistické vlastnosti zvolených
předchozích losování. Kliknutím na tlačítko Vybrat je možné zvolit jiný výběr vylosovaných čísel. Vyklápěcím seznamem Zobrazit se přepíná obsah grafu na
jinou statistickou vlastnost.
Je možné porovnat trend zvolené statistické vlastnosti s jinou statistikou. Kliknutím na tlačítko Porovnat s se zobrazí nové okno se seznamem dostupných
grafů. Zatrhněte statistické vlastnosti, které chcete v grafu porovnat, a klikněte na tlačítko OK. Tímto způsobem je možné zobrazit v jednom grafu například
Sumu čísel a Základ sumy.
Umístěním kurzoru myši nad libovolný bod grafu se zobrazí bublinová nápověda s datem losování a číselnou hodnotou odpovídající statistické vlastnosti.
Kliknutím na libovolný bod grafu se v oknech Vlastnosti tipu a Tiket zobrazí čísla z odpovídajícího losování.
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Predikce se spustí automatické predikce budoucích hodnot zobrazených statistických vlastností.
Graf je možné exportovat jako JPG nebo PNG obrázek pomocí menu Soubor - Export.
Viz také Vlastnosti vylosovaných čísel.
[obsah]
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Co je Schránka?
Schránka je úložný prostor, kde jsou uschovány tipy, se kterými právě pracujete. Do Schránky můžete například nahrát tipy a zkontrolovat výhru z posledního
losování. Do Schránky je možné vložit všechny možné kombinace čísel a filtrováním pak získat menší počet tipů pro sázku. Ve Schránce můžete zkontrolovat
záruku výhry rozpisů stažených z internetu. Tipy ve Schránce je možné uložit do souboru a ten pak sdílet s Vašimi přáteli. Obsah Schránky můžete vytisknout
přímo na papírové tikety apod. Mnoho funkcí programu je zaměřeno na práci s tipy ve Schránce.
Tipy ve Schránce je možné zobrazit několika různými způsoby:
Tabulka - obsah Schránky je prezentován jako tabulka, jejíž řádky představují jednotlivé tipy. Sloupce tabulky jsou čísla tipů.
Matice - je tabulka zobrazující všechna losovaná čísla v různých rozloženích. Tabulka také ukazuje, jak čísla tipů padnou do těchto rozložení.
Statistické vlastnosti - zobrazuje tipy Schránky v tabulce společně s vybranými statistickými vlastnostmi, jako je poměr lichých a sudých čísel tipu,
součet čísel tipu apod.
Výhra - zobrazuje tabulku tipů a počet výher pro zvolenou část databáze losovaných čísel.
Schránku je možné naplnit několika způsoby:
Vlastní kombinace čísel - čísla tipů jsou zadávána manuálně pomocí klávesnice.
Soubor tipů - tipy se načtou z textového nebo CSV souboru (například po stažení rozpisu z internetu). Nebo je možné vložit soubor tipů v binárním
formátu programu Expert Lotto, který šetří volné místo na disku.
Kombinace náhodně generovaných čísel.
Plný rozpis obsahující všechny možné kombinace zvolených čísel.
Tipy vkládané do Schránky je možné kombinovat se stávajícím obsahem Schránky - klikněte na obrázek šipky dolů na tlačítku Vložit:
Vložit - výchozí operace - stávající obsah Schránky se nahradí vkládanými tipy.
Připojit - vkládané tipy se přidají na konec stávajícího obsahu Schránky. Touto operací se mohou ve Schránce objevit duplicitní tipy. Pomocí menu
Schránka - Odstranit zdvojené tipy zajistíte, že každý tip bude ve Schránce pouze jednou.
Sloučit - vkládané tipy se připojí ke stávajícímu obsahu Schránky tak, aby v ní nevznikly zdvojené tipy.
Odstranit - vkládané tipy se odstraní ze stávajícího obsahu Schránky.
Všechny operace nad Schránkou je možné vrátit pomocí akcí Zpět/Znovu. Jestliže například použitý filtr odstranil ze Schránky příliš mnoho tipů, klikněte na
menu Úpravy - Zpět pro obnovení původního obsahu Schránky. Poté můžete upravit nastavení filtru a aplikovat jej na Schránku znovu.
Kliknutím na menu Schránka - Vyprázdnit se ze Schránky odstraní všechny tipy.
Po dokončení libovolné operace nad Schránkou je na stavové liště v dolní části hlavního okna programu vidět, kolik tipů bylo odstraněno/přidáno/vyfiltrováno
apod.
Obsah Schránky se automaticky obnovuje po restartu programu i po přepnutí z/do jiné loterie.
[obsah]
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Vložit tipy
Touto akcí se vkládají tipy, jejich čísla se zadávají na klávesnici.
1. Pomocí menu Schránka - Vložit - Tipy otevřte okno Vložit tipy.
2. Zadejte čísla tipu do políček a klikněte na tlačítko Přidat.
Poznámka: Pomocí znaku hvězdička (*) je možné zamaskovat libovolnou pozici tipu.
3. Zadejte čísla dalšího tipu a znovu klikněte na tlačítko Přidat. Případně můžete zvolit čísla tipu pomocí myši na panelu tiketu.
4. Tímto způsobem můžete vytvořit seznam tipů, které mají být vloženy do Schránky. Pokud při zadávání čísel uděláte chybu, můžete tip(y) označit v
tabulce a klávesou DELETE jej ze seznamu odstranit.
5. Zadané tipy vložíte do Schránky tlačítkem Vložit.
Kliknutím na malou šipku dolů na tlačítku Vložit se zobrazí menu, kde je možné zvolit jiný způsob vkládání tipů do Schránky:
Toto menu se zobrazí také pomocí klávesové zkratky SHIFT+SPACE.
Je možné označit tabulku čísel například v programu MS Excel nebo v textovém CSV souboru a zkopírovat ji do systémové schránky. Pomocí tlačítka Vložit
v levé dolní části okna se takto zkopírovaná čísla přidají na konec seznamu tipů, které mají být vloženy do Schránky.
Při zadávání čísel z klávesnice, přidávejte před jednomístná čísla nulu. Vstupní kurzor se pak automaticky přesune do políčka dalšího čísla. Zadávejte
například "01" místo "1".
Kliknutím na tlačítko

v pravém horním rohu tohoto okna se odstraní všechna čísla z panelu tiketu.
[obsah]

Vložit soubor tipů
Touto akcí se do Schránky načtou tipy ze zvoleného souboru. Po kliknutí na menu Schránka - Vložit - Soubor tipů se nejprve otevře standardní okno pro
nalistování souboru. Vyberte soubor, který chcete vložit do Schránky a klikněte na tlačítko Otevřít pro zobrazení okna Vložit soubor tipů se zvoleným
souborem.
V tomto okně můžete zvolit, zda chcete vložit pouze označené tipy, nebo pouze neoznačené tipy, případně obojí. Můžete také nalistovat jiný soubor tipů
kliknutím na tlačítko Nalistovat.
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Pomocí tlačítka Vložit se do Schránky načtou tipy ze zvoleného souboru. Po načtení se na stavové liště v dolní části okna objeví zpráva, kolik tipů bylo načteno
a název zvoleného souboru.
Kliknutím na malou šipku dolů na tlačítku Vložit se zobrazí menu, kde je možné zvolit jiný způsob vkládání tipů do Schránky:
Toto menu se zobrazí také pomocí klávesové zkratky SHIFT+SPACE.
Pomocí menu Schránka - Vložit přechozí soubor můžete do Schránky znovu načíst již použitý soubor.
Přetažením souboru tipů do hlavního okna programu se zobrazí okno Vložit soubor tipů , kde již bude předvybrán přetažený soubor.
Název naposled použitého souboru se zobrazuje ve stavové liště okna Tabulka Schránky, Vlastnosti Schránky a Výhra Schránky.
[obsah]

Náhodné kombinace
Pomocí menu Schránka - Vložit - Náhodné kombinace se otevírá generátor náhodných čísel pro vložení náhodně generovaných tipů do Schránky.
Jackpot & Keno
V prvním políčku zvolte počet tipů, které se mají vygenerovat. Pak zvolte, kolik náhodných čísel bude každý tip obsahovat. Pokud zvolíte méně, než dovoluje
nastavení loterie, budou zbývající pozice tipu zamaskovány. Další volba je počet čísel v osudí, ze kterého se budou náhodně vybírat. Čísla do osudí můžete
vybrat pomocí myši na panelu tiketu.
Kliknutím a potažením se mění výběr všech čísel pod kurzorem myši. Přetažením myši se stisknutou klávesou SHIFT se do osudí přidají všechna čísla pod
kurzorem myši, se stisknutou klávesou CTRL se naopak čísla pod kurzorem myši z osudí odstraní.
Po kliknutí na tlačítko Vložit se vygenerují náhodné kombinace a vloží se do Schránky. Po dokončení se na stavové liště v dolní části okna zobrazí počet
vložených tipů.
Kliknutím na malou šipku dolů na tlačítku Vložit se zobrazí menu, kde je možné zvolit jiný způsob vkládání tipů do Schránky:
Toto menu se zobrazí také pomocí klávesové zkratky SHIFT+SPACE.
Příklad
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Nastavení na obrázku výše vytvoří 20 tipů s náhodnými čísly. Každý tip bude obsahovat 4 čísla z osudí 15 čísel. Čísla osudí zvolená na panelu tiketu jsou:
8,10,12,13,16,20,25,26,28,37,39,40,45,46 a 48.
Po vložení do Schránky budou tipy vypadat obdobně jako na tomto obrázku:

Všimněte si, že poslední dvě pozice tipu jsou zamaskovány, protože v okně Náhodné kombinace byla zvolena pouze čtyři čísla.
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Volba Maximální překrytí určuje míru shody vygenerovaných tipů. Vyzkoušejte například následující nastavení v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49:

Po kliknutí na tlačítko Vložit se v pravém dolním rohu hlavního okna programu zobrazí ukazatel postupu generování. Tento ukazatel se pak zastaví zhruba na
28%. Je tomu tak proto, že neexistuje tolik tipů, které se navzájem shodují maximálně ve třech číslech. Kliknutím na ukazatel postupu zjistíte, že dosud se
vygenerovalo 280 až 290 tipů. Program se nyní snaží dohledat zbývající náhodné kombinace. Avšak všechny zbývající tipy se shodují ve více než třech
číslech s již vygenerovanými tipy, takže generování tipů se zaseklo. Kliknutím na malé přerušovací tlačítko vedle ukazatele postupu se generování tipů přeruší
a do Schránky se vloží dosud vygenerované tipy. Schránka bude nyní obsahovat tipy například 1-2-3-4-5-6 a 1-2-3-7-8-9, které se shodují ve třech číslech. Ve
Schránce však nebudou tipy jako 1-2-3-4-5-6 a 1-2-3-4-7-8, které se shodují ve čtyřech číslech, protože maximální překrytí bylo nastaveno na 3 čísla.
Text v dolní části okna udává velikost volného místa na disku potřebného k vygenerování zadaného počtu náhodných kombinací.
Powerball
V loteriích typu Powerball vypadá okno generátoru Náhodných kombinací téměř stejně. Obsahuje navíc pouze políčka pro nastavení osudí pro dodatková
čísla. Také na panelu tiketu je možnost výběru čísel do dodatkového osudí. Všechna ostatní nastavení jsou stejná.
Poznámka: Volba Maximální překrytí se vztahuje pouze na hlavní čísla tipu.
Pick 3 & Pick 4
V loteriích typu Pick 3 a Pick 4 se okno Náhodní kombinace mírně liší. Obsahuje volby pro nastavení velikosti všech losovacích osudí. Odškrtnutím losovacího
osudí se zamaskuje odpovídající pozice generovaných tipů. Všechna ostatní nastavení jsou stejná.
[obsah]
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Plný rozpis
Menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace otevře nové okno, kde je možné vložit do Schránky plný rozpis zvolené sady čísel.
Jackpot & Keno
V prvním políčku zvolte počet tipů, který má být vytvořen, nebo klikněte na tlačítko Všechny pro vytvoření všech možných kombinací zvolených čísel. Například
v loterii typu 6/49 je 13 983 816 možných kombinací. Pokud do prvního políčka zadáte například 100, pak se vytvoří pouze prvních sto tipů rozpisu počínaje
tipem 1-2-3-4-5-6 a konče tipem 1-2-3-4-7-20.
Dále zvolte kolik čísel bude obsahovat každý vytvořený tip. Pokud zvolíte menší než maximální počet čísel tipu, budou zbývající pozice tipu zamaskovány.
Další volba je počet čísel v osudí. Čísla do osudí můžete vybrat pomocí myši na tiketu v pravé části okna.
Kliknutím a přetažením myši se na tiketu průběžně mění označení čísla pod kurzorem myši. Stiskem klávesy SHIFT a přetažením myši se čísla do osudí
přidávají, stiskem klávesy CTRL a přetažením myši se čísla z osudí odebírají.
Kliknutím na tlačítko Vložit se začnou zvolené kombinace vkládat do Schránky. Po dokončení se na stavové liště hlavního okna programu zobrazí počet tipů,
které byly vloženy.
Kliknutím na malou šipku dolů na tlačítku Vložit se zobrazí menu, kde je možné zvolit jiný způsob vkládání tipů do Schránky:
Toto menu se zobrazí také pomocí klávesové zkratky SHIFT+SPACE.
Příklad
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Nastavení na obrázku výše vytvoří 100 tipů. Každý tip bude mít čtyři čísla z osudí 15 čísel. Čísla v osudí jsou vybrána na tiketu:
8,10,12,13,16,20,25,26,28,37,39,40,45,46 a 48.
Tyto tipy budou po vložení do Schránky vypadat takto:

Všimněte si, že poslední dvě pozice v každém tipu jsou zamaskované, protože v okně Všechny kombinace byla zvolena pouze čtyři čísla pro každý tip.
V některých případech má plný rozpis příliš mnoho tipů. Například plný rozpis v loterii Keno 10/80 se skládá z 1 646 492 110 120 tipů. Pro vytvoření takového
plného rozpisu je potřeba zhruba 16TB volného místa na disku, což je mimo možnosti současné domácí výpočetní techniky. Proto program nabízí volbu
Interval. S její pomocí můžete vytvořit pouze každý N-tý tip plného rozpisu a spotřebovat tak méně diskového prostoru. Vyzkoušejte například tato nastavení v
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ukázkové loterii Expert Lotto 6/49:

Do Schránky pak budou vloženy tyto tipy:

Plný rozpis ze 49 čísel začíná kombinacemi:
1-2-3-4-5-6
1-2-3-4-5-7
1-2-3-4-5-8
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1-2-3-4-5-9
1-2-3-4-5-10
... a končí s:
43-44-45-46-47-48
43-44-45-46-47-49
43-44-45-46-48-49
43-44-45-47-48-49
43-44-46-47-48-49
43-45-46-47-48-49
44-45-46-47-48-49
Pokud je však volba Interval nastavena na 3, vytvoří se pouze každý třetí tip rozpisu. Takové tipy jsou zvýrazněny červenou barvou v seznamu výše.
Tato volba se používá zejména při hraní loterií typu Keno, neboť umožňuje dostatečné pokrytí plného rozpisu při minimálních nárocích na volné místo na disku.
Text v dolní části okna ukazuje množství volného místa na disku potřebného k vytvoření zvoleného plného rozpisu.
Powerball
Okno Všechny kombinace pro loterie typu Powerball vypadá téměř stejně. Nabízí navíc pouze políčko pro nastavení velikosti osudí dodatkových čísel. Také
panel tiketu umožňuje výběr čísel do dodatkového osudí. Všechny ostatní možnosti okna jsou stejné.
Pick 3 & Pick 4
Pro loterie typu Pick 3 nebo Pick 4 se okno Všechny kombinace mírně liší. Obsahuje volby pro nastavení velikosti jednotlivých losovacích osudí. Zrušením
označení u losovacích osudí se zamaskuje odpovídající pozice tipu.
[obsah]

Analýza tipů ve Schránce
Pomocí menu Schránka - Analyzovat se zahájí průvodce Analýza tipů pro výpočet souhrnných statistik tipů ve Schránce. V prvním kroku průvodce se volí
předchozí losování pro analýzu prodlev. V dalším kroku průvodce se volí, které typy statistik se mají vypočítat. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se otevře okno
Analýza, ve kterém se zahájí výpočet požadovaných statistik, a které po dokončení výpočtu zobrazí tabulky a grafy statistik. Tento příkaz menu můžete použit
opakovaně pro otevření dalších oken Analýza.
[obsah]
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Omezit Schránku
Existuje mnoho různých herních postupů. Nejčastěji se však začíná seznamem všech možných kombinací čísel, ze kterého se postupně odfiltrují tipy, které
(ne)mají zvolené statistické vlastnoti, nebo které se (ne)shodují s vybranými předchozími tahy. Filtrování probíhá tak dlouho, dokud ve Schránce nezůstane
rozumně malá množina tipů, kterou je možné podat jako sázku na příští losování.
Všechny možné kombinace čísel se do Schránky vloží pomocí menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace. Tipy ze Schránky se pak odstraní pomocí menu
Schránka - Omezit:
Filtrovat tipy - otevírá okno Vybrat filtr s neustále doplňovaným seznamem vestavěných filtrů.
Vzájemná shoda - navzájem porovná všechny tipy ve Schránce a odstraní/ponechá pouze tipy, které se shodují s ostatními tipy Schránky ve
zvoleném počtu čísel.
Optimalizovat pokrytí - odstraní ze Schránky nadbytečné tipy při zachování požadované záruky výhry.
Nejlepší tipy - vybere několik tipů, které nejlépe reprezentují obsah Schránky.
Náhodný výběr - náhodně vybere několik tipů ze Schránky.
Pravidelný výběr - vybere každý N-tý tip ze Schránky.
Filtrování Schránky je také dostupné z:
Okna Složeného filtru.
Statistických tabulek v okně Analýza.
Poznámka: Tipy můžete ze Schránky vyfiltrovat také manuálně. V libovolném okně Schránky označte něchtěné tipy pomocí myši a zvolte menu Úpravy Vymazat.
[obsah]

Filtrování tipů
Je pouze jediný zaručený způsob, jak vyhrát první pořadí - vsadit všechny možné kombinace. Nicméně vyplácené výhry nejsou tak veliké, aby pokryly náklady
na tak obrovskou sázku, nemluvě o tom, kolik času by zabralo vyplnění a podání sázenek. Většina sázkařů má omezený rozpočet, a proto sázejí pouze malé
rozpisy. V závislosti na herním postupu můžete buď stáhnout rozpis z internetu nebo si můžete vytvořit vlastní rozpis filtrováním všech možných kombinací. V
průběhu filtrování se odstraňují kombinace - tipy, u kterých se nepředpokládá, že mají šanci na výhru v příštím losování. Jedná se buď o manuální
ohodnocování jednoho tipu za druhým a odstraňování těch tipů, které se Vám nelíbí, nebo můžete odstraňovat nevhodné tipy hromadně pomocí filtrů.
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Filtr tipů je jednoduchá podmínka typu ano/ne. Filtr akceptuje tip, pokud čísla tipu vyhoví podmínce filtru, filtr odmítne tip, pokud jeho čísla podmínce filtru
nevyhoví. Podmínka filtru může být například buď jednoduchá kontrola počtu lichých a sudých čísel, porovnání čísel tipu se několika předchozími tahy, nebo se
může jednat o složitou strukturu několika jednoduchých filtrů.
Filtrování Schránky
Tipy ve Schránce můžete filtrovat pomocí menu Schránka - Omezit - Filtrovat tipy. Pak zvolte filtr, který chcete na tipy ve Schránce použít, a klikněte na tlačítko
Vybrat pro otevření okna filtru. V novém okně pak můžete zvolit parametry filtru. V dolní části okna filtru jsou tlačítka pro spuštění filtru:
Vyhovující tipy - s volbou Ponechat zůstanou v přefiltrované Schránce pouze tipy, které vyhovují zadání filtru. Volba Odstranit převrací podmínku filtru,
takže přefiltrovaná Schránka bude obsahovat pouze tipy, které parametrům filtru nevyhovují.
OK - použije filtr na tipy ve Schránce a zavře okno filtru. Průběh filtrování můžete sledovat v pravé dolní části hlavního okna programu. Kliknutím na
tlačítko Přerušit vedle ukazatele průběhu se filtrování tipů ukončí.
Použít - použije filtr na tipy ve Schránce a ponechá okno filtru otevřené. Po skončení filtru můžete upravit jeho parametry a použít jej znovu. Filtrování
můžete přerušit kliknutím na tlačítko Přerušit vedle ukazatele průběhu.
Náhled - spočítá, kolik tipů Schránky filtru vyhovuje a kolik tipů filtru nevyhovuje. Obsah Schránky se v tomto případě nemění.
Zrušit - zavře okno filtru.
Výsledky filtrování můžete vrátit pomocí menu Úpravy - Zpět a vrátit tak obsah Schránky do stavu před použitím filtru.
Po kliknutí na tlačítko OK nebo Použít si program zapamatuje aktuální parametry filtru a nabídne je jako výchozí při dalším otevření okna filtru.
Pokud hrajete loterii, kde se losují dodatková čísla ze stejného osudí jako hlavní čísla, je možné upravit výběr předchozích losování tak, že se dodatková
čísla přiřadí k hlavním číslům tipu. Tato volba je dostupná pouze při filtrování Schránky pomocí jednotlivých filtrů, dodatková čísla není možné přiřadit k hlavním
číslům v okně Složeného filtru.
Složené filtry
Pokročilé herní postupy jsou obvykle založeny na použití velkého množství filtrů. Složené filtry umožňují seskupit často používané filtry do jednoho filtru a
aplikovat je všechny najednou. Složené filtry je možné uložit do souboru a použít znovu po restartu programu. Další výhodou Složených filtrů je možnost tvorby
hluboké struktury jednoduchých filtrů pomocí logických operátorů A ZÁROVEŇ / NEBO. Složené filtry je také možné zpětně otestovat a snadno vyhodnotit
jejich výkonnost.
[obsah]

Vzájemná shoda
Tento filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Vzájemná shoda. Filtr porovnává navzájem tipy ve Schránce. Pokud je ve Schránce například 10 tipů, pak
první tip se porovná s tipy 2 až 10, druhý tip se porovná s tipy 3 až 10, třetí tip se porovná s tipy 4 až 10 atd.
Příklad
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Předpokládejme, že Schránka obsahuje následující tipy:
01-02-03-04-05-06
01-02-03-08-09-10
01-02-03-31-32-33
01-22-23-24-25-16
01-22-23-24-25-26
Po filtrování s parametry Shoda 3 zůstanou ve Schránce pouze dva tipy - první tip (01-02-03-04-05-06), protože se shoduje s následujícímí dvěma tipy
ve třech číslech 1, 2 a 3, a druhý tip, který se shoduje s následujícím tipem ve stejných třech číslech.
Po filtrování s parametry Shoda 3, Min 2 zůstane ve Schránce pouze první tip, protože se shoduje s následujícími dvěma tipy ve třech číslech.
Po filtrování s parametry Shoda 3, Max 1 zůstane ve Schránce pouze druhý tip, který se shoduje pouze s jedním dalším tipem Schránky ve třech
číslech.
[obsah]

Optimalizace Schránky
Filtr odstraní ze Schránky nadbytečné tipy při zachování zvolené záruky výhry. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Optimalizovat pokrytí. Pomocí
tohoto filtru můžete vytvořit rozpisy se zárukou výhry, nebo jej můžete uplatnit na výsledek Vašeho herního postupu a snížit tak náklady na sázku.
Rozpisy
Rozpisy se zárukou výhry se obvykle označují jako "x když y (n)". Kde "x" je nejnižší garantovaná shoda, když je vylosováno "y" čísel z "n" čísel rozpisu.
Například rozpis "3 když 6 (20)" zaručuje alespoň jednu shodu ve 3 číslech, je-li taženo libovolných 6 čísel z 20 čísel obsažených v rozpisu. Nejmenší možný
rozpis s takovou zárukou je tvořen deseti tipy. To znamená, že musíte vsadit alespoň 10 tipů, chcete-li mít záruku výhry páteho pořadí. Všech šest
vylosovaných čísel musí být obsaženo ve dvaceti číslech rozpisu.
Příklad
Následujícím postupem vytvoříte v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 rozpis ze 20 čísel se zárukou shody ve třech číslech při uhodnutí šesti čísel:
1. Zvolte menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace.
2. V okně Všechny kombinace zvolte Vytvořit všechny kombinace 6 čísel z osudí 20 čísel. Interval: 1
3. Tlačítkem Vložit vložte plný rozpis do Schránky. Bude pak obsahovat 38 760 tipů.
4. Z nabídky Schránka - Omezit - Optimalizovat pokrytí otevřte okno tohoto filtru.
5. Zvolte Chci mít 100% záruku shody alespoň ve 3 výherních číslech, když uhodnu libovolných 6 čísel. Výběr algoritmu: větší redukce tipů
6. Kliknutím na tlačítko OK zahájíte filtrování. Okno filtru se zavře a průběh filtrování pak můžete sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu.
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7. Filtrování může trvat několik minut. Záleží na rychlosti počítače a kolik vláken zvládne Váš procesor provádět najednou.
8. Po dokončení filtrování se vyhovující tipy zobrazí ve Schránce. Zůstane tam přibližně 14 tipů.
9. Zvolte menu Schránka - Pokrytí pro výpočet záruky výhry tipů rozpisu.
10. Zvolte Zobrazit výhru při uhodnutí 6 čísel a klikněte na tlačítko Zobrazit.
11. Nejnižší zaručená výhra bude Shoda ve 3.
Všimněte si, že vytvořený rozpis se skládá ze 14 tipů. V nejmenším možném rozpisu se stejnou výhrou je pouze 10 tipů. Algoritmus, který je v tomto filtru
implementován, nikdy neposkytne stejné výsledky jako optimalizované rozpisy, které je možné najít na internetu. Hlavním účelem tohoto filtru není tvorba
rozpisuů, ale optimalize tipů, které jsou výsledkem Vašeho herního postupu.
Pokud máte sázkový rozpočet napjatý, můžete si vytvořit kratší rozpisy:
1. Opakujte kroky 1 až 4 z výše uvedeného postupu.
2. Zvolte Chci mít 95% záruku shody alespoň ve 3 výherních číslech, když uhodnu libovolných 6 čísel. Výběr algoritmu: větší redukce tipů
3. Kliknutím na tlačítko OK zahájíte filtrování. Okno filtru se zavře a průběh filtrování pak můžete sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu.
4. Filtrování může trvat několik minut. Záleží na rychlosti počítače a kolik vláken zvládne Váš procesor provádět najednou.
5. Po dokončení filtrování se vyhovující tipy zobrazí ve Schránce. Zůstane tam přibližně 8 tipů.
6. Zvolte menu Schránka - Pokrytí pro výpočet záruky výhry tipů rozpisu.
7. Zvolte Zobrazit výhru při uhodnutí 6 čísel a klikněte na tlačítko Zobrazit.
8. Uvidíte, že je zhruba 4% pravděpodobnost, že rozpis nevyhraje nic. S pravděpodobností 96% bude ale nejnižší zaručená výhra Shoda ve 3.
Ve vyše uvedeném postupu jsme snížili požadovanou záruku výhry ze 100% na 95% a výsledný rozpis se pak skládá pouze z 8 tipů. To je zkrácení o 42%.
Takže při zachování stále velmi vysoké šance (95%) na výhru alespoň jednoho pátého pořadí se nám podařilo významně zkrátit rozpis a ušetřit tak náklady na
sázku.
Snížením požadované záruky o několik málo procent nebo dokonce o desetiny procenta se výsledný rozpis významným způsobem zkrátí o desítky až stovky
tipů.
Optimalizace pokrytí
Pokud jste právě uplatnili všechna kritéria Vašeho herního postupu a ve Schránce stále zbývá příliš mnoho tipů, máte dvě možnosti. Buď použijete další kritéra
a budete tak riskovat, že jimi vyřadíte výherní tipy. Nebo pomocí filtrů Optimalizace Schránky nebo Nejlepší tipy zacílíte na nižší výherní pořadí.
Příklad
V ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 použijeme následující jednoduchý (ale nepříliš efektivní) herní postup:
1. Začneme s plným rozpisem všech možných kombinací: menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace, zvolte Vytvořit všechny kombinace 6 čísel z
osudí 49 čísel.
2. Pomocí filtru Lichá/Sudá odstraňte všechny tipy, které nemají nejčastější poměr lichých a sudých čísel 3:3. Zbyde 4 655 200 tipů.
3. Pomocí filtru Nízká/Vysoká odstraňte tipy, které nemají nejčastější poměr nízkých a vysokých čísel 3:3. Zůstane 1 532 168 tipů.
4. Filtrem Rozsah sumy vyberte tipy, ktere mají součet čísel v nejčastějším intervalu 153 až 173. Zůstane 543 748 tipů.
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Ze statistického pohledu mají zbylé tipy velmi velkou šanci na výhru. Nicméně vsadit takové množství tipů je mimo možnosti většiny sázkařů. Pomocí filtru
Optimalizace Schránky se tedy zaměříme na nižší výherní pořadí. Schránka však obsahuje přes půl miliónu tipů, které by filtr musel opakovaně procházet.
Filtrování tedy zrychlíme tím, že optimalizace pokrytí provedeme pouze pro zvolená čísla osudí.
1. Pomocí menu Nástroje - Předvolby - Zabarvení čísel zobrazte nastavení pro zabarvení čísel.
2. Přepněte na záložku Horká/Studená a zvole Hledat horká/studená čísla v 30 nejnovějších tazích, Maximální výskyt studených čísel: 2, Minimální výskyt
horkých čísel: 5
3. V nástrojové liště hlavního okna programu zamáčkněte tlačítko
v seznamu dostupných zabarvení čísel zvolte Horká/Studená.
4. Klikněte na menu Schránka - Omezit - Optimalizovat pokrytí a upravte nastavení filtru podle níže uvedeného obrázku.

5. Tlačítkem OK zahajte filtrování.
Po dokončení filtrace (bude nějakou dobu trvat) zůstane ve Schránce asi 29 tipů, které splňují všechny podmínky výše uvedeného herního postupu (lichá/sudá,
nízká/vysoká, rozsah sumy), a zároveň mají 95% šanci výhry alespoň jedné Shody ve 3, pokud v příštím losování padnou pouze studená a horká čísla.
Pro ověření výherní záruky otevřte znovu okno filtru Optimalizace Schránky. Na panelu tiketu navolte stejná čísla (viz obrázek výše) a klikněte na tlačítko
Ukázat aktuální pokrytí. Poté zvolte Zobrazit výhru při uhodnutí 6 čísel a klikněte na tlačítko Zobrazit.
Pomocí filtru Optimalizace Schránky je možné zmenšit počet vsazených tipů až o několik řádů při zachování požadované záruky výhry.
Nastavení filtru
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Požadované výherní záruka se zadává do vstupních políček. Například výherní záruka 4 když 5 se zadá jako Chci mít 100% záruku shody alespoň ve 4
výherních číslech, když uhodnu libovolných 5 čísel. To znamená, že nejnižší zaručená výhra je alespoň jedna Shoda ve 4, jestliže bylo vylosováno alespoň 5
čísel rozpisu.
Snížením požadované pravděpodobnosti výhry je možné významně snížit počet tipů rozpisu (a zároveň tak zrychlit filtrování). Například snížení záruky ze
100% na například 98% nebo 95% stále poskytuje velmi vysoké šance na požadovanou výhru, při zmenšení výsledného rozpisu.
Volba Výběr algoritmu ovlivňuje výkonnost filtru. Je-li zvolena větší redukce tipů, pak filtr bude sice pracovat déle, ale výsledný rozpis bude menší a
kompaktnější. Volba rychlejší filtrování sice zrychlí průběh filtrování, ale výsledný rozpis bude obsahovat více tipů pro pokrytí stejné vyherní záruky.
Panel tiketu v pravé části okna filtru obsahuje všechna čísla obsažená ve Schránce. Šedé pozadí políčka označuje čísla, která ve Schránce nejsou. Taková
čísla není možné na tiketu navolit.
Je také možné provést optimalizaci pokrytí menšího počtu čísel. Stačí na panelu tiketu myší navolit požadovaná čísla. Například můžete takto zvolit pouze
čísla, která padala nejčastěji/nejméně často za několik posledních tahů, nebo čísla, která už dlouho nepadla apod. Zabarvením čísel se zvýrazňují čísla
označená ve statstických tabulkách.
Tlačítkem Ukázat aktuální pokrytí se provede výpočet pokrytí tipů ve Schránce. K obdobnému účelu slouží i menu Schránka - Pokrytí, které však ukazuje
pokrytí celého losovacího osudí. To znamená pokrytí všech 49 čísel v loterii typu x/49. Výpočet pokrytí zahájený z okna filtru Optimalizace Schránky ukazuje
pokrytí pouze pro čísla navolená na panelu tiketu v okně filtru. Tímto způsobem je tedy možné zjistit záruku výhry rozpisu, který se skládá z menšího počtu
čísel.
Doba filtrování se zvyšuje exponenciálně s počtem čísel v osudí. Optimalizace Schránky, která se skládá z například pouze 15 čísel, bude velmi rychlá.
Naopak filtrování Schránky, ve které je všech 49 čísel, bude trvat několik hodin. Pokud to je možné, odznačte na panelu tiketu co nejvíce čísel.
Filtr pracuje podstatně rychleji na moderních vícejádrových procesorech. Zjistěte si, kolik jader má Vaše CPU a pak pomocí menu Nástroje - Předvolby Různé - Zpracování upravte Počet vláken pro dlouhotrvající úkoly tak, aby odpovídal počtu jader Vašeho CPU.
Průběh filtrování je možné sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu. Kliknutím na ukazatel průběhu se zobrazí informace o aktuální velikosti
filtrovaného rozpisu a o aktuální výši výherní záruky. Filtrování je možné přerušit, je-li výherní záruka již dostatečně vysoká (například 90% nebo 95%).
Před použitím filtru vždy zkontrolujte aktuální výherní záruku. Pokud je aktuální výherní záruka tipů ve Schránce například 92% už před použitím tohoto filtru,
pak nemá význam požadovat při filtrování 100% záruku výhry.
Viz také filtr Nejlepší tipy.
[obsah]

Nejlepší tipy
Tento filtr najde ve Schránce nejlepší nebo nejhorší tipy. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Nejlepší tipy.
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Nejlepší tip se shoduje s největším počtem ostatních tipů ve Schránce. Čím více čísel ostatních tipů Schránky obsahuje, tím je lepší. Filtrováním
nejlepších tipů tedy můžete najít tipy s čísly, která se nejčastěji vyskytují v ostatních tipech Schránky. Filtr zvyšuje možnost výhry nižších výherních
pořadí a současně výrazně snižuje náklady na sázku.
Nejhorší tip má nejmenší shodu s ostatními tipy Schránky. Čím méně čísel ostatních tipů obsahuje, tím je horší. Filtrováním nejhorších tipů naleznete
tipy s čísly, která se ve Schránce příliš často nevyskytují.
Používejte tento filtr jako poslední krok Vašeho herního postupu, pokud Vám ve Schránce zůstalo přiliš mnoho tipů pro Váš sázkový rozpočet.
Viz také filtr Optimalizace Schránky.
[obsah]

Náhodný výběr
Filtr odstraní nebo ponechá ve Schránce náhodně vybrané tipy. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Náhodný výběr.
Tento filtr můžete použít jako poslední krok Vašeho herního postupu, pokud ve Schránce zbývá příliš mnoho tipů pro Váš sázkový rozpočet. Filtr je možné
považovat za optimalizovanou variantu náhodné sázky. Filtr sice vybírá tipy náhodně, ale všechny tipy ve Schránce splnily podmínky Vašeho herního postupu,
takže by měly mít podstatně větší šanci na výhru v porovnání se zcela náhodným výběrem čísel při podávání náhodné sázky. Alternativní filtry jsou Pravidelný
výběr a Nejlepší tipy.
[obsah]

Pravidelný výběr
Tento filtr vybere nebo odstraní každý N-tý tip Schránky. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Pravidelný výběr.
Příklad
Předpokládejme, že Schránka obsahuje následující tipy:
01-02-03-04-05-06
01-02-03-04-05-07
01-02-03-04-05-08
01-02-03-04-05-09
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01-02-03-04-05-10
01-02-03-04-05-11
01-02-03-04-05-12
01-02-03-04-05-13
01-02-03-04-05-14
01-02-03-04-05-15
Po filtrování s parametry Ponechat každý 4-tý tip ve Schránce zůstanou pouze následující tipy:
01-02-03-04-05-09
01-02-03-04-05-13
[obsah]

Filtr statistických tabulek
Většina statistických tabulek v okně Analýzy tipů umožňuje pohodlné filtrování tipů ve Schránce podle zvolených statistických vlastností. Stačí označit jeden
nebo více řádků tabulky a pak kliknout na tlačítko
v nástrojové liště okna Analýzy. Stejný filtr je možné otevřít z odpovídajícího statistického grafu kliknutím
na tlačítko
v nástrojové liště grafu.
Poznámka: Tlačítko je aktivní pouze pokud Schránka není prázdná.
Příklad
1. Proveďte analýzu 10 nejnovějších tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49.
2. Zobrazte statistiky Čísla tipu.
3. Seřaďte tabulku v sestupném pořadí podle sloupce Výskyt.
4. Označte myší první čtyři řádky tabulky. Odpovídají jim čísla 6, 11, 23, 29, která za posledních 10 tahů padla třikrát.
5. Vložte do Schránky plný rozpis všech možných kombinací čísel.
6. Klikněte na tlačítko
v okně Analýzy.
7. V okně Statistického filtru zvolte Alespoň 1 až 2 v každém tipu a klikněte na tlačítko OK.
8. Po skončení filtrování zůstane ve Schránce 5 781 006 tipů. Každý z těchto tipů obsahuje alespoň jedno, ale nejvýše dvě čísla, které byla nejčastěji
tažena v posledních 10 losováních.
Viz také filtr Opakovaná čísla.
Příklad
1. Proveďte analýzu všech tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49.
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2.
3.
4.
5.

Zobrazte statistiky Trojic.
Seřaďte tabulku ve vzestupném pořadí podle sloupce Výskyt.
Označte řádky s výskytem nula - jsou to trojice, které v historii hry dosud nepadly.
Vložte do Schránky plný rozpis všech možných kombinací čísel.

6. Klikněte na tlačítko
v okně Analýzy.
7. V okně Statistického filtru zvolte Alespoň 1 až 3 v každém tipu a klikněte na tlačítko OK.
8. Po skončení filtrování zůstane ve Schránce 992 911 tipů. Každý z těchto tipů bude obsahovat alespoň jednu, ale nejvýše tři trojice čísel, které dosud v
historii hry nepadly.
Viz také Statistický filtr.
Příklad
1. Proveďte analýzu 10 nejnovějších tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49.
2. Zobrazte statistiky Pozice tipu, přepněte na Pozici 1 a zobrazte sloupcový graf.
3. Kliknutím na tlačítko
v nástrojové liště grafu zobrazte posuvné meze grafu.
4. Pomocí posuvníků v pravé části okna grafu zvýrazněte sloupce s hodnotou 2. Budou to sloupce pro čísla 2 a 8.
5. Vložte do Schránky všechny možné kombinace čísel.
6. Klikněte na tlačítko
v nástrojové liště grafu.
7. Po filtrování zůstane ve Schránce 2 283 337 tipů. Každý z těchto tipů bude mít na první pozici číslo 2 nebo 8.
Viz také filtr Čísla na pozicích.

[obsah]

Filtrování z grafů vylosovaných čísel
Většina grafů v okně Grafy vylosovaných čísel nabízí pohodlný způsob filtrování tipů ve Schránce podle rozmezí statistických hodnot zvoleného v okně grafu.
Nejprve kliknutím na tlačítko
v nástrojové liště grafu zobrazte posuvné meze grafu. Pak pomocí posuvníků v pravé části okna zvýrazněte vertikální část
okna grafu, do kterého podle Vašich odhadů padne hodnota z příštího losování. Kliknutím na tlačítko v nástrojové liště grafu pak můžete filtrovat tipy ve
Schránce.
Poznámka: Tlačítko je aktivní pouze pokud Schránka není prázdná a jsou zobrazovány posuvné meze grafu.
Příklad
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1.
2.
3.
4.

Zvolte menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Grafy.
V okně Grafy vylosovaných čísel vyberte 10 nejnovějších losování.
Ve vyklápěcím seznamu Zobrazit zvolte Pozici 1 pro zobrazení grafu čísel na prvních pozicích tipu.
Poslední hodnota grafu je 23, takže můžeme usuzovat, že v příštím losování padne na první pozici tipu číslo podstatně menší.

5. Klikněte na tlačítko
v nástrojové liště grafu pro zobrazení posuvných mezí grafu.
6. Pomocí posuvníků v pravé části okna zvýrazněte úsek grafu odpovídající například číslům 3 až 8.
7. Vložte do Schránky všechny možné kombinace čísel.
8. Klikněte na tlačítko
v nástrojové liště grafu.
9. Po filtrování zůstane ve Schránce 6 241 185 tipů. Každý z těchto tipů bude mít na první pozici čísla 3 až 8.
Viz také filtr Čísla na pozicích.

[obsah]

Uložit Schránku do souboru
Pomocí menu Schránka - Uložit do souboru se otevře standarní okno pro nalistování složky a jména souboru, do kterého se uloží tipy Schránky. Ve vyklápěcím
seznamu Typ souboru můžete zvolit formát uloženého souboru:
Textové soubory - jednoduchý textový formát, kde je každý tip uveden na jednom řádku souboru, čísla tipu jsou oddělena čárkou (,) (viz Předvolby
exportu). Tento typ souboru můžete otevřít a upravit v libovolném textovém editoru nebo naimportovat do tabulkového procesoru.
Soubory tipů - binární formát vhodný pro uložení většího množství tipů, protože zabírá mnohem méně místa na disku. Takové soubory mají příponu
.tXYY, kde X je počet čísel v tipu a YY je počet čísel v osudí.
Po zvolení složky a jména souboru se zobrazí okno Uložit Schránku do souboru. Zde můžete případně zvolit jiný soubor kliknutím na tlačítko Nalistovat.
Tlačítkem Uložit se zapíše aktuální obsah Schránky do zvoleného souboru. Pomocí voleb Označené a Neoznačené můžete uložit buď pouze označené tipy
nebo pouze neoznačené tipy nebo obojí (výchozí nastavení).
Tabulku Schránky je také možné exportovat přímo do tabulkového procesoru pomocí menu Soubor - Export.
[obsah]
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Tisk na tikety
Zvolením menu Schránka - Tisk na tikety se otevírá okno Tisk na tikety, kde je možné vytisknout tipy ve Schránce přímo na papírové sázenky loterie. Před
prvním tiskem budete v okně Tikety vyzváni k výběru předlohy tiketu, která bude použita jako výchozí pro aktuální loterii. Předloha tiketu je šablona popisující
rozložení sloupečků a čísel na papírové sázence. Pokud chcete pro tisk použít jinou předlohu, klikněte na tlačítko Upravit vedle políčka s názvem šablony. Tím
se otevře okno Tikety, kde můžete zvolit jinou šablonu tiketu pro aktuální loterii, případně upravit nastavení šablony.
Rozsah tisku - Můžete vytisknout buď celou Schránku, nebo jen vybraný rozsah tipů. Druhá možnost je vhodná pro případ, že tiskárna nezavede
sázenku správně a ta se pak vytiskne špatně, viz také volba Tisknout čísla stránek níže v textu.
Orientace tiketu - Doporučujeme zavádět sázenky do tiskárny kratší stranou nahoru. Je pak menší šance, že tiskárna načte sázenku nakřivo.
Korekce tisku - Pomocí těchto políček si můžete upravit výchozí pozice tisku, pokud se zatržení čísel tipů tisknou mimo políčka sázenky, viz níže.
Počet tipů na tiketu - Umožňuje nastavit, kolik tipů se má vytisknout na jeden tiket.
Políčka tiketu - Tyto volby se liší podle použité předlohy tiketu. Většinou slouží k zadání výše sázky nebo k zadání počtu opakování sázky.
Pokud je aktivní volba Tisknout čísla stránek, na každé sázence se pak vytisknou pořadová čísla tipů. Například 13-18 znamená, že šest tipů vytištěných na
sázence se ve Schránce nachází na pozicích 13 až 18. Pokud se sázenka vytiskne špatně, například pokud podavač tiskárny zavede sázenku nakřivo, můžete
podle těchto čísel vytisknout novou sázenku.
Kliknutím na tlačítko Tisknout testovací tiket se provede zkušební tisk, který zatrhne všechna políčka tiketu.
Korekce tisku
Při prvním tisku na tikety se pravděpodobně nepodaří zarovnat vytištěné značky do políček sázenky. Každý typ a značka tiskárny má totiž jinak velký horní a
levý okraj stránky, do kterého není možné tisknout. Je tedy nutné kompenzovat tyto nepřesnosti pomocí políček Korekce tisku:
Na obrázku níže je sázenka loterie Sportka.

Do tiskárny založte několik sázenek. Zkontrolujte, že orientace sloupečků na sázence odpovídá zobrazení tiketu v okně programu. V tomto případě musí být
číslo jedna v prvním sloupečku v levém horním rohu sázenky.
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Klikněte na tlačítko Tisknout testovací tiket. Výsledek tisku budu vypadat obdobně jako na obrázku níže.

Z obrázku je vidět, že je nutné posunout okraje tisku doleva a také mírně nahoru. Změřte vzdálenost X, jak je naznačeno na obrázku, a vložte jako záporné
číslo do políčka Korekce tisku vlevo. Poznámka: Pro posunutí vytištěných značek doprava by se naměřená vzdálenost zadávala jako kladné číslo.
Změřte vzdálenost Y, jak je naznačeno na obrázku, a vložte jako záporné číslo do políčka Korekce tisku nahoře. Poznámka: Pro posunutí vytištěných značek
dolů by se naměřená vzdálenost zadávala jako kladné číslo.
Proveďte nový test tisku a zkontrolujte, zda jsou vytištěné značky zarovnány s políčky sázenky.
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Poznámka: Hodnoty korekce tisku se uloží do nastavení aktuální loterie a budou se nabízet jako výchozí při dalším spuštění programu.
[obsah]

Zkontrolovat výhru Schránky
Pomocí menu Schránka - Kontrola výhry si můžete zjistit případnou výhru tipů ve Schránce. Například můžete do Schránky načíst soubor tipů vsazených
minulý týden, doplnit vylosovaná čísla z posledního tahu a v tomto okně pak zkontrolovat, jestli jste něco vyhráli.
Do políček zadejte vylosovaná čísla a pak klikněte na tlačítko Kontrola. Počet výherních pořadí se zobrazí v tabulce níže. Můžete také kliknout na tlačítko se
šipkou dolů a zobrazit seznam všech tahů z Vaší databáze vylosovaných čísel. Kliknutím na libovolný tah se vylosovaná čísla vloží do editačních políček.
Datum losování se pak zobrazuje pod editačními políčky. Kliknutím na tlačítko Kontrola se provede nový test výhry.
Poznámka: Před kontrolou výhry Vaší poslední sázky nezapomeňte vždy doplnit aktuální vylosovaná čísla .
Sloupec Výhra zobrazuje výherní částku pro danné pořadí. Dvojím kliknutím do políčka tabulky je možné tuto částku upravit. Sloupec Celkem pak ukazuje
celkovou výhru pro danné pořadí.
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V políčkách pod tabulkou je uvedena celková výherní částka, náklady na sázku a čistý zisk. Cenu za sázku jednoho tipu je možné nastavit pomocí menu
Nástroje - Předvolby - Různé - Výhry.
Vstupní políčka automaticky nabízí aktuální čísla funkce Co když. Pokud je tato funkce vypnutá, obsahují políčka vylosovaná čísla posledního tahu.
[obsah]

Pokrytí kombinací
Okno Pokrytí kombinací se otevírá z menu Schránka - Pokrytí a zobrazuje záruku minimální výhry tipů ve Schránce.
Nejprve zadejte předpokládaný počet uhodnutých čísel a pak klikněte na tlačítko Zobrazit. Provede se výpočet pokrytí a v tabulce se zobrazí počet výher
zaručených při uhodnutí zvoleného počtu čísel.
Příklad

Na obrázku výše je pokrytí kombinací pro 100 náhodně vygenerovaných tipů z 15 čísel v loterii typu 6/49. Pokud uhodnete libovolná 3 čísla z 15 čísel v osudí,
pak v nejhorším případě nevyhrajete nic. Sedm trojic z celkového počtu všech 455 možných kombinací tří čísel není ve Schránce zastoupeno, takže šance na
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žádnou výhru je 1,54%.
Na druhém řádku tabulky je 5,05% šance výhry alespoň jednoho pátého pořadí.
S pravděpodobností 11,21% můžete vyhrát šest pátých pořadí. Je ale také šance 83,30%, že vyhrajete pět pátých pořadí NEBO čtyři pátá pořadí NEBO tři
pátá pořadí NEBO dvě pátá pořadí NEBO jedno páté pořadí NEBO nevyhrajete nic.
V nejlepším případě vyhrajete dvanáct pátých pořadí, což se stane s pravděpodobností 0,44%.
Další příklad ukazuje pokrytí kombinací pro stejných 100 náhodných kombinací 15 čísel při uhodnutí šesti čísel:

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Při uhodnutí libovolných šesti čísel vyhrajete minimálně dvě čtvrtá pořadí A ZÁROVEŇ 33 až 36 pátých pořadí a to s pravděpodobností 0,04%.
S pravděpodobností 0,12% můžete vyhrát tři čtvrtá pořadí A ZÁROVEŇ 30 až 47 pátých pořadí.
Na třetím řádku tabulky je vidět, že můžete vyhrát čtyři čtvrtá pořadí A ZÁROVEŇ 25 až 39 pátých pořadí NEBO tři čtvrtá pořadí A ZÁROVEŇ 30 až 47 pátých
pořadí NEBO dvě čtvrtá pořadí A ZÁROVEŇ 33 až 36 pátých pořadí a to s pravděpodobností 0,42%.
V nejlepším případě vyhrajete první pořadí A ZÁROVEŇ až 4 třetí pořadí A ZÁROVEŇ 4 až 23 čtvrtých pořadí A ZÁROVEŇ 22 až 44 pátých pořadí. Šance na
takovou výhru jsou 2%.
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Kliknutím pravého tlačítka myši do tabulky se zobrazí menu, ze kterého můžete obsah tabulky vytisknout nebo exportovat.
Viz také filtr Optimalizace Schránky.
[obsah]

Systémová sázka
Některé loterie dovolují vsadit v jednom sloupečku větší počet čísel. Například v loterii Sportka je možné vsadit najednou 9 nebo 10 čísel, nazývá se to
systémová sázka.
Máme-li osudí s deseti čísly, pak existuje 210 různých možností, jak z tohoto osudí vylosovat šest čísel. Podáte-li tedy systémovou sázku o deseti číslech,
znamená to, že ve skutečnosti sázíte na 210 různých kombinací šesti čísel. Pět systémových sázek o deseti číslech pak pokryje 1050 kombinací šesti čísel některá čísla se však budou překrývat, takže skutečný počet pokrytých kombinací bude o něco nižší.
Pomocí menu Schránka - Systémová sázka můžete vytvořit takovouto systémovou sázku z tipů ve Schránce. Nejprve zvolte, kolik čísel se má přidat ke
každému tipu ve Schránce. Čím více čísel, tím menší bude výsledný rozpis. Na druhou stranu systémové sázky s mnoha čísly jsou samozřejmě nákladnější.
Dále navolte, jak velkou část tipů ve Schránce má systémová sázka pokrýt. Volbou 100% zajistíte, že výsledný rozpis bude pokrývat všechny tipy ve Schránce.
Při sníženém pokrytí například 95% bude v systémové sázce chybět zhruba 5% tipů Schránky. Nicméně i malé snížení procenta pokrytí může významným
způsobem snižit velikost výsledného rozpisu a tím i snížit náklady na sázku.
Volba Výběr algoritmu umožňuje nastavením na větší komprese tipů upřednostnit menší (a levnější) rozpisy systémové sázky, případně můžete systémovou
sázku vytvořit rychleji volbou rychlejší zpracování. Výsledný rozpis však bude o něco větší.
Po kliknutí na tlačítko OK se otevře nové okno, kde můžete sledovat průběh vytváření systémové sázky. Pokrytí ukazuje kolik procent tipů ve Schránce je už
pokryto systémovou sázkou. Počet kombinací udává aktuální velikost rozpisu systémové sázky. Tvorbu systémové sázky můžete sami předčasně ukončit,
bude-li se Vám zdát aktuální pokrytí dostatečně vysoké.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro loterie typu Sportka, není možné ji použít pro loterie typu Powerball nebo pro loterie, které losují každé číslo z
jiného osudí.
[obsah]

Zaměnit čísla tipů
Příkaz Schránka - Zaměnit čísla otevírá nové okno, které můžete použít k záměně vybraných čísel za jiná čísla ve všech tiketech Schránky.
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V tomto okně se zobrazují všechna čísla nalezená v tabulce Schránky. První sloupec obsahuje původní čísla, druhý sloupec ukazuje čísla, kterými budou
zaměněna. Číslo pro záměnu se vybírá kliknutím do odpovídajícího políčka tabulky a pak zvolením ve vyklápěcím seznamu. Zvolením <maskovat> ve
vyklápěcím seznamu je možné zamaskovat pozice tipů, na kterých se vyskytuje původní číslo.
Příklad

Výše uvedená nastavení zamění číslo 2 za číslo 27, číslo 4 za číslo 38 a číslo 10 za číslo 29. Pozice tipů obsahující číslo 15 budou zamaskovány.
Uplatněním takové záměny čísel například na plný rozpis z 15 čísel:
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se tipy ve Schránce změní takto:

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Všimněte si, že po záměně čísel se automaticky čísla tipů setřídí - pokud v nastaveních loterie není určeno jinak.
Tato funkce je užitečná zejména pro práci s optimalizovanými rozpisy s definovanou zárukou výhry. Takové rozpisy obvykle sestávají z čísel 1 až N. Takže
pomocí funkce Zaměnit čísla můžete čísla rozpisu nahradit čísly, která si chcete vsadit do příštího losování.
[obsah]

Zamaskovat čísla tipů
Toto okno se otevírá z menu Schránka - Zamaskovat čísla. Můžete jej použít pro nahrazení zvolených čísel osudí ve všech tipech Schránky maskovanými
čísly.
Na panelu tiketu nejprve navolte čísla, která chcete zamaskovat a poté klikněte na tlačítko Ok. Všechny tipy ve Schránce budou mít zvolená čísla
zamaskována. Maskované pozice se v tabulkách tipů zobrazují šedou barvou.
Viz také Maskované pozice.
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[obsah]

Maskované pozice
Pomocí maskovaných pozic je možné skrýt jednu nebo více pozic tipu, takže například v loterii typu 6/49 je pak možné zpracovávat tipy, které mají pouze pět
nebo méně čísel než požadovaných šest. Maskované pozice se v tabulkách tipů zobrazují šedou barvou.

Pro práci s maskovanými pozicemi tipů ve Schránce slouží menu Schránka - Maskované pozice. Tím se otevře nové okno, kde můžete zvolit požadované
maskované pozice a pomocí tlačítek pak:
Maskovat pozice tipů - všechny tipy Schránky budou mít zamaskované zvolené pozice.
Odstranit maskované tipy - tipy, které mají zamaskované zvolené pozice budou ze Schránky odstraněny.
Ponechat maskované tipy - ve Schránce zůstanou pouze tipy, jejichž zvolené pozice jsou zamaskované.
Pozice tipu je možné zamaskovat několika různými způsoby:
Pomocí menu Schránka - Maskované pozice dle výše uvedeného návodu.
Pomocí menu Schránka - Zamaskovat čísla nahradit zvolená čísla osudí maskovanými čísly.
Pomocí menu Schránka - Zaměnit čísla je možné zamaskovat pozice tipů obsahující zvolená čísla.
Při zadávání čísel tipů z klávesnice použijte znak hvězdička (*) pro zamaskování odpovídající pozice.
Při vytváření náhodných kombinací a při vytváření plného rozpisu je možné zvolit nižší počet čísel v každém tipu. Například v loterii typu 6/49 můžete
vytvořit plný rozpis 4 čísel z osudí 49 čísel. V takovém případě budou na prvních čtyřech pozicích tipů čísla z osudí, poslední dvě pozice tipu budou
zamaskovány.
[obsah]
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Nahradit tip
Okno Nahradit tip se otevírá z menu Úpravy - Nahradit. Můžete je použít pro záměnu čísel vybraného tipu ve Schránce. Původní čísla, která budou nahrazena,
se zobrazují v neaktivních políčkách v horní části okna. Zadejte nová čísla tipu do políček pod nimi, nebo zvolte nová čísla myší na panelu tiketu.
Tlačítko Nahradit zapíše zadaná čísla pouze do vybraného tipu. Tlačítko Nahradit vše prohledá celou Schránku a změní všechny tipy, které mají stejná čísla
jako vybraný tip. Po dokončení se na stavové liště v dolní části hlavního okna programu zobrazí počet nahrazených tipiů.
Poznámka: Příkaz v menu je aktivní pouze pokud je právě aktivní některé z oken Schránky (Tabulka, Matice, Výhra, Vlastnosti) a v tabulce Schránky je vybrán
jen jeden tip.
[obsah]

Tabulka Schránky
Okno Tabulka Schránky se otevírá z menu Schránka - Zobrazit jako - Tabulka a zobrazuje tipy ve Schránce formou tabulky. Řádky tabulky jsou tipy Schránky,
sloupce tabulky jsou čísla tipů. První sloupec tabulky slouží pro označování tipů. Tip se označí kliknutím na první sloupec odpovídajícího řádku tabulky.
Opakovaným kliknutím se označení tipu zruší.
Pokud v tabulce označíte jeden a více tipů, změní se uživatelské rozhraní programu následovně:
Zaktivuje se zabarvení čísel tak, aby odpovídalo frekvenci zastoupení čísel v označených tipech. Tato změna se promítne i do ostatních částí
programu, včetně okna Tabulka Schránky.
V okně Tiket se zobrazí čísla jednoho označeného tipu.
Okno Vlastnosti tipu spočte a zobrazí statistiky jednoho označeného tipu.
Nástrojová lišta Co když zobrazí čísla označeného tipu. Tato změna se promítne do ostatních částí programu, které používají Co když čísla.
Pomocí menu Soubor - Export nebo menu Soubor - Tisk můžete obsah Schránky exportovat do souboru nebo vytisknout.
Stavová lišta v dolní části okna zobrazí celkový počet tipů ve Schránce a index označeného tipu.
Pomocí menu Úpravy - Hledat můžete vyhledat tip obsahující zvolená čísla. Pomocí menu Úpravy - Nahradit můžete změnit čísla označeného tipu. Pomocí
menu Úpravy - Vymazat můžete ze Schránky odstranit označené tipy. Příkazy menu Úpravy - Zpět a Úpravy - Znovu vrací poslední operaci nad Schránkou.
Obsah Schránky se automaticky obnovuje po restartu programu a také po přepnutí do/z jiné loterie.
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[obsah]

Matice Schránky
Okno Matice Schránky se otevírá z menu Schránka - Zobrazit jako - Matice a zobrazuje obsah Schránky formou matice všech losovaných čísel. Řádky matice
jsou tipy ve Schránce, sloupce matice jsou čísla z losovacího osudí. Čísla osudí je možné zobrazit v několika různých rozloženích. Rozložení čísel matice se
přepíná pomocí vyklápěcího seznamu Rozložení matice v dolní části okna.
První sloupec matice slouží pro označování tipů. Tip se označní kliknutím na odpovídající řádek v prvním sloupci matice. Opakovaným kliknutím se označení
tipu zruší.
Důležitá funkce okna Matice Schránky je zvýrazňování čísel, kterou se zlepšuje vizuální vnímání čísel tipů.

Na obrázku výše jsou zvýrazněna čísla 11 až 20 - odpovídající sloupce matice mají žlutou barvu pozadí. Všimněte si, že poslední sloupec v záhlaví matice
ukazuje počet zvýrazněných čísel. Poslední sloupec na každém řádku matice ukazuje, kolik zvýrazněných čísel je obsaženo v odpovídajícím tipu.
Čísla matice je možné zvýraznit několika způsoby:
Kliknutím na buňku v záhlaví matice se zapne nebo vypne zvýraznění odpovídajícího čísla. Všimněte si, že bublinová nápověda ukazuje číslo osudí,
na které ukazuje kurzor myši.
Kliknutím na čísla v okně Tiket.
Kliknutím a potažením myši v záhlaví matice se zvýrazní několik čísel najednou.
Kliknutím a potažením myši v záhlaví matice a při stisku klávesy CTRL se zruší označení čísel pod kurzorem myši.
Dvojím kliknutím na poslední sloupec záhlaví matice se zruší označení všech čísel.
Kliknutím na tlačítko Zvýraznit výběr se zvýrazní čísla všech označených tipů.
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Po zvýraznění jednoho a více čísel můžete filtrovat tipy ve Schránce pomocí tlačítka Filtrovat v dolní části okna. Tím se odstraní ze Schránky všechny tipy,
které obsahují zvolený počet zvýrazněných čísel. Tlačítko Celková shoda otevírá okno ukazující celkový počet tipů se zvýrazněnými čísly.
Pokud v matici označíte jeden a více tipů, změní se uživatelské rozhraní programu následovně:
Zaktivuje se zabarvení čísel tak, aby odpovídalo frekvenci zastoupení čísel v označených tipech. Tato změna se promítne i do ostatních částí
programu, včetně okna Matice Schránky.
V okně Tiket se zobrazí čísla jednoho označeného tipu.
Okno Vlastnosti tipu spočte a zobrazí statistiky jednoho označeného tipu.
Nástrojová lišta Co když zobrazí čísla označeného tipu. Tato změna se promítne do ostatních částí programu, které používají Co když čísla.
Tlačítko Zvýraznit výběr v dolní části okna se stane aktivní.
Stavová lišta v dolní části okna zobrazí celkový počet tipů ve Schránce a index označeného tipu.
Pokud se matice nevejde na Vaši obrazovku, protože je příliš široká, nebo pokud je matice špatně čitelná, můžete upravit její velikost pomocí posuvníku v
dolní části okna.
Pomocí menu Úpravy - Hledat můžete vyhledat tip obsahující zvolená čísla. Pomocí menu Úpravy - Nahradit můžete změnit čísla označeného tipu. Pomocí
menu Úpravy - Vymazat můžete ze Schránky odstranit označené tipy. Příkazy menu Úpravy - Zpět a Úpravy - Znovu vrací poslední operaci nad Schránkou.
[obsah]

Vlastnosti Schránky
Pomocí menu Schránka - Zobrazit jako - Vlastnosti se otevírá okno Vlastnosti Schránky obsahující tabulku statistických vlastností tipů ve Schránce. Každý
řádek tabulky představuje jeden tip ve Schránce, sloupce tabulky odpovídají různým statistickým vlastnostem. Seznam sloupců je možné přizpůsobit pomocí
menu Nástroje - Předvolby - Statistiky.
V levém horním rohu okna je tlačítko Sloupce, kterým se otevírá okno Výběr sloupců, kde můžete zvolit, které statistické vlastnosti se mají v tabulce
zobrazovat. Funkce je užitečná zejména v případě, kdy tabulka obsahuje příliš mnoho sloupců.
Přetažením za záhlaví sloupce je možné změnit pořadí sloupců tabulky, potažením za okraj záhlaví sloupce se mění šířka sloupců tabulky.
Pomocí menu Soubor - Export se tabulka vyexportuje do souboru CSV nebo souboru MS Excel.
Stavová lišta v dolní části okna zobrazí celkový počet tipů ve Schránce a index označeného tipu.
Pomocí menu Úpravy - Hledat můžete vyhledat tip obsahující zvolená čísla. Pomocí menu Úpravy - Nahradit můžete změnit čísla označeného tipu. Pomocí
menu Úpravy - Vymazat můžete ze Schránky odstranit označené tipy.
[obsah]
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Výhra Schránky
Okno Výhra Schránky se otevírá z menu Schránka - Zobrazit jako - Výhra a zobrazuje tipy ve Schránce formou tabulky spolu s výhrou, které tipy dosáhly v
historii hry. První sloupec tabulky slouží pro označování tipů. Tip se označí kliknutím na první sloupec odpovídajícího řádku tabulky. Opakovaným kliknutím se
označení tipu zruší. Další sloupce tabulky obsahují čísla tipu a poslední sloupce tabulky ukazují výhry tipu, kterých by tip dosáhl ve zvoleném úseku databáze
vylosovaných čísel.

Na obrázku výše je Výhra Schránky pro několik náhodných kombinací ukázkové loterie Expert Lotto 6/49. Je vidět, že například tip 1-12-30-33-41-44 by vyhrál
jedno páté pořadí za posledních 10 tahů. Tip 1-2-22-25-29-30 by vyhrál jedno čtrvté pořadí.
Umístěním kurzoru myši nad políčko s počtem výher se zobrazí bublinová nápověda s nejnovějším losovaním, kde byla nalezena odpovídající shoda.
Pomocí tlačítka Vybrat v horní části okna můžete zvolit předchozí losování, která budou porovnána s tipy ve Schránce pro nalezení výhry.
Volba Zobrazit tipy vyhrávající alespoň v tabulce skryje tipy, které nevyhrávají nic, a tipy, které vyhrávají pouze nižší výherní pořadí, než pořadí zvolené ve
vyklápěcím seznamu. Pokud je ve Schránce více jak 100 tipů vyhrávajících alespoň jedno zvolené pořadí, aktivuje se tlačítko Další, kterým pak zobrazíte
dalších 100 takových tipů. Pomocí tlačítka Předchozí zobrazíte předešlou skupinu výherních tipů. Pro zobrazení všech tipů ve Schránce vypněte volbu Zobrazit
tipy vyhrávající alespoň.
Tlačítko Celkem otevře nové okno s celkovým počtem tipů vyhrávajících jednotlivá výherní pořadí.
Pokud v tabulce označíte jeden a více tipů, změní se uživatelské rozhraní programu následovně:
Zaktivuje se zabarvení čísel tak, aby odpovídalo frekvenci zastoupení čísel v označených tipech. Tato změna se promítne i do ostatních částí
programu, včetně tohoto okna.
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V okně Tiket se zobrazí čísla jednoho označeného tipu.
Okno Vlastnosti tipu spočte a zobrazí statistiky jednoho označeného tipu.
Nástrojová lišta Co když zobrazí čísla označeného tipu. Tato změna se promítne do ostatních částí programu, které používají Co když čísla.
Pomocí menu Soubor - Export nebo menu Soubor - Tisk můžete obsah tabulky exportovat do souboru nebo vytisknout.
Stavová lišta v dolní části okna zobrazí celkový počet tipů ve Schránce a index označeného tipu.
Potažením za okraj záhlaví můžete změnit šířku sloupečků výher.
Pomocí menu Úpravy - Hledat můžete vyhledat tip obsahující zvolená čísla. Pomocí menu Úpravy - Nahradit můžete změnit čísla označeného tipu. Pomocí
menu Úpravy - Vymazat můžete ze Schránky odstranit označené tipy. Příkazy menu Úpravy - Zpět a Úpravy - Znovu vrací poslední operaci nad Schránkou.
[obsah]

Filtrování tipů
Je pouze jediný zaručený způsob, jak vyhrát první pořadí - vsadit všechny možné kombinace. Nicméně vyplácené výhry nejsou tak veliké, aby pokryly náklady
na tak obrovskou sázku, nemluvě o tom, kolik času by zabralo vyplnění a podání sázenek. Většina sázkařů má omezený rozpočet, a proto sázejí pouze malé
rozpisy. V závislosti na herním postupu můžete buď stáhnout rozpis z internetu nebo si můžete vytvořit vlastní rozpis filtrováním všech možných kombinací. V
průběhu filtrování se odstraňují kombinace - tipy, u kterých se nepředpokládá, že mají šanci na výhru v příštím losování. Jedná se buď o manuální
ohodnocování jednoho tipu za druhým a odstraňování těch tipů, které se Vám nelíbí, nebo můžete odstraňovat nevhodné tipy hromadně pomocí filtrů.
Filtr tipů je jednoduchá podmínka typu ano/ne. Filtr akceptuje tip, pokud čísla tipu vyhoví podmínce filtru, filtr odmítne tip, pokud jeho čísla podmínce filtru
nevyhoví. Podmínka filtru může být například buď jednoduchá kontrola počtu lichých a sudých čísel, porovnání čísel tipu se několika předchozími tahy, nebo se
může jednat o složitou strukturu několika jednoduchých filtrů.
Filtrování Schránky
Tipy ve Schránce můžete filtrovat pomocí menu Schránka - Omezit - Filtrovat tipy. Pak zvolte filtr, který chcete na tipy ve Schránce použít, a klikněte na tlačítko
Vybrat pro otevření okna filtru. V novém okně pak můžete zvolit parametry filtru. V dolní části okna filtru jsou tlačítka pro spuštění filtru:
Vyhovující tipy - s volbou Ponechat zůstanou v přefiltrované Schránce pouze tipy, které vyhovují zadání filtru. Volba Odstranit převrací podmínku filtru,
takže přefiltrovaná Schránka bude obsahovat pouze tipy, které parametrům filtru nevyhovují.
OK - použije filtr na tipy ve Schránce a zavře okno filtru. Průběh filtrování můžete sledovat v pravé dolní části hlavního okna programu. Kliknutím na
tlačítko Přerušit vedle ukazatele průběhu se filtrování tipů ukončí.
Použít - použije filtr na tipy ve Schránce a ponechá okno filtru otevřené. Po skončení filtru můžete upravit jeho parametry a použít jej znovu. Filtrování
můžete přerušit kliknutím na tlačítko Přerušit vedle ukazatele průběhu.
Náhled - spočítá, kolik tipů Schránky filtru vyhovuje a kolik tipů filtru nevyhovuje. Obsah Schránky se v tomto případě nemění.
Zrušit - zavře okno filtru.
Ú
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Výsledky filtrování můžete vrátit pomocí menu Úpravy - Zpět a vrátit tak obsah Schránky do stavu před použitím filtru.
Po kliknutí na tlačítko OK nebo Použít si program zapamatuje aktuální parametry filtru a nabídne je jako výchozí při dalším otevření okna filtru.
Pokud hrajete loterii, kde se losují dodatková čísla ze stejného osudí jako hlavní čísla, je možné upravit výběr předchozích losování tak, že se dodatková
čísla přiřadí k hlavním číslům tipu. Tato volba je dostupná pouze při filtrování Schránky pomocí jednotlivých filtrů, dodatková čísla není možné přiřadit k hlavním
číslům v okně Složeného filtru.
Složené filtry
Pokročilé herní postupy jsou obvykle založeny na použití velkého množství filtrů. Složené filtry umožňují seskupit často používané filtry do jednoho filtru a
aplikovat je všechny najednou. Složené filtry je možné uložit do souboru a použít znovu po restartu programu. Další výhodou Složených filtrů je možnost tvorby
hluboké struktury jednoduchých filtrů pomocí logických operátorů A ZÁROVEŇ / NEBO. Složené filtry je také možné zpětně otestovat a snadno vyhodnotit
jejich výkonnost.
[obsah]

Lichá/Sudá
Filtr ponechá pouze tipy se zvoleným poměrem lichých a sudých čísel.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou 3 lichá a 3 sudá čísla pak:
01-02-03-04-05-06 - tento tip vyhoví filtru, protože má tři lichá čisla: 1,3,5 a tři sudá čísla: 2,4,6.
01-02-03-04-05-07 - tento tip filtru nevyhoví, protože má čtyři lichá čísla a dvě sudá čísla.
01-02-03- *-05- * - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři lichá čísla, jedno sudé číslo a ostatní pozice tipu jsou zamaskovány.
Poznámka: Číslo nula je považováno za sudé číslo.
[obsah]

Nízká/Vysoká
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Filtr vybere pouze tipy, které mají zvolený poměr nízkých a vysokých čísel. Nízká čísla jsou z dolní poloviny losovacího osudí, vysoká čísla jsou z horní
poloviny losovacího osudí.
Například v loterii typu x/40 jsou čísla 1 až 20 nízká, čísla 21 až 40 jsou vysoká. V loterii typu x/49 jsou čísla 1 až 24 nízká, čísla 25 až 49 jsou vysoká.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Jestliže je pro filtrování zvoleno 3 nízká čísla a 3 vysoká čísla:
01-02-03-25-26-27 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři nízká čísla: 1,2,3 a tři vysoká čísla: 25,26,27.
01-02-03-04-25-26 - tento tip filtru nevyhoví, protože má čtyři nízká čísla a dvě vysoká čísla.
01-02-03- *-25- * - tento tip filtru vyhoví, protože má 3 nízká čísla, jedno vysoké číslo a ostatní čísla tipu jsou zamaskována.
[obsah]

Rozsah sumy
Tento filtr vybere tipy, které mají součet hlavních čísel ve zvoleném rozmezí.
Poznámka: V loteriích typu Powerball, které losují jedno nebo více dodatkových čísel z jiného osudí, se dodatková čísla do sumy tipu nezapočítávají.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Minimální suma: 180, Maximální suma: 200 pak:
13-25-35-36-42-49 - tip vyhoví filtru, protože suma jeho čísel je 13+25+35+36+42+49=200.
01-10-20-30-40-49 - tip filtru nevyhoví, protože suma jeho čísel je 1+10+20+30+40+49=150, což je mimo povolených rozsah.
01- *-37-46-47-49 - tip vyhoví filtru, protože suma jeho čísel je 1+37+46+47+49=180.
Viz také statistiky Suma.
[obsah]

Rozsah lichých/sudých sum
Filtr je podobný jako filtr Rozsah sumy. Vybere všechny tipy, jejichž součet hlavních čísel je ve zvoleném rozsahu a zároveň je součet lichý nebo sudý.
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Poznámka: Dodatková čísla losovaná z jiného osudí se do rozsahu sumy nezapočítávají.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Sudé sumy, Minimální suma: 180, Maximální suma: 200 pak:
01-02-33-47-48-49 - tip vyhoví podmínce filtru, protože součet jeho čísel je 180, což je sudé číslo.
01-02-34-47-48-49 - tip filtru nevyhoví, protože součet jeho čísel je 181, což je sice v zadaném rozsahu, ale jedná se o liché číslo.
44-45-46-47-48-49 - tip nevyhoví, protože součet jeho čísel je 279, což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Sudé sumy, Minimální suma: 181, Maximální suma: 181, pak filtru nevyhoví žádný tip. Součet sudých čísel je vždy sudé číslo.
Viz také statistika Suma čísel a filtr Rozsah sumy.
[obsah]

Základ sumy
Tento filtr vybere tipy se zvolenými hodnotami základu sumy. Základ sumy je jednomístné číslo v rozsahu 1 až 9. Vypočítává se ze součtu hlavních čísel tipu
opakovaným sčítáním číslic výsledku až do dosažení jednomístného čísla.
Příklad
Suma čísel kombinace 1-2-3-4-5-6 je 1+2+3+4+5+6=21, takže základ sumy je 2+1=3.
Suma čísel tipu 6-20-23-29-38-42 je 158. Základ sumy tipu je tedy 1+5+8=14 -> 1+4=5.
Viz také statistika Základ sumy.
[obsah]

Suma lichých/sudých čísel
Filtr je podobný jako filtr Rozsah sumy. Vybere všechny tipy, jejichž součet lichých nebo sudých čísel je ve zvoleném rozsahu.
Poznámka: Dodatková čísla losovaná z jiného osudí se do rozsahu sumy nezapočítávají.
Příklad
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Pokud parametry filtru jsou Součet lichých čísel je 180 až 200 pak:
01-02-39-45-47-49 - tip filtru vyhoví, protože součet jeho lichých čísel je 39+45+47+49=181.
41-44-46-47-48-49 - tip nevyhoví, protože součet jeho lichých čísel je 41+47+49=137, což je mimo povolený rozsah.
02-04-06-08-10-12 - tip filtru nevyhoví, protože nemá žádná lichá čísla.
Pokud parametry filtru jsou Součet sudých čísel je 181 až 181, pak filtru nevyhoví žádný tip. Součet sudých čísel je vždy sudé číslo.
Viz také statistika Součet lichých/sudých čísel a filtr Rozsah sumy.
[obsah]

Suma nízkých/vysokých čísel
Filtr je podobný jako filtr Rozsah sumy. Vybere všechny tipy, jejichž součet nízkých nebo vysokých čísel je ve zvoleném rozsahu.
Poznámka: Dodatková čísla losovaná z jiného osudí se do rozsahu sumy nezapočítávají.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Součet vysokých čísel je 180 až 200 pak:
01-02-36-47-48-49 - tip filtru vyhoví, protože součet jeho vysokých čísel je 36+47+48+49=180.
44-45-46-47-48-49 - tip filtru nevyhoví, protože součet jeho vysokých čísel je 279, což je mimo zvolený rozsah.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože nemá žádná vysoká čísla.
Viz také statistika Suma nízkých/vysokých čísel a filtr Rozsah sumy.
[obsah]

Poslední číslice sumy
Filtr je obdobný jako filtr Rozsah sumy. Filtr vybere tipy, jejichž součet hlavních čísel končí zvolenou číslicí.
Poznámka: Dodatková čísla losovaná z jiného osudí se do rozsahu sumy nezapočítávají.
Příklad
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Pokud parametry filtru jsou Poslední číslice sumy: 0, 1 pak:
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože součet čísel tipu je 21 a poslední číslice této sumy je 1.
42-43-44-46-47-48 - tip vyhoví podmínce, protože součet jeho čísel je 270 a poslední číslice této sumy je 0.
01-02-03-04-05-07- tip filtru nevyhoví, protože součet jeho čísel je 22, takže poslední číslice sumy je 2. Tato číslice není v podmínce filtru povolena.
Viz také statistika Poslední číslice sumy a filtr Rozsah sumy.
[obsah]

Součet číslic
Filtr vybere tipy, které mají součet jejich prvních a/nebo posledních číslic ve zvoleném rozsahu. Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice je první
část čísla, poslední číslice je druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Příklad
Pokud paramtery filtru jsou Součet prvních a posledních číslic je min: 25 max: 25 pak
01-02-03-04-05-19 - tip vyhoví podmínce filtru, protože součet jeho prvních číslic je 1 a součet posledních číslic je 24. Celkový součet všech číslice je
tedy 25.
01-02-03-04-05-29 - tip podmínce filtru nevyhoví, protože součet všech jeho číslic je 26, což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Součet prvních číslic je min: 0 max: 0 pak
01-02-03-04-05-09 - tip vyhoví podmínce filtru, protože všechna jeho čísla jsou menší než 10, takže součet jeho prvních číslice je 0.
Viz také statistika Součet číslic.
[obsah]

Základ sumy číslic
Filtr je obdobný jako filtr Základ sumy - vybere tipy se zvolenými hodnotami základu sumy.vypočtenými z prvních a/nebo posledních číslic hlavních čísel tipu.
Základ sumy je jednomístné číslo v rozsahu 1 až 9. Vypočítává se ze součtu číslic hlavních čísel tipu opakovaným sčítáním číslic výsledku až do dosažení
jednomístného čísla.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Příklad
Pokud parametry filtru jsou Základ sumy posledních číslic je: 3, 5 pak:
01-02-03-04-05-06- tip vyhoví filtru, protože součet posledních číslic tipu je 21 a základ této sumy je 3.
10-23-24-32-35-49 - tip vyhoví filtru, protože součet posledních číslic je 0+3+4+2+5+9=23 a základ této sumy je 5.
01-02-03-04-05-07- tip filtru nevyhoví, protože součet jeho posledních číslic čísel je 22, takže základ sumy je 4. Tato číslice není v podmínce filtru
povolena.
Poznámka: Pokud je ve filtru navoleno Základ prvních a posledních číslic je ... pak se filtr chová úplně stejně jako filtr Základ sumy.
Viz také statistika Základ sumy číslic.
.
[obsah]

Základ sumy lichých/sudých čísel
Tento filtru funguje stejně jako Základ sumy s tím rozdílem, že pracuje pouze s lichými nebo sudými čísly tipu.
Viz také statistika Základ sumy lichých/sudých čísel.
[obsah]

Základ sumy nízkých/vysokých čísel
Tento filtru funguje stejně jako Základ sumy s tím rozdílem, že pracuje pouze s nízkými nebo vysokými čísly tipu.
Viz také statistika Základ sumy nízkých/vysokých čísel.
[obsah]
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Shoda s čísly
Filtr vybere tipy, které mají požadovaný počet zvolených čísel.
Na panelu tiketu v okně filtru označte myší čísla, která chcete filtrovat. Poté v tabulce Shoda v zadejte, kolik zvolených čísel musí vyhovující tipy obsahovat.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Shoda v: 2,3,4, Čísla: 10,15,16,17,20,23,30,32 pak:
10-11-18-20-22-39 - tip filtru vyhoví, protože obsahuje dvě ze zvolených čísel: 10, 20.
10-15-18-20-23-32 - tip filtru nevyhoví, protože obsahuje pět zvolených čísel: 10, 15, 20, 23, 30.
[obsah]

Shoda se souborem
Tento filtr porovnává filtrované tipy s jinými tipy ze zvoleného souboru. Filtr vybere tipy, které se shodují ve zvoleném počtu čísel s tipy ze zvoleného souboru.
Před použitím filtru nejprve klikněte na tlačítko Nalistovat pro nalistování souboru tipů, se kterými budou porovnány filtrované tipy. Poté v tabulce zatrhněte
požadovaný počet shodujících se čísel. Srovnávací soubor může být v binárním i textovém formátu.
Příklad
Předpokládejme, že filtrované tipy se budou porovnávat s následujícím souborem:
1. 01-02-03-04-05-06
2. 01-02-03-05-44-49
3. 01-02-03-20-25-26
4. 20-21-22-30-31-32
5. 40-41-42-43-44-45
Pokud parametry filtru jsou Shoda 3 pak:
01-02-03-04-05-06 - tip filtru vyhoví, protože se shoduje ve třech číslech s tipem číslo 3 ze srovnávacího souboru.
43-44-45-47-48-49 - tento tip filtru vyhoví, protože obsahuje tři čísla z posledního tipu srovnávacího souboru.
20-21-22-30-33-34 - tento tip filtru nevyhoví, protože obsahuje čtyři čísla z tipu číslo 4 ve srovnávacím souboru a neshoduje se ve třech číslech
s žádným jiným tipem souboru.
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Pokud jsou parametry filtru Shoda 5, Shoda 4 pak:
01-02-03-04-05-06 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje čtyři čísla ze druhého tipu souboru.
01-20-21-22-30-31 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje pět čísel ze čtvrtého tipu souboru.
42-43-44-47-48-49 - tento tip filtru nevyhoví, protože obsahuje pouze tři čísla z posledního tipu souboru.
Pokud parametry filtru jsou Shoda 3, Max 1 pak:
20-21-22-40-44-45 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři čísla ze čtvrtého tipu souboru a neshoduje se ve třech číslech s žádným dalším
tipem souboru.
01-02-03-44-45-46 - tento tip filtru nevyhoví, protože obsahuje tři čísla z prvních tří tipů souboru a v parametrech filtru je zvolena maximálně
jedna shoda ve třech číslech.
01-02-03-04-05-06 - tento tip filtru vyhoví, protože se shoduje ve třech číslech s tipem číslo 3 ve srovnávacím souboru.
Pokud parametry filtru jsou Shoda 0, Min 3 pak:
04-05-06-07-08-09 - tento tip filtru vyhoví, protože v souboru jsou tři tipy, ze kterých neobsahuje ani jedno číslo (třetí, čtvrtý a pátý).
01-02-03-04-05-06 - tento tip filtru nevyhoví, protože v souboru jsou pouze dva tipy, ze kterých neobsahuje ani jedno číslo (čtvrtý a pátý).
Viz také filtr Shoda s čísly ze souboru.
[obsah]

Shoda s čísly ze souboru
Filtr porovnává čísla tipů s čísly ze zvoleného textového souboru. Filtr vybere tipy, které obsahují zvolený počet čísel ze zvoleného souboru.
Před použitím filtru nejprve klikněte na tlačítko Nalistovat pro nalistování textového souboru s čísly, se kterými budou porovnány filtrované tipy. Poté v tabulce
zatrhněte požadovaný počet shodujících se čísel.
Soubor se srovnávacími čísly se musí řídit těmito formátovacími pravidly:
Každá sada čísel musí být na samostatném řádku souboru.
Čísla na řádku musí být oddělena mezerou (mezerami) nebo tabulátorem nebo dvojtečkou (:) nebo středníkem (;) nebo čárkou (,) nebo pomlčkou (-).
Například:
1234
1:2:3:4
1;2;3;4
1,2,3,4
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1-2-3-4
Řádky začínající znakem "mřížka" (#) jsou ignorovány, můžete je použít napřiklad jako komentář.
Počet řádků souboru není nijak omezen.
Počet čísel na jednom řádku je omezen pouze kapacitou volné paměti počítače.
Příklad
Předpokládejme, že filtrované tipy se budou porovnávat s následujícím souborem:
01,02,03,04
01,02,03,05
01,02,03,20
20,21,22,30,31
40,41,42,43
Pokud parametry filtru jsou Shoda 3 pak:
01-02-03-04-05-06 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři čísla ze třetího řádku souboru.
41-42-43-47-48-49 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři čísla z posledního řádku souboru.
20-21-22-30-32-33 - tento tip filtru nevyhoví, protože obsahuje čtyři čísla ze čtvrtého řádku souboru a neobsahuje tři čísla z žádného jiného
řádku souboru.
01-02-03-20-21-22 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři čísla ze čtvrtého řádku souboru.
Pokud jsou parametry filtru Shoda 5, Shoda 4 pak:
01-02-03-04-05-06 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje čtyři čísla z prvního řádku souboru.
01-20-21-22-30-31 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje pět čísel ze čtvrtého řádku souboru.
40-41-42-44-45-46 - tento tip filtru nevyhoví, protože obsahuje pouze tři čísla z posledního řádku souboru.
Pokud parametry filtru jsou Shoda 3, Max 1 pak:
20-21-22-40-44-45 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři čísla ze čtvrtého řádku souboru a neobsahuje tři čísla z žádného dalšího řádku
souboru.
01-02-03-44-45-46 - tento tip filtru nevyhoví, protože obsahuje tři čísla z prvních tří řádků souboru a v parametrech filtru byla povolena
maximálně jedna shoda ve třech číslech.
01-02-03-04-05-06 - tento tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři čísla ze třetího řádku souboru.
Pokud parametry filtru jsou Shoda 0, Min 3 pak:
04-05-06-07-08-09 - tento tip vyhoví filtru, protože v souboru jsou alespoň tři řádky, ze kterých tip neobsahuje žádné číslo (první, druhý, čtvrtý a
pátý).
01-02-03-04-05-06 - tento tip filtru nevyhoví, protože v souboru jsou pouze dva řádky, ze kterých tip neobsahuje žádné číslo (čtvrtý a pátý).
Viz také filtr Shoda se souborem.
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[obsah]

TOPIC_TITLE
Tento filtr je podobný filtru Shoda s čísly ze souboru - porovnává první/poslední číslice tipů z čísly ve zvoleném textovém souboru. Filtr vybere tipy, které mají
požadovaný počet shodujících se číslic.
Před použitím filtru nejprve klikněte na tlačítko Nalistovat pro nalistování textového souboru s čísly, se kterými budou porovnány filtrované tipy. Poté v tabulce
zatrhněte požadovaný počet shodujících se čísel.
Soubor se srovnávacími čísly se musí řídit těmito formátovacími pravidly:
Každá sada čísel musí být na samostatném řádku souboru.
Čísla na řádku musí být oddělena mezerou (mezerami) nebo tabulátorem nebo dvojtečkou (:) nebo středníkem (;) nebo čárkou (,) nebo pomlčkou (-).
Například:
1234
1:2:3:4
1;2;3;4
1,2,3,4
1-2-3-4
Řádky začínající znakem "mřížka" (#) jsou ignorovány, můžete je použít napřiklad jako komentář.
Počet řádků souboru není nijak omezen.
Počet čísel na jednom řádku je omezen pouze kapacitou volné paměti počítače.
Příklad
Předpokládejme, že filtrované tipy se budou porovnávat s následujícím souborem:
2,3
1,1,1,2,3
3,4,6,8,9
8,9,1
Pokud parametry filtru jsou poslední číslice, Shoda 3 pak:
01-02-03-04-05-06 - tip filtru vyhoví, protože první 3 poslední číslice se shodují s čísly na druhém řádku srovnávacího souboru.
41-43-45-46-47-49 - tip filtru vyhoví, protože tři z jeho posledních číslic - 3, 6 a 9 - se shodují s čísly na třetím řádku souboru.
Pokud parametry filtru jsou poslední číslice, Shoda 3, Min 3 pak:
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01-02-03-05-08-09 - tip filtru vyhoví, protože tři poslední číslice se shodují s druhým řádkem souboru (1, 2, 3), tři poslední číslice jsou ze třetího
řádku souboru (3, 8, 9) a tři poslední číslice se shodují s posledním řádkem (1, 8, 9). Celkem jde tedy o shodu ve třech řádcích souboru, jak
bylo navoleno v podmínce filtru Min 3.
Viz také filtr Shoda s čísly ze souboru.
[obsah]

Standardní odchylka
Tento filtr hodnotí standardní odchylku hlavních čísel tipu. Standardní odchylka je matematický vzorec, který udává, jak blízko si jsou čísla tipu. Nízká
standardní odchylka znamená, že čísla tipu jsou v losovacím osudí blízko sebe. Vysoká standardní odchylka znamená, že čísla tipu pocházejí z různých částí
losovacího osudí.
Příklad
Čísla tipu 1-2-3-4-5-6 mají standardní odchylku 1,87. Je to nízká hodnota, protože všechna čísla jsou ze stejné části losovacího osudí. Totéž platí pro čísla tipu
44-45-46-47-48-49, která mají také standardní odchylku 1,87.
Čísla tipu 6-9-15-18-33-43 mají standardní odchylku 14,43, protože pocházejí z různých částí losovacího osudí.
Viz také statistiky Standardní odchylka.
[obsah]

Rozsah indexu tipu
Tento filtr vybere tipy, jejichž index je ve zvoleném rozsahu. Index tipu je jeho pořadové číslo v seznamu všech možných kombinací čísel. Například v loterii
6/49 odpovídá index tipu 1 kombinaci čísel 1-2-3-4-5-6, index tipu 2 odpovídá kombinaci čísel 1-2-3-4-5-7, index tipu 3 je kombinace čísel 1-2-3-4-5-8 atd.
Čísla tipu 44-45-46-47-48-49 mají index 13 983 816.
V okně filtru zadejte minimální povolenou hodnotu indexu tipu (včetně) a maximální povolenou hodnotu indexu tipu (včetně).
Viz také filtr Pohyb indexu tipu a statistiky Index tipu.
[obsah]
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Skupiny čísel
Tento filtr vybere tipy, jejichž čísla padnou do zvolených skupin čísel. V okně filtru nejprve ve vyklápěcím seznamu zvolte skupiny čísel, které chcete filtrovat.
Poté zatrhněte skupiny čísel, které chcete použít, a zadejte kolik čísel tipu musí být v každé skupině čísel.
Tlačítkem Upravit můžete změnit nastavení skupin čísel pro potřeby tohoto filtru. Poznámka: Veškeré úpravy skupin čísel jsou pouze dočasné a platí pouze
pro aktuální filtr. Trvalé změny v nastavení skupin čísel můžete provést pomocí menu Nástroje - Skupiny čísel.
Tlačítko Zvolit všechny skupiny označí nebo vypne všechny skupiny čísel v tabulce nad tímto tlačítkem.
Příklad
Ve výchozím nastavení jsou čísla z losovacího osudí v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 rozdělena do pěti skupin: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-49.
Pokud parametry filtru jsou Skupina 1-10, Čísel ve skupině min: 2, max: 2, Skupina 11-20, Čísel ve skupině min: 2, max: 2, Alespoň 2 až 2 skupiny
musí vyhovět pak:
01-02-11-12-21-22 - tip vyhoví filtru, protože jeho dvě čísla (1, 2) jsou z první skupiny a dvě čísla (11, 12) jsou z druhé skupiny.
01-02-03-11-12-21 - tip filtru nevyhoví, protože tři jeho čísla (1, 2, 3) jsou z první skupiny, což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Skupina 1-10, Čísel ve skupině min: 2, max: 2, Skupina 11-20, Čísel ve skupině min: 2, max: 2, Alespoň 1 až 2 skupiny
musí vyhovět pak:
01-02-03-11-12-21 - tip vyhoví filtru, protože dvě jeho čísla (11, 12) jsou z první skupiny, a stačí aby podmínka byla splněna pouze pro jednu
skupinu čísel.
21-22-23-24-25-26 - tip filtru nevyhoví, protože žádné jeho číslo nepatří do první nebo druhé skupiny čísel.
Pokud parametry filtru jsou Skupina 1-10, Čísla v skupině min: 0, max: 6, Skupina 11-20, Čísla v skupině min: 0, max: 2, Skupina 21-30, Čísla v
skupině min: 0, max 2, Alespoň 3 až 3 skupiny musí vyhovět. Tip musí padnout do 2 až 2 skupin pak:
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví. Podmínky čísel tipu jsou sice splněny - 6 čísel z první skupiny, 0 čísel z druhé skupiny, 0 čísel ze třetí
skupiny. Nicméně čísla tipu spadají pouze do jediné skupiny čísel, takže tip nesplňuje poslední část podmínky filtru.
01-02-03-04-05-11 - tip filtru vyhoví, protože pět čísel je z první skupiny, jedno číslo z druhé skupiny a žádné číslo ze třetí skupiny. Čísla tipu
padnou do dvou různých skupin čísel.
20-30-46-47-48-49 - tip vyhoví filtru, protože žádné jeho číslo není z první skupiny, jedno číslo je ze druhé skupiny a jedno číslo je ze třetí
skupiny. Čísla tipu padnou do dvou různých skupin čísel.
[obsah]
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Postupná čísla
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet postupných čísel. Čísla jsou postupná, pokud každé číslo je o jedničku větší než předchozí číslo. Například čísla
5,6,7 jsou postupná, čísla 5,8,11 postupná nejsou.
Důležité: Kombinace čísel jako 15-16-17-18-20-23 jsou vždy považovány za čtyři postupná čísla, taková kombinace čísel se nikdy nevyhodnotí jako dva páry
postupných čísel nebo jedna trojice postupných čísel.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Počet 2 postupných čísel je 1 až 1 pak:
01-02-05-08-11-15 - tip filtru vyhovuje, protože obsahuje jednu dvojici postupných čísel 1-2.
01-02-05-09-10-15 - tip filtru nevyhovuje, protože obsahuje dvě dvojice postupných čísel: 1-2 a 9-10.
01-02-03-05-09-11 - tip filtru nevyhovuje, protože obsahuje trojici postupných čísel: 1-2-3.
Pokud parametry filtru jsou Počet 2 postupných čísel je 1 až 2 pak:
01-02-05-09-10-15 - tip filtru vyhovuje, protože obsahuje dvě dvojice postupných čísel: 1-2 a 9-10.
01-02-05-08-11-15 - tip filtru vyhovuje, protože obsahuje jednu dvojici postupných čísel 1-2.
01-02-03-04-08-11 - tip filtru nevyhovuje, protože obsahuje jednu čtveřici postupných čísel: 1-2-3-4.
01-02-05-06-08-09 - tip filtru nevyhovuje, protože obsahuje tři dvojice postupných čísel: 1-2, 5-6 a 8-9.
Pokud parametry filtru jsou Počet 3 postupných čísel je 1 až 1 pak:
01-02-03-09-10-15 - tip filtru vyhovuje, protože obsahuje jednu trojici postupných čísel: 1-2-3.
01-02-03-04-08-11 - tip filtru nevyhovuje, protože obsahuje jednu čtveřici postupných čísel: 1-2-3-4.
01-02-03-08-09-10 - tip filtru nevyhovuje, protože obsahuje dvě trojice postupných čísel: 1-2-3 a 8-9-10.
Viz také statistiky Postupná čísla.
[obsah]

Postupné první/poslední číslice
Filtr vybere tipy, které mají požadovaný počet postupných prvních nebo posledních číslic. Každé číslo osudí se rozděluje na dvě číslice. První číslice udává
počet desítek v čísle, poslední číslice počet jednotek v čísle. Například první číslice čísla 23 je 2, jeho poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední
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číslice je 9.
Číslice jsou postupné, jestliže každá číslice je o jednu vyšší než předchozí číslice. Například číslice 5,6,7 jsou postupné, číslicie 5,7,9 postupné nejsou.
Upozornění: Posloupnost posledních číslic tipů jako je 15-16-17-18-20-23 se vždy považují za čtyři postupné číslice (5,6,7,8), nikdy nebude interpretována
jako dva páry postupných číslic nebo jako jedna trojice postupných číslic. Totéž platí pro první číslice.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Počet 2 postupných posledních číslic je 1 až 1 pak:
01-02-05-08-11-15 - tip vyhoví podmínce filtru, protože obsahuje právě jeden pár postupných posledních číslic 1-2.
01-02-05-08-09-15 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože obsahuje dva páry postupných posledních číslic: 1-2 a 8-9.
01-02-03-05-09-11 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože obsahuje jednu trojici postupných posledních číslic: 1-2-3.
Pokud parametry filtru jsou Počet 2 postupných posledních číslic je 1 až 2pak:
01-02-05-08-09-15 - tip vyhoví podmínce filtru, protože obsahuje dvě dvojice postupných posledních číslic: 1-2 a 8-9.
01-02-05-08-11-15 - tip vyhoví podmínce filtru, protože obsahuje jeden pár postupných posledních číslic: 1-2.
01-02-03-04-09-11 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože obsahuje jednu čtveřici postupných posledních číslic: 1-2-3-4.
11-12-25-26-38-39 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože obsahuje tři dvojice postupných posledních číslic: 1-2, 5-6 a 8-9.
Pokud parametry filtru jsou The count of 3 consecutive last digits is 1 až 1pak:
01-02-03-09-10-15 - tip vyhoví podmínce filtru, protože obsahuje jednu trojici postupných posledních číslic: 1-2-3.
11-12-23-24-38-41 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože obsahuje jednu čtveřici postupných posledních číslic: 1-2-3-4.
01-02-03-17-28-29 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože obsahuje dvě trojice postupých posledních číslic: 1-2-3 a 7-8-9.
Viz také filtry Postupné číslice nezávisle na pořadí a Postupná čísla.
[obsah]

Postupné číslice nezávisle na pořadí
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet postupných prvních nebo posledních číslic nezávisle na jejich pořadí v tipu.
Každé číslo osudí se rozděluje na dvě číslice. První číslice udává počet desítek v čísle, poslední číslice počet jednotek v čísle. Například první číslice čísla 23
je 2, jeho poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Číslice jsou postupné, jestliže každá číslice je o jednu vyšší než předchozí číslice. Například číslice 5,6,7 jsou postupné, číslicie 5,7,9 postupné nejsou.
Příklad
Pokud podmínka filtru je Počet posledních číslic nezávisle na pořadí je 6 až 6 pak:
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16-23-24-35-42-47 - tip vyhoví podmínce filtru, protože jeho poslední číslice jsou 6, 3, 4, 5, 2, 7. Seřadíme-li je vzestupně, dostaneme
posloupnost šesti postupných čísel: 2-3-4-5-6-7.
07-12-16-26-27-35 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože jeho poslední číslice jsou 7, 2, 6, 6, 7, 5. Po setřídění pak získáme 2, 5, 6, 6, 7, 7.
Nejdelší posloupnost postupných číslic je pouze tři číslice: 5-6-7.
Pokud podmínka filtru je Počet posledních číslice nezávisle na pořadí je 2 až 2 pak:
11-14-20-26-27-33 - tip vyhoví podmínce filtru, protože jeho poslední číslice jsou 1, 4, 0, 6, 7, 3. Po vzestupném seřazení vidíme, že nanejvýš
dvě číslice jsou postupné: 0, 1, 3, 4, 6, 7.
09-10-11-12-15-33 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože jeho poslední číslice jsou 9, 0, 1, 2, 5, 3. Po setřídění na 0, 1, 2, 3, 5, 9 pak vidíme,
že obsahuje čtyři postupné číslice: 0-1-2-3.
Viz také statistika Postupné číslice nezávisle na pořadí a filtr Postupné číslice.
[obsah]

Postupné dvojice
Tento filtr vybere tipy obsahující zvolené dvojice postupných čísel. Dvojice čísel je postupná, pokud druhé číslo dvojice je o jedničku vyšší než první číslo
dvojice. Například dvojice 5-6 je postupná, dvojice čísel 5-7 postupná není.
V okně filtru zatrhněte požadované dvojice postupných čísel a pak zadejte, kolik zvolených dvojic musí tip obsahovat, aby vyhověl podmínce filtru. Například v
loterii typu 6/xx může tip obsahovat až 3 dvojice postupných čísel, například 1-2-4-5-7-8.
Je možné zatrhnout více postupných dvojic jedním kliknutím - označte myší požadované dvojice a pak zatrhněte libovolnou z označených dvojic.
Poznámka: Kombinace čísel jako jsou například 1-2-3-4-10-15 se vždy vyhodnotí jako jedna čtveřice postupných čísel a nikdy se nepovažuje za dvě dvojice
postupných čísel.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Zvolené dvojice: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, Minimální počet v tipu: 2, maximální: 2, pak vyhoví například tip 1-4-59-10-37 , který obsahuje dvě ze zvolených dvojic: 4-5 a 9-10. Filtru však nevyhoví například tip 1-2-5-6-9-10 , který obsahuje tři zvolené dvojice, protože
povolené maximum jsou dvě dvojice. Při stejných parametrech nevyhoví také tip 1-2-3-4-20-30 , protože obsahuje čtveřici postupných čísel a nikoliv
požadované dvě dvojice postupných čísel.
Viz také statistiky Postupné dvojice.
[obsah]
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Postupné trojice
Tento filtr vybere tipy obsahující zvolené trojice postupných čísel. Trojice čísel je postupná, pokud každé číslo trojice je o jedničku vyšší než předchozí číslo
trojice. Například trojice 5-6-7 je postupná, trojice čísel 5-6-8 postupná není.
V okně filtru zatrhněte požadované trojice postupných čísel a pak zadejte, kolik zvolených trojic musí tip obsahovat, aby vyhověl podmínce filtru. Například v
loterii typu 6/xx může tip obsahovat až 2 trojice postupných čísel, například 1-2-3-5-6-7.
Je možné zatrhnout více postupných trojic jedním kliknutím - označte myší požadované trojice a pak zatrhněte libovolnou z označených trojic.
Poznámka: Kombinace čísel jako například 1-2-3-4-5-6 se vždy vyhodnotí jako jedna šestice postupných čísel a nikdy se nepovažuje za dvě trojice
postupných čísel.
Příklad
Filtrováním s parametry Zvolené trojice 1-2-3, 5-6-7, Minimální počet v tipu: 1, maximální: 1 získáme například tip 5-6-7-10-20-30, protože obsahuje zvolenou
trojici: 5-6-7, nebo tip 5-6-7-10-11-12.
Filtrování s parametry Zvolené trojice: 1-2-3, 5-6-7, Minimální počet v tipu: 2, maximální: 2 získáme pouze jediný tip: 1-2-3-5-6-7. Žádný jiný tip podmínce filtru
nevyhoví.
Viz také statistika Postupné trojice.
[obsah]

Postupné čtveřice
Tento filtr vybere tipy obsahující zvolené čtveřice postupných čísel. Čtveřice čísel je postupná, pokud každé číslo čtveřice je o jedničku vyšší než předchozí
číslo čtveřice. Například čtveřice 5-6-7-8 je postupná, čtveřice čísel 5-6-7-9 postupná není.
V okně filtru zatrhněte požadované čtveřice a pak zadejte, kolik čtveřic musí tip obsahovat, aby vyhověl podmínce filtru. Například v loterii typu 6/xx může tip
obsahovat pouze jedinou čtveřici posutpných čísel, například 1-2-3-4-6-7. V loterii typu Keno 10/xx může tip obsahovat až dvě čtveřice postupných čísel,
například 1-2-3-4-6-7-8-9-11-12.
Je možné zatrhnout více postupných čtveřic jedním kliknutím - označte myší požadované čtveřice a pak zatrhněte libovolnou z označených čtveřic.
Poznámka: Kombinace čísel jako například 1-2-3-4-5-6 se vždy vyhodnotí jako šest postupných čísel a nikdy se nepovažuje za čtveřici postupných čísel.
Příklad
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Pokud parametry filtru jsou Zvolené čtveřice: 1-2-3-4, 2-3-4-5, Minimální počet v tipu: 1, maximální: 1, vyhoví filtru například tip 1-2-3-4-6-7 nebo tip 2-3-4-5-78. Filtru nevyhoví například tip 1-2-3-4-5-7 , protože obsahuje pět postupných čísel místo požadované čtveřice
Viz také statistiky Postupné čtveřice.
[obsah]

Panel tiketu
Tento filtr vybírá tipy podle rozložení jejich čísel na sloupečku papírové sázenky. Filtru vyhoví tipy, které mají zvolený maximální počet čísel v jednom řádku
a/nebo v jednom sloupci tiketu.
V okně filtru zvolte, zda chcete filtrovat podle řádků tiketu nebo podle sloupců tiketu nebo obojí. Pak zadejte minimální a maximální počet čísel tipu na řádku a
sloupci tiketu.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Sloupeček tiketu vypadá v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 takto:

Pokud parametry filtru jsou Maximální počet čísel tipu v libovolném sloupci tiketu je 3 až 4, řádku tiketu je 3 až 3 pak:
01-02-03-06-07-11 - tip vyhoví filtru, protože má nejvýše 3 čísla v řádku tiketu a nejvýše 3 čísla ve sloupci tiketu.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože má 5 čísel v jednom řádku tiketu, což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Maximální počet čísel tipu v libovolném sloupci tiketu je 5 až 6 pak:
22-27-32-37-42-47 - tip vyhoví filtru, protože všechna jeho čísla jsou v jednom sloupci tiketu.
01-02-07-12-17-22 - tip vyhoví filtru, protože 5 jeho čísel je v jednom sloupci tiketu.
01-02-06-07-11-16 - tip filtru nevyhoví, protože má nejvýše čtyři čísla v jednom sloupci tiketu.
Pokud parametry filtru jsou Maximální počet čísel tipu v libovolném sloupci tiketu je 6 až 6, řádku tiketu je 5 až 5, pak filtru nevyhoví žádný tip. V
každém tipu je šest čísel a není možné mít šest čísel v jednom sloupci tiketu a zároveň pět čísel na jednom řádku tiketu.
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Viz také statistiky Tiket.
[obsah]

Vzdálenost sousedů
Filtr porovnává rozdíly čísel tipu na sousedících pozicích tipu. Například v tipu 1-10-15-18-34-40 jsou sousedící čísla 1 a 10, jejich vzdálenost je 10-1=9. Další
dvojice sousedících čísel je 10 a 15, jejich vzdálenost je 15-10=5. Ostatní sousedící čísla jsou 15 a 18, 18 a 34 a 34 a 40.
Příklad
Filtrováním s parametry 5 až 5 sousedících čísel je vzdáleno 1 až 1 získáme tipy jako 1-2-3-4-5-6, kde je rozdíl všech pěti párů sousedících čísel jedna.
Filtrováním s parametry 2 až 3 sousedících čísel je vzdáleno 5 až 10 vyhoví například tip 5-8-21-28-33-42, protože sousedící čísla 21 a 28, 28 a 33 a 33 a 42
mají vzdálenost v rozmezí 5 až 10. Avšak například tip 3-8-21-28-33-42 nevyhoví, protože má čtyři páry sousedících čísel, jejichž vzdálenost je ve zvoleném
rozmezí.
[obsah]

Rozsah tipu
Tento filtr hodnotí rozdíly čísel na zvolených pozicích tipu. Filtru vyhoví tipy, jejichž rozdíly čísel na všech nebo alespoň jedné sousedící pozici jsou v zadaném
rozmezí.
Poznámka: V loterii typu 6/xx jsou parametry filtru Maximální rozdíl všech 6 sousedních čísel je X až Y shodné s parametry Maximální rozdíl libovolných 6
sousedních čísel je X až Y.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Maximální rozdíl všech 2 sousedních čísel je 1 až 1, pak:
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože rozdíl čísel na pozicích 2 a 1 je jedna, rozdíl čísel na pozicích 3 a 2 je také jedna, atd.
01-03-04-05-06-07 - tip filtru nevyhoví, protože rozdíl čísel na pozicích 2 a 1 je dva, což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Maximální rozdíl libovolných 2 sousedních čísel je 1 až 1, pak:
01-02-10-20-30-40 - tip vyhoví filtru, protože má alespoň jednu dvojici sousedících čísel, jejichž rozdíl je jedna, jsou to čísla 2 a 1.
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01-03-10-20-30-40 - tip filtru nevyhoví, protože žádná dvě sousedící čísla nemají rozdíl jedna.
Pokud parametry filtru jsou Maximální rozdíl všech 3 sousedních čísel je 5 až 5, pak:
27-31-32-36-37-41 - tip vyhoví filtru, protože 32-27=5 a 36-31=5 a 37-32=5 a 41-36=5
27-31-32-36-37-42 - tip fitru nevyhoví, protože 32-27=5 a 36-31=5 a 37-32=5, ale 42-36=6, což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Maximální rozdíl všech 6 sousedních čísel je 10 až 15, pak:
35-36-38-43-44-45 - tip vyhoví filtru, protože rozdíl mezi šestým a prvním číslem je 45-35=10
20-31-32-33-34-35 - tip vyhoví filtru, protože 35-20=15
19-31-32-33-34-35 - tip filtru nevyhoví, protože rozdíl mezi posledním a prvním číslem tipu je 35-19=16, což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Maximální rozdíl libovolných 3 sousedních čísel je 1 až 1, pak filtru nevyhoví žádný tip. Čísla jednoho tipu se v loterii typu
Jackpot nemohou opakovat, takže nejnižší možný rozdíl libovolných tří sousedních čísel tipu je 2.
[obsah]

První/Poslední číslice
Tento filtr vybere tipy, které obsahují zvolené první/poslední číslice. Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice je první část čísla, poslední číslice je
druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Poslední číslice: 1,2,3, Alespoň 2 až 2 číslic musí být nalezeno pak:
02-03-14-15-26-37 - tip vyhoví filtru, protože obsahuje poslední číslice 2 a 3.
12-13-21-30-37-47 - tip filtru nevyhoví, protože obsahuje poslední číslice 1, 2, 3 a v podmínce filtru bylo zvoleno, že v jednom tipu mohou být
právě dvě ze zvolených číslic.
11-20-30-40-47-49 - tip filtru nevyhoví, protože obsahuje pouze jednu ze zvolených číslic.
Pokud parametry filtru jsou První číslice: 0,1,2, Alespoň 1 až 3 číslic musí být nalezeno, pak každý vyhovující tip bude obsahovat alespoň jedno, ale
nejvýše tři čísla v rozmezí 1 až 29.
Poznámka: V loterii typu x/49 neexistuje žádné číslo s první číslicí 5, 6, 7, 8 nebo 9, protože všechna čísla v osudí jsou menší než 50. Takže nejvyšší možná
první číslice této loterie je 4.
[obsah]
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Opakované číslice
Tento filtr vybere tipy, které mají zadaný počet opakujících se prvních nebo posledních číslic. Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice je první část
čísla, poslední číslice je druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou 1 až 1 prvních číslic se opakuje 6 až 6 krát pak:
20-21-22-23-24-25 - tip vyhoví filtru, protože první číslice 2 se opakuje šestkrát.
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože první číslice 0 se opakuje šestkrát.
01-02-03-04-05-10 - tip filtru nevyhoví, protože první číslice 0 se opakuje pouze pětkrát.
Pokud parametry filtru jsou 3 až 3 poslední číslice se opakují 2 až 2 krát pak:
08-09-18-26-29-36 - tip vyhoví filtru, protože poslední číslice 8 se opakuje dvakrát (8, 18), poslední číslice 9 se opakuje dvakrát (9, 29) a
poslední číslice 6 se opakuje také dvakrát (26, 36).
08-09-18-26-29-38 - tip filtru nevyhoví, protože poslední číslice 8 se opakuje třikrát (8, 18, 38), což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou 6 až 6 posledních číslic se opakuje 2 až 2 krát, pak filtru nevyhoví žádný tip, protože v loterii typu 6/XX má každý tip
maximálně šest číslic.
[obsah]

Počet číslic
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet prvních nebo posledních číslic. První číslice je první část čísla, poslední číslice je druhá část čísla. Například první
číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Poslední číslice: 0: 0-6, 1: 0-6, 2: 3-3, 3: 0-6, 4: 0-6, 5: 0-6, 6: 0-6, 7: 0-6, 8: 0-6, 9: 0-6, pak filtru vyhoví pouze tipy, které
mají právě tři poslední číslice 2. Například tipy 1-2-3-4-12-22 nebo 22-32-42-43-44-45.
Pokud parametry filtru jsou Poslední číslice: 0: 0-6, 1: 0-6, 2: 3-3, 3: 0-6, 4: 0-6, 5: 0-6, 6: 3-3, 7: 0-6, 8: 0-6, 9: 0-6, pak každý vyhovující tip bude mít
právě tři poslední číslice 2 a tři poslední číslice 6. Například tip 2-6-12-16-22-26 nebo 12-22-26-32-36-46.
Pokud parametry filtru jsou Poslední číslice: 0: 0-6, 1: 0-6, 2: 6-6, 3: 0-6, 4: 0-6, 5: 0-6, 6: 6-6, 7: 0-6, 8: 0-6, 9: 0-6, pak filtru nevyhoví žádný tip. Není
možné, aby tip měl 6 stejných posledních číslic a zároveň 6 dalších stejných číslic.
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Poznámka: V loterii typu x/49 neexistuje žádné číslo s první číslicí 5, 6, 7, 8 nebo 9, protože všechna čísla v osudí jsou menší než 50. Takže nejvyšší možná
první číslice této loterie je 4.
[obsah]

Aritmetická složitost
Filter vybere tipy, které mají Aritmetickou složitost ve zvoleném intervalu.
Viz také statistika Aritmetická složitost.
[obsah]

Dodatková čísla
Tento filtr vybere tipy, které obsahují zvolená dodatková čísla. V okně filtru vyberte požadovaná dodatková čísla na panelu tiketu.
Poznámka: Tento filtr je dostupný pouze pro loterie typu Powerball, které losují jedno nebo více dodatkových čísel z jiného osudí.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto Powerball
Pokud parametry filtru jsou Dodatková čísla: 1, 3, 5 pak:
01-02-03-04-05-06-07-[1] - tip filtru vyhoví, protože obsahuje dodatkové číslo 1.
01-02-03-04-05-06-07-[3] - tip filtru vyhoví, protože obsahuje dodatkové číslo 3.
01-02-03-04-05-06-07-[2] - tip filtru nevyhoví, protože jeho dodatkové číslo je 2.
[obsah]

Shoda s losováním
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Filtr porovnává filtrované tipy s čísly zvolených předchozích tahů.
Příklad
Posledních pět tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/27,
2010/28,
2010/28,
2010/28,
2010/28,

Ne
St
St
Ne
Ne

2nd,
1st,
2nd,
1st,
2nd,

01-06-12-24-32-41-[44]
16-18-22-23-28-29-[24]
02-13-16-17-25-40-[27]
06-13-14-19-41-42-[29]
23-29-36-42-44-47-[07]

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Shoda 4 , pak filtru vyhoví například tip 1-6-12-15-24-42, protože se shoduje s tahem
2010/27 Ne 2nd ve čtyřech číslech (1,6,12,24). Filtru nevyhoví například tip 23-30-36-42-44-47, protože se shoduje v pěti číslech s tahem 2010/28 Ne 2nd.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Shoda 3, Min 2 , pak filtru vyhoví například tip 13-14-16-19-35-40, protože se shoduje ve
třech číslech s tahem 2010/28 St 2nd a ve třech číslech s tahem 2010/28 Ne 1st.
Viz také statistiky Shoda v předchozích tazích.
[obsah]

Shoda s číslicemi
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet stejných prvních nebo posledních číslic jako zvolená předchozí losování.
Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice je první část čísla, poslední číslice je druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední
číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Příklad
Pět nejnovějších tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je:
2010/27,
2010/28,
2010/28,
2010/28,
2010/28,

Sun
Wed
Wed
Sun
Sun

2nd,
1st,
2nd,
1st,
2nd,

01-06-12-24-32-41-[44]
16-18-22-23-28-29-[24]
02-13-16-17-25-40-[27]
06-13-14-19-41-42-[29]
23-29-36-42-44-47-[07]

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Shoda v posledních číslicích min: 6, max: 6, pak filtr vybere například tip 1-2-3-4-6-9,
protože jeho poslední číslice jsou stejné jako ve vybraném tahu 2010/28, Sun 1st (všimněte si, že pozice číslic se nemusí shodovat). Se stejnými parametry filtr
vybere například také tip 1-6-22-24-31-42, protožte jeho poslení číslice jsou stejné jako v tahu 2010/27, Sun 2nd. Filtr odmítne například tip 1-2-3-4-5-6,
protože žádné ze zvolených předchozích losování nemá stejné poslední číslice.
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Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Shoda v posledních číslicích min: 3, max: 6, pak filtr vybere všechny tipy, které mají alespoň tři z
poslední číslice jako nejnovější tah loterie 2010/28, Sun 2nd. To znamená alespoň tři z číslic 2, 3, 4, 6, 7 nebo 9.
Viz také filtr Shoda s losováním.
[obsah]

Shoda s dodatkovým číslem
Tento filtr vybere tipy, které mají zvolený počet čísel shodných s dodatkovými čísly zvolených předchozích losování.
Filtr je dostupný pouze pro loterie, které losují jedno nebo více dodatkových čísel ze stejného osudí jako hlavní čísla tipu.
Příklad
Posledních pět tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/27,
2010/28,
2010/28,
2010/28,
2010/28,

Ne
St
St
Ne
Ne

2nd,
1st,
2nd,
1st,
2nd,

01-06-12-24-32-41-[44]
16-18-22-23-28-29-[24]
02-13-16-17-25-40-[27]
06-13-14-19-41-42-[29]
23-29-36-42-44-47-[07]

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Min: 3, Max: 3, pak filtr vybere tipy, které obsahují právě tři dodatková čísla z posledních pěti
tahů. To znamená tipy, které mají právě tři čísla z množiny 44, 24, 27, 29, 7, for example ticket 1-2-3-7-24-27. Filtr například vyřadí tip 1-2-7-24-27-29, protože
obsahuje čtyři dodatková čísla z poslednách pěti tahů, což je mimo zvolený rozsah..
Viz také filtr Shoda s losováním
[obsah]

Nejvyšší shoda
Tento filtr je velmi podobný filtru Shoda s losováním, neboť také porovnává filtrované tipy se zvolenými předchozími tahy. Filtr vybere tipy u nichž je nalezena
požadovaná shoda v předchozích losováních. Pokud je v podmínce filtru zvolena například Shoda ve 4, pak filtr vybere tipy, které se shodují ve čtyřech číslech
s libovolným ze zvolených tahů. Filtr však vyřadí tipy, které se shodují v pěti nebo šesti číslech s některým jiným tahem ve zvoleném výběru vylosovaných čísel
(ve filtru Shoda s losováním je takováto vyšší shoda povolena).
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Příklad
Posledních pět tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/27,
2010/28,
2010/28,
2010/28,
2010/28,

Ne
St
St
Ne
Ne

2nd,
1st,
2nd,
1st,
2nd,

01-06-12-24-32-41-[44]
16-18-22-23-28-29-[24]
02-13-16-17-25-40-[27]
06-13-14-19-41-42-[29]
23-29-36-42-44-47-[07]

Podmínce filtru Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Shoda 2 vyhoví například tip 1-2-3-4-5-6, protože se shoduje s tahem 2010/27 Ne 2nd ve dvou číslech
(1,6) a v žádném dalším tahu není vyšší shoda.
Filtru nevyhoví například tip 1-12-24-47-48-49, protože se shoduje s tahem 2010/27 Ne 2nd ve třech číslech a maximální povolená shoda jsou dvě čísla.
Filtr nevyhoví také například tip 6-14-25-36-39-41. Ten se sice shoduje s tahem 2010/27 Ne 2nd ve dvou číslech, ale má také vyšší shodu ve třech číslech s
tahem 2010/28 Ne 1st (čísla 6,14,41).
Je-li podmínka filtru Vylosovná čísla: 5 nejnovějších tahů, Shoda 6, pak vyhoví tipy, které maji všechna čísla stejná jako některý z posledních pěti tahů.
Výsledky filtrování jsou pak stejné jako při použití filtru Shoda s losováním.
Viz také statistiky Shoda v předchozích tazích a filtr Shoda s losováním.
[obsah]

Horká/Studená čísla
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet horkých a studených čísel. Horká čísla jsou ta, která padly velmi často v několika předchozích losováních, studená
čísla se naopak v předchozích tazích neobjevila vůbec nebo pouze jednou či dvakrát..
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 20 nejnovějších tahů, Horká čísla: 1 až 2, Studená čísla 1 až 2, Výskyt horkého čísla je alespoň: 4, Výskyt
studeného čísla je nanejvýš: 1 pak:
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví podmínce filtru, protože obsahuje jedno horké číslo (6) a dvě studená čísla (3 a 4). Číslo 6 padlo v předchozích 20
tazích čtyřikrát, jedná se tedy o horké číslo. Číslo 3 v posledních dvaceti losováních nepadlo ani jednou, číslo 4 se objevilo pouze jednou. Jedná se
tedy o studená čísla.
01-02-03-04-05-07 - tip nevyhoví podmínce filtru, protože obsahuje tři studená čísla (3,4 a 7) a žádné horké číslo.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 20 nejnovějších tahů, Horká čísla: 6 až 6, Studená čísla 0 až 0, Výskyt horkého čísla je alespoň: 4, Výskyt
studeného čísla je nanejvýš: 1 pak:
06-11-12-23-25-29 - tip vyhoví filtru, protože všechna jeho čísla jsou horká - v posledních 20 tazích byla tažena nejméně čtyřikrát.
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01-06-11-12-23-25 - tip nevyhoví filtru, protože obsahuje pouze 5 horkých čísel. Číslo 1 padlo v posleních 20 tazích pouze třikrát, není to tedy ani horké
ani studené číslo.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 20 nejnovějších tahů, Horká čísla: 4 až 4, Studená čísla 4 až 4, Výskyt horkého čísla je alespoň: 4, Výskyt
studeného čísla je nanejvýš: 1 pak podmínce filtru nevyhoví žádný tip. Každý tip obsahuje pouze 6 čísel a žádné číslo nemůže být současné horké i studené.
Viz také statistiky Horká/Studená čísla a zabarvení čísel Horká/Studená.
[obsah]

Pohyb indexu tipu
Tento filtr porovná index filtrovaného tipu s indexem posledního tahu ve výběru vylosovaných čísel. Filtru vyhoví pouze tipy, které jsou v seznamu všech
kombinací ve zvolené vzdálenosti od nejnovějšího losování. Nejnižší možná hodnota pohybu indexu tipu je 0,0, což znamená, že čísla vyhovujícího tipu jsou
stejná jako naposled vylosovaná čísla. Nejvyšší možná hodnota je 0,999999999. To se stane pouze v případě, že čísla tipu jsou 1-2-3-4-5-6 a naposled byla
vylosována čísla 44-45-46-47-48-49 nebo naopak (platí pro loterii typu 6/49).
V okně filtru vyberte předchozí losování, se kterým se budou porovnávat filtrované tipy. Všimněte si, že pro výpočet indexu tipu se použije pouze nejnovější
losování výběru. Poté zadejte požadovaný rozsah pohybu indexu tipu.
Poznámka: Počet desetinných míst, která je možné zadat do vstupních políček, se řídí nastavením počtu desetinných míst v okně Předvolby.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Pohyb indexu tipu min: 0.0001, max: 0.0002, pak se filtrované tipy porovnávají s
nejnovějším losováním 2010/28 Ne 2nd. Vylosovaná čísla pro tento tah jsou 23-29-36-42-44-47-[7] a odpovídající index tipu je 13 737 320.
23-29-31-36-37-40 - tip vyhoví filtru. Jeho index je 13 734 661, takže pohyb indexu je (13 737 320 - 13 734 661) / 13 983 816 = 0,00019, což je v
povoleném rozsahu.
13-26-27-41-47-49 - tip filtru nevyhoví. Jeho index je 11 995 003 a pohyb indexu je tedy (13 737 320 - 11 995 003) / 13 983 816 = 0,12459, což je mimo
povolený rozsah.
Viz také filtr Rozsah indexu tipu a statistiky Pohyb indexu tipu.
[obsah]
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Záporný/kladný pohyb indexu tipu
Tento filtr je velmi podobný filtru Pohyb indexu tipu s tím rozdílem, že tento filtr rozlišuje mezi záporným a kladným pohybem indexu tipu. Tip má kladný pohyb
indexu tipu, jestliže jsou jeho čísla vyšší než čísla nejnovějšího zvoleného losovaní. Záporný pohyb indexu tipu znamená, že čísla tipu jsou menší než čísla
nejnovějšího zvoleného losovaní.
Nejnižší možná hodnota kladného pohybu indexu tipu je 0.0, což znamená, že čísla tipu jsou stejná jako v posledním tahu. Nejvyšší možná hodnota kladného
pohybu indexu tipu je 0.999999999. Stane se tak v případě, že čísla tipu jsou 44-45-46-47-48-49 a čísla posledního tahu jsou 1-2-3-4-5-6 (platí pro loterie typu
6/49).
Nejnižší možná hodnota záporného pohybu indexu tipu je -0.999999999. Stane se tak v případě, že čísla tipu jsou 1-2-3-4-5-6 a v posledním tahu padla čísla
44-45-46-47-48-49 (platí pro loterie typu 6/49). Nejvyšší možná hodnota záporného pohybu indexu tipu je 0.0, což znamená, že čísla tipu jsou stejná jako v
posledním tahu.
V okně filtru vyberte předchozí losování, se kterým se budou porovnávat filtrované tipy. Všimněte si, že pro výpočet indexu tipu se použije pouze nejnovější
losování výběru. Poté zadejte požadovaný rozsah kladného pohybu indexu tipu a požadovaný rozsah záporného pohybu indexu tipu.
Poznámka: Počet desetinných míst, která je možné zadat do vstupních políček, se řídí nastavením počtu desetinných míst v okně Předvolby.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Kladný pohyb indexu tipu min: 0.01, max: 0.02, Záporný pohyb indexu tipu min: -0,01, max:
-0,02, pak se filtrované tipy porovnávají s nejnovějším losováním 2010/28 Ne 2nd. Vylosovaná čísla pro tento tah jsou 23-29-36-42-44-47-[7] a odpovídající
index tipu je 13 737 320.
20-25-27-28-46-49 - tip vyhoví podmínce filtru. Jeho index tipu je 13 457 644, takže pohyb indexu je (13 457 644 - 13 737 320) / 13 983 816 = -0,02
což je v zvoleném rozsahu.
26-33-35-36-38-49 - tip vyhoví podmínce filtru. Jeho index tipu je 13 877 159, takže pohyb indexu je (13 877 159 - 13 737 320) / 13 983 816 = 0,01 což
je v zvoleném rozsahu.
13-26-27-41-47-49 - tip podmínce filtru nevyhoví. Jeho index tipu je 11 995 003, takže pohyb indexu je (11 995 003 - 13 737 320) / 13 983 816 = -0,12
což je mimo povolený rozsah.
Viz také filtr Pohyb indexu tipu a statistiky Pohyb indexu tipu.
[obsah]

Pozice indexu tipu
Filtr pracuje s jednotlivými číslicemi (nebo pozicemi) v hodnotě indexu tipu. Index tipu odpovídá umístění tipu v plném rozpisu všech možných kombinací.
Například v loterii typu 6/49 je celkem 13 983 816 možných kombinací, počínaje čísly 1-2-3-4-5-6, které mají index 1, pak následuje kombinace 1-2-3-4-5-7,
která má index 2, až po poslední možnou kombinaci 44-45-46-47-48-49, která má index tipu 13 983 816.
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To znamená, že filtr posuzuje celkem 8 různých pozic. Pozice index tipu s hodnotou 1 jsou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a 1 a pozice indexu tipu s hodnotou 13 983 816
jsou 1,3,9,8,3,8,1 a 6.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Pozice 8: 3, 4, Alespoň 1 až 1 pozice musí vyhovět pak filtr vybere tipy, jejichž hodnota indexu tipu končí číslicí 3 nebo 4. Například
tip 1-2-3-4-5-8 s indexem tipu 3 nebo tip 12-27-35-38-40-47 s indexem tipu 11 631 494.
Viz také filtr Rozsah indexu tipu a statistika Pozice indexu tipu.
[obsah]

Opakovaná čísla
Tento filtr vybere tipy, které obsahují zadaný počet čísel, která se opakují z předchozích losování.
Příklad
Posledních pět tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/27, Ne 2nd, 01-06-12-24-32-41-[44]
2010/28, St 1st, 16-18-22-23-28-29-[24]
2010/28, St 2nd, 02-13-16-17-25-40-[27]
2010/28, Ne 1st, 06-13-14-19-41-42-[29]
2010/28, Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07]
Takže čísla z posledních pěti losování jsou: 1,2,6,12,13,14,16,18,19,22,23,24,25,28,29,32,36,40,41,42,44 a 47.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Min: 3, Max: 3 pak:
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři čísla opakující se z předchozích pěti tahů: 1, 2 a 6.
15-16-26-27-29-42 - tip vyhoví filtru, protože obsahuje tři opakující se čísla: 16, 29 a 42.
14-16-26-27-29-42 - tip filtru nevyhoví, protože obsahuje čtyři opakující se čísla: 14, 16, 29 a 42, což je mimo povolený rozsah.
Viz také statistiky Opakovaná čísla.
[obsah]
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Opakovaná čísla
Tento filtr vybere tipy, které obsahují zadaný počet prvních nebo posledních číslic, která se opakují z předchozích losování.
Příklad
Poslední dva tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 1st, 06-13-14-19-41-42-[29]
2010/28 Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07]
Poslední číslice těchto dvou tahů jsou tedy: 1,2,3,4,6,7 a 9.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 2 poslední tahy, Min: 3, Max: 3 pak:
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože obsahuje pět posledních číslic, které se opakují z posledních dvou tahů: 1, 2, 3, 4 a 6.
10-11-14-30-36-38 - tip filtru vyhoví, protože obsahuje právě tři opakované poslední číslice: 1, 4 a 6.
14-16-26-27-29-42 - tip filtru nevyhoví, protože všechny jeho poslední číslice se opakují ze zvolených dvou losování.
Viz také filtr Opakovaná čísla.
[obsah]

Přilehlá čísla
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet čísel, která jsou přilehlá k číslům z posledního losování. Číslo je přilehlé, pokud je o jedna větší nebo menší než číslo,
se kterým je porovnáváno.
Kromě toho je možné nastavit rozpětí sousedních čísel s použitím přepínačů +/- 1 až +/- 5. Například výběr možnosti +/- 4 znamená, že číslo bude sousední k
některému "dalšímu" číslu jestliže je vyšší o 4 nebo nižší o 4 než toto "další" číslo.
Poznámka: Filtr porovnává čísla filtrovaných tipů s posledním tahem ve zvoleném výběru vylosovaných čísel. Volba například Vylosovaná čísla: Všechny tahy
a volba Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 tedy poskytne stejný výsledek. Filtrované tipy budou v obou případech
porovnávány s nejnovějším tahem 2010/28 Ne 2nd.
Příklad
Poslední tah v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je:
2010/28, Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07]

Podmínce Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Přilehlá čísla: +/-1, min: 2 max: 4 vyhoví například tip 1-2-3-4-22-24. Jeho poslední dvě čísla jsou přilehlá k číslu 23
z posledního losování.
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Filtru nevyhoví například tip 24-30-37-43-45-48, protože všechna jeho čísla jsou přilehlá k číslům z posledního tahu a podmínka filtru povoluje nanejvýš 4
taková čísla.
Podmínce Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Přilehlá čísla: +/-1, min: 2 max: 4, Musí se shodovat pozice tipu vyhoví například tip 1-2-3-4-43-46. Jeho poslední
dvě čísla jsou přilehlá k číslům 44 a 47 posledního tahu.
Filtru nevyhoví například tip 1-2-3-4-22-24. Obsahuje sice dvě přilehlá čísla - 22 a 24, nesouhlasí ale pozice čísel v tipu.
Podmínce Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Přilehlá čísla: +/-5, min: 6 max: 6, Musí se shodovat pozice tipu vyhoví pouze jediný tip 18-24-31-37-39-42.
Všechna jeho čísla jsou o 5 menší nebo větší než čísla posledního tahu na stejných pozicích tipu.
Podmínce Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Přilehlá čísla: +/-2, +/-5, min: 3 max: 3, Musí se shodovat pozice tipu vyhoví například 1-2-3-37-39-45. Jeho čísla
37 a 39 jsou o pět menší než čísla 42 a 44 na odpovídajících pozicích tipu. Jeho poslední číslo 45 je o dva menší než číslo 47 na stejné pozici v posledním
tahu. To jsou celkem tři taková čísla, jak bylo zvoleno v podmínce filtru.
Filtru nevyhoví například tip 1-2-3-37-39-44. Rozdíl mezi jeho posledním číslem 44 a číslem 47 z posledního tahu je -3. V podmínce filtru jsou však povoleny
pouze rozdíly +/-2 nebo +/-5.
Viz také statistika Přilehlá čísla a filtr Přilehlé číslice.
[obsah]

Přilehlé číslice
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet prvních nebo posledních číslic, které jsou o jedna menší nebo větší, než číslice posledního losování.
Poznámka: Filtr porovnává číslice filtrovaných tipů s posledním tahem ve zvoleném výběru vylosovaných čísel. Volba například Vylosovaná čísla: Všechny
tahy a volba Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 tedy poskytne stejný výsledek. Filtrované tipy budou v obou případech
porovnávány s nejnovějším tahem 2010/28 Ne 2nd.
Příklad
Poslední tah v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je:
2010/28, Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07]

Podmínce Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Přilehlé poslední číslice min: 2 max: 4 vyhoví například tip 1-2-3-4-9-10. Poslední číslice čísla 1 je přilehlá k číslu
42 z posledního losování. Poslední číslice čísla 2 je přilehlá k číslu 23 posledního tahu. Poslední číslice čísla 3 je přilehlá k číslům 42 a 44 z posledního tahu.
To je celkem 3 přilehlé číslice.
Filtru nevyhoví například tip 1-2-3-4-5-6, protože všechny jeho poslední číslice jsou přilehlé k poslednímu tahu a v podmínce filtru jsou povoleny nanejvýš čtyři
takové číslice.
Podmínce Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Přilehlé poslední číslice min: 2 max: 4, Musí se shodovat pozice tipu vyhoví například tip 1-2-5-9-10-16. Poslední
číslice čísla 5 je přilehlá k číslu 36 na stejné pozici v posledním losování. A poslední číslice čísla 16 je přilehlá k číslu 47 z posledního tahu. To jsou celkem dvě
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přilehlé číslice.
Filtru nevyhoví například tip 1-2-3-4-9-10, protože žádná jeho poslední číslice není přilehlá k číslům posledního tahu při porovnávání podle pozic tipu.
Viz také statistiky Přilehlé číslice a filter Přilehlá čísla.
[obsah]

Tah koněm
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet čísel, která v porovnání s posledním tahem provedla "tah koněm".
V okně filtru nejprve vyberte předchozí losování, se kterými se budou porovnávat filtrované tipy. Poté zvolte, kolik čísel tipu musí provést posun ve tvaru L, aby
vyhověl podmínce filtru.
Poznámka: Filtr porovnává čísla filtrovaných tipů s nejnovějším tahem ve výběru předchozích losování. Takže například volba Vylosovaná čísla: Všechny tahy
a volba Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů má stejný význam, čísla filtrovaných tipů se budou v obou případech porovnávat s nejnovějším tahem 2010/28
Ne 2nd.
Příklad
Poslední tah v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je::
2010/28, Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07]

Podmínce Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Počet tahů koněm min: 6 max: 6 vyhoví například tip 2-4-8-10-11-15, protože všechna jeho čísla provedla tah
koněm jsou-li porovnána s čísly posledního tahu. 2 -> 23, 4 -> 23, 8 -> 29, 10 -> 29, 11 -> 23, 15 -> 36.
Nevyhoví například tip 1-2-3-4-5-6, protože pouze dvě čísla provedla tah v porovnání s posledním tahem (čísla 2 a 4).
Podmínce Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Počet tahů koněm min: 6 max: 6, Musí se shodovat pozice tipu vyhoví například tip 2-8-15-21-23-26, protože
všechna jeho čísla provedla tah koněm v porovnání s čísly vylosovanými v posledním tahu na stejných pozicích tipu. 2 -> 23, 8 -> 29, 15 -> 36, 21 -> 42, 23 ->
44, 26 -> 47.
Filtru nevyhoví například tip 2-4-8-10-11-15. Jeho čísla sice provedla tah koněm v porovnání s posledním tahem, ale neshodují se pozice tipu.
Viz také statistika Tah koněm.
[obsah]

Vzorky pohybu čísel
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Filtr vybere tipy, které mají stejný vzorek pohybu čísel, jako některé ze zvolených předchozích losování. Vzorek pohybu čísel filtrovaných tipů se vypočítává
porovnáním s nejnovějším tahem ve výběru.
Příklad
Poslední tři tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
Tah

Vzorek pohybu čísel

2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

++++++

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

+=-+++

2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

-----+

Podmínce filtru Vylosováná čísla: 3 nejnovější tahy vyhoví například tip 1-2-3-4-5-48. Vzorek pohybu jeho čísel v porovnání s nejnovějším tahem 2010/28 Ne
2nd je -----+, což se shoduje s jedním ze zvolených tahů (2010/28 St 2nd). Filtru vyhoví například také tip24-30-37-43-45-48. Všechna jeho čísla jsou vyšší než
čísla tahu 2010/28 Ne 2nd, takže vzorek pohybu jeho čísel je ++++++, což se shoduje se zvoleným tahem 2010/28 Ne 2nd.
Filtru nevyhoví například tip 22-28-35-41-43-46, protože vzorek pohybu jeho čísel je ------ (porovnává se s nejnovějším losováním ve výběru - 2010/28 Ne 2nd),
což se neshoduje s žádným ze zvolených losování.
Podmínce filtru Vylosovaná čísla: 1 nejnovější losování vyhoví pouze tipy, jejichž čísla jsou vyšší než čísla vylosovaná v tahu 2010/28 Ne 2nd. Například tip 2430-37-43-45-48.
Viz také statistika Vzorky pohybu čísel.

[obsah]

TOPIC_TITLE
Filtr porovnává čísla tipů na zvolených sousedících pozicích a vybere takové tipy, kde je rozdíl těchto čísel ve zvoleném rozsahu.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Pozice 3-2, Min vzdálenost 1, Max vzdálenost 1, Alespoň 1 až 1 pozice musí vyhovět pak filtr vybere tipy, kde je číslo na třetí pozici
o jedničku větší než číslo na druhé pozici, například 5-22-23-27-28-49 nebo 13-15-16-20-26-35
Pokud parametry filtru jsou Pozice 1-0, Min vzdálenost 1, Max vzdálenost 10, Alespoň 1 až 1 pozice musí vyhovět pak filtr vybere tipy, kde je první číslo v
rozsahu 1 až 10.
Viz také filtr Vzdálenost sousedů.
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[obsah]

Vzorky číslic
Filtr vybere tipy, které mají stejné první/poslední číslice jako některé ze zvolených předchozích losování. Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice
je první část čísla, poslední číslice je druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Příklad
Poslední tři losování v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 3 nejnovější losování, Poslední číslice, Alespoň 6 až 6 pozic musí vyhovět, vyhoví například tip 12-13-16-17-2530. Jeho poslední číslice jsou 2-3-6-7-5-0, což je shoda se zvoleným tahem 2010/28 St 2nd.
Filtru nevyhoví například tip 12-13-16-17-25-31, protože pouze pět posledních číslic je stejných jako v tahu 2010/28 St 2nd a v ostatních losováních není vůbec
žádná shoda.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 3 nejnovější losování, Poslední číslice, Alespoň 3 až 3 pozice musí vyhovět, pak vyhoví například tip 12-13-1617-21-22. Jeho čísla 13, 21 a 22 mají stejné poslední číslice jako čísla v tahu 2010/28 Ne 1st. Tip tedy vyhoví podmínce filtru, i když se shoduje ve čtyřech
číslicích s tahem 2010/28 St 2nd.
Filtru nevyhoví například tip 12-13-16-17-25-30, protože všech šest jeho posledních číslic se shoduje s tahem 2010/28 St 2nd a v ostatních dvou tazích není
žádná shoda ve třech číslicích.
[obsah]

Vzorky pohybu číslic
Filtr vybere tipy, které mají stejný vzorek pohybu číslic, jako kterýkoliv ze zvolených předchozích tahů. Vzorek pohybu číslic se vypočítává porovnáním čísel
tipu s čísly z předchozího losování.
Příklad
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Poslední tři tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
Tah

Vzorek prvních číslic Vzorek posledních číslic

2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

++++==

-++-++

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

====+=

+=-+-+

2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

-=--=+

--++--

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 3 nejnovější tahy, Poslední číslice, pak filtru vyhoví například tip 1-2-7-8-10-11. Jestliže se porovná s posledním
tahem 2010/28 Ne 2nd, je vzorek pohybu posledních číslic --++--, což odpovídá jednomu ze zvolených tahů (2010/28 St 2nd). Filtru také vyhoví například tip
28-29-35-39-43-49. Porovná-li se s posledním tahem 2010/28 Ne 2nd, je vzorek pohybu posledních číslic +=-+-+, který se shoduje s vybraným tahem 2010/28
Ne 1st.
Filtru nevyhoví například tip 1-2-3-4-5-6, protože jeho vzorek pohybu číslice je ---++- (porovnává se s posledním vybraným losováním 2010/28 Ne 2nd), což se
neshoduje s žádným vzorkem pohybu zvolených předchozích losování.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 3 nejnovější tahy, První číslice, pak filtru nevyhoví žádný tip. Pohledem do výše uvedené tabulky, zjistíme, že ve
všech třech zvolených tazích vzorek pohybu předepisuje vyhovujícímu tipu jednu první číslici vyšší než 4. To však v loterii typu x/49 není možné.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Poslední číslice, pak filtru nevyhoví žádný tip. Poslední číslice na druhé pozici tipu je 9 a vzorek
pohybu předepisuje vyšší číslici. Avšak žádná číslice nemůže být vyšší než 9.
Viz také statistika Vzorky pohybu číslic.

[obsah]

Vzorky skupin čísel
Filtr vybere tipy, které mají stejný vzorek rozložení do skupin čísel jako některé ze zvolených předchozích losování.
Příklad
Poslední tři tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
Tah

Rozložení do skupin čísel

2010/28 Sun 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

0-0-2-1-3

2010/28 Sun 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

1-3-0-0-2

2010/28 St 2nd

1-3-1-1-0

02 13 16 17 25 40 [27]

Poznámka: V tabulce výše je uvedeno rozložení do výchozích skupin čísel 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-49.
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Podmínce filtru Vylosovaná čísla: 3 nejnovější tahy, Skupiny čísel: Výchozí vyhoví například tip 1-11-12-13-21-31. Rozložení do výchozích skupin čísel pro
tento tip je 1-3-1-1-0, což odpovídá jednomu ze zvolených tahů (2010/28 St 2nd). Filtru vyhoví také například tip 23-26-37-42-44-46. Jeho rozložení čísel je 00-2-1-3, což se shoduje s vybraným tahem 2010/28 Ne 2nd. Dále vyhoví například tip 6-13-14-19-41-42. Má stejná čísla jako jeden z vybraných tahů (2010/28
Ne 1st), takže má také stejné rozložení čísel do skupin čísel 1-3-0-0-2.
Filtru nevyhoví například tip 1-2-3-4-5-6, protože rozložení jeho čísel do skupin čísel je 6-0-0-0-0-0, což se neshoduje s žádným vybraným tahem.
Viz také statistiky Skupiny čísel.
[obsah]

Skupiny tahů
Filtr vyřadí tipy, které obsahují jedno a více čísel z pěti skupin zvolených předchozích losování.
Poznámka: Filtr vyžaduje výběr alespoň 16 předchozích losování. Je-li zvoleno méně tahů, filtr akceptuje všechny tipy.
Příklad
Posledních 16 tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29] Skupina A
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44] Skupina B
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18] Skupina C
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]
2010/26 St 2nd 04 18 26 33 35 47 [11]
2010/26 St 1st 05 12 25 31 44 46 [33] Skupina D
2010/25 Ne 2nd 10 15 28 30 36 43 [35]
2010/25 Ne 1st 16 21 24 25 35 46 [47]
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2010/25 St 2nd 09 12 23 34 39 49 [24] Skupina E
2010/25 St 1st 01 06 22 24 34 40 [33]

Filtr vyřadí tip, jestliže obsahuje libovolné číslo, které patří do skupin B a E a které zároveň není uvedeno ve skupinách A a C.
Vylosovaná čísla skupin A a C jsou: 2,5,6,7,8,11,13,14,16,17,18,19,20,23,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,38,40,41,42,43,44,47,48,49
Vylosovaná čísla skupin B a E jsou: 1,2,6,9,12,15,16,18,21,22,23,24,25,28,29,30,32,33,34,35,37,39,40,41,42,44,46,47,49
Čísla ze skupin B a E, která však nejsou ve skupinách A a C jsou: 1,9,12,15,21,22,24,28,34,37,39,46. Filtr tedy vyřadí všechny tipy obsahující jedno nebo více
těchto čísel.
Filtru vyhoví například tipy 2-3-4-5-6-7 nebo 8-13-32-36-48-49. Filtr vyřadí například tip 1-2-3-4-5-6, protože číslo 1 je uvedeno ve skupině čísel výše. Nevyhoví
například také tip 8-13-34-39-48-49, protože čísel 34 a 39 jsou také uvedena ve skupině zakázaných čísel.
[obsah]

Vzorky intervalů
Filtr vybere tipy, které mají stejný vzorek rozložení čísel do intervalů z předchozího tahu jako libovolné ze zvolených předchozích losování.
Vylosovaná čísla každého tahu rozdělují losovací na šest na sebe navazujících intervalů (platí pro loterie typu 6/xx). Jestliže naposled vylosovaná čísla jsou
například 23-29-36-42-44-47, pak jimi definované intervaly jsou:1 až 23, 24 až 29, 30 až 36, 37 až 42, 43 až 44 a 45 až 49.
Potom například tip 15-25-31-33-41-49 má následující vzorek rozložení čísel: XXX--X. Jeho první číslo 15 padne do prvního intervalu (1 až 23), takže vzorek
začíná symbolem X. Druhé číslo 25 padne do druhého intervalu (24 až 29), takže další symbol vzoreku X. Číslo 31 je ve třetím intervalu, takže na třetí pozici
vzorku je znovu symbol X. Čísla 31 a 41 nepadnou do intervalů na odpovídajících pozicích, takže vzorek pokračuje dvěma symboly -. Poslední číslo 49 padne
do posledního intervalu, takže vzorek končí symbolem X.
Poznámka: První interval vždy začíná nejnižším číslem osudí. Poslední interval vždy končí nejvyšším číslem osudí.
Příklad
Posledních pět tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 a jejich vzorky intervalů vypadají následovně:
2010/28 Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07] -----X
2010/28 Ne 1st, 06-13-14-19-41-42-[29] -XX--X
2010/28 St 2nd, 02-13-16-17-25-40-[27] X---XX
2010/28 St 1st, 16-18-22-23-28-29-[24] ---XX2010/27 Ne 2nd, 01-06-12-24-32-41-[44] XX-X-X
Jestliže parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů pak:
01-02-03-04-43-45 - tip filtru vyhoví, protože vzorek rozdělení jeho čísel do intervalů posledního losování je X---XX. To je shoda se zvoleným tahem
2010/28 St 2nd.
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26-29-31-33-37-46 - tip vyhoví podmínce filtru, protože v porovnání s tahem 2010/28 Ne 2nd je jeho vzorek intervalů -XX--X. Ten se shoduje s jedním
ze zvolených tahů - 2010/28 Ne 1st.
01-02-03-04-05-06 - tipy nevyhoví filtru, protože jeho vzorek intervalů je X-----, což se neshoduje s žádným ze zvolených losování.
Viz také statistika Intervaly vylosovaných čísel.
[obsah]

Vzájemná shoda
Tento filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Vzájemná shoda. Filtr porovnává navzájem tipy ve Schránce. Pokud je ve Schránce například 10 tipů, pak
první tip se porovná s tipy 2 až 10, druhý tip se porovná s tipy 3 až 10, třetí tip se porovná s tipy 4 až 10 atd.
Příklad
Předpokládejme, že Schránka obsahuje následující tipy:
01-02-03-04-05-06
01-02-03-08-09-10
01-02-03-31-32-33
01-22-23-24-25-16
01-22-23-24-25-26
Po filtrování s parametry Shoda 3 zůstanou ve Schránce pouze dva tipy - první tip (01-02-03-04-05-06), protože se shoduje s následujícímí dvěma tipy
ve třech číslech 1, 2 a 3, a druhý tip, který se shoduje s následujícím tipem ve stejných třech číslech.
Po filtrování s parametry Shoda 3, Min 2 zůstane ve Schránce pouze první tip, protože se shoduje s následujícími dvěma tipy ve třech číslech.
Po filtrování s parametry Shoda 3, Max 1 zůstane ve Schránce pouze druhý tip, který se shoduje pouze s jedním dalším tipem Schránky ve třech
číslech.
[obsah]

Optimalizace Schránky
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Filtr odstraní ze Schránky nadbytečné tipy při zachování zvolené záruky výhry. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Optimalizovat pokrytí. Pomocí
tohoto filtru můžete vytvořit rozpisy se zárukou výhry, nebo jej můžete uplatnit na výsledek Vašeho herního postupu a snížit tak náklady na sázku.
Rozpisy
Rozpisy se zárukou výhry se obvykle označují jako "x když y (n)". Kde "x" je nejnižší garantovaná shoda, když je vylosováno "y" čísel z "n" čísel rozpisu.
Například rozpis "3 když 6 (20)" zaručuje alespoň jednu shodu ve 3 číslech, je-li taženo libovolných 6 čísel z 20 čísel obsažených v rozpisu. Nejmenší možný
rozpis s takovou zárukou je tvořen deseti tipy. To znamená, že musíte vsadit alespoň 10 tipů, chcete-li mít záruku výhry páteho pořadí. Všech šest
vylosovaných čísel musí být obsaženo ve dvaceti číslech rozpisu.
Příklad
Následujícím postupem vytvoříte v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 rozpis ze 20 čísel se zárukou shody ve třech číslech při uhodnutí šesti čísel:
1. Zvolte menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace.
2. V okně Všechny kombinace zvolte Vytvořit všechny kombinace 6 čísel z osudí 20 čísel. Interval: 1
3. Tlačítkem Vložit vložte plný rozpis do Schránky. Bude pak obsahovat 38 760 tipů.
4. Z nabídky Schránka - Omezit - Optimalizovat pokrytí otevřte okno tohoto filtru.
5. Zvolte Chci mít 100% záruku shody alespoň ve 3 výherních číslech, když uhodnu libovolných 6 čísel. Výběr algoritmu: větší redukce tipů
6. Kliknutím na tlačítko OK zahájíte filtrování. Okno filtru se zavře a průběh filtrování pak můžete sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu.
7. Filtrování může trvat několik minut. Záleží na rychlosti počítače a kolik vláken zvládne Váš procesor provádět najednou.
8. Po dokončení filtrování se vyhovující tipy zobrazí ve Schránce. Zůstane tam přibližně 14 tipů.
9. Zvolte menu Schránka - Pokrytí pro výpočet záruky výhry tipů rozpisu.
10. Zvolte Zobrazit výhru při uhodnutí 6 čísel a klikněte na tlačítko Zobrazit.
11. Nejnižší zaručená výhra bude Shoda ve 3.
Všimněte si, že vytvořený rozpis se skládá ze 14 tipů. V nejmenším možném rozpisu se stejnou výhrou je pouze 10 tipů. Algoritmus, který je v tomto filtru
implementován, nikdy neposkytne stejné výsledky jako optimalizované rozpisy, které je možné najít na internetu. Hlavním účelem tohoto filtru není tvorba
rozpisuů, ale optimalize tipů, které jsou výsledkem Vašeho herního postupu.
Pokud máte sázkový rozpočet napjatý, můžete si vytvořit kratší rozpisy:
1. Opakujte kroky 1 až 4 z výše uvedeného postupu.
2. Zvolte Chci mít 95% záruku shody alespoň ve 3 výherních číslech, když uhodnu libovolných 6 čísel. Výběr algoritmu: větší redukce tipů
3. Kliknutím na tlačítko OK zahájíte filtrování. Okno filtru se zavře a průběh filtrování pak můžete sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu.
4. Filtrování může trvat několik minut. Záleží na rychlosti počítače a kolik vláken zvládne Váš procesor provádět najednou.
5. Po dokončení filtrování se vyhovující tipy zobrazí ve Schránce. Zůstane tam přibližně 8 tipů.
6. Zvolte menu Schránka - Pokrytí pro výpočet záruky výhry tipů rozpisu.
7. Zvolte Zobrazit výhru při uhodnutí 6 čísel a klikněte na tlačítko Zobrazit.
8. Uvidíte, že je zhruba 4% pravděpodobnost, že rozpis nevyhraje nic. S pravděpodobností 96% bude ale nejnižší zaručená výhra Shoda ve 3.
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Ve vyše uvedeném postupu jsme snížili požadovanou záruku výhry ze 100% na 95% a výsledný rozpis se pak skládá pouze z 8 tipů. To je zkrácení o 42%.
Takže při zachování stále velmi vysoké šance (95%) na výhru alespoň jednoho pátého pořadí se nám podařilo významně zkrátit rozpis a ušetřit tak náklady na
sázku.
Snížením požadované záruky o několik málo procent nebo dokonce o desetiny procenta se výsledný rozpis významným způsobem zkrátí o desítky až stovky
tipů.
Optimalizace pokrytí
Pokud jste právě uplatnili všechna kritéria Vašeho herního postupu a ve Schránce stále zbývá příliš mnoho tipů, máte dvě možnosti. Buď použijete další kritéra
a budete tak riskovat, že jimi vyřadíte výherní tipy. Nebo pomocí filtrů Optimalizace Schránky nebo Nejlepší tipy zacílíte na nižší výherní pořadí.
Příklad
V ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 použijeme následující jednoduchý (ale nepříliš efektivní) herní postup:
1. Začneme s plným rozpisem všech možných kombinací: menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace, zvolte Vytvořit všechny kombinace 6 čísel z
osudí 49 čísel.
2. Pomocí filtru Lichá/Sudá odstraňte všechny tipy, které nemají nejčastější poměr lichých a sudých čísel 3:3. Zbyde 4 655 200 tipů.
3. Pomocí filtru Nízká/Vysoká odstraňte tipy, které nemají nejčastější poměr nízkých a vysokých čísel 3:3. Zůstane 1 532 168 tipů.
4. Filtrem Rozsah sumy vyberte tipy, ktere mají součet čísel v nejčastějším intervalu 153 až 173. Zůstane 543 748 tipů.
Ze statistického pohledu mají zbylé tipy velmi velkou šanci na výhru. Nicméně vsadit takové množství tipů je mimo možnosti většiny sázkařů. Pomocí filtru
Optimalizace Schránky se tedy zaměříme na nižší výherní pořadí. Schránka však obsahuje přes půl miliónu tipů, které by filtr musel opakovaně procházet.
Filtrování tedy zrychlíme tím, že optimalizace pokrytí provedeme pouze pro zvolená čísla osudí.
1. Pomocí menu Nástroje - Předvolby - Zabarvení čísel zobrazte nastavení pro zabarvení čísel.
2. Přepněte na záložku Horká/Studená a zvole Hledat horká/studená čísla v 30 nejnovějších tazích, Maximální výskyt studených čísel: 2, Minimální výskyt
horkých čísel: 5
3. V nástrojové liště hlavního okna programu zamáčkněte tlačítko

v seznamu dostupných zabarvení čísel zvolte Horká/Studená.
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4. Klikněte na menu Schránka - Omezit - Optimalizovat pokrytí a upravte nastavení filtru podle níže uvedeného obrázku.

5. Tlačítkem OK zahajte filtrování.
Po dokončení filtrace (bude nějakou dobu trvat) zůstane ve Schránce asi 29 tipů, které splňují všechny podmínky výše uvedeného herního postupu (lichá/sudá,
nízká/vysoká, rozsah sumy), a zároveň mají 95% šanci výhry alespoň jedné Shody ve 3, pokud v příštím losování padnou pouze studená a horká čísla.
Pro ověření výherní záruky otevřte znovu okno filtru Optimalizace Schránky. Na panelu tiketu navolte stejná čísla (viz obrázek výše) a klikněte na tlačítko
Ukázat aktuální pokrytí. Poté zvolte Zobrazit výhru při uhodnutí 6 čísel a klikněte na tlačítko Zobrazit.
Pomocí filtru Optimalizace Schránky je možné zmenšit počet vsazených tipů až o několik řádů při zachování požadované záruky výhry.
Nastavení filtru
Požadované výherní záruka se zadává do vstupních políček. Například výherní záruka 4 když 5 se zadá jako Chci mít 100% záruku shody alespoň ve 4
výherních číslech, když uhodnu libovolných 5 čísel. To znamená, že nejnižší zaručená výhra je alespoň jedna Shoda ve 4, jestliže bylo vylosováno alespoň 5
čísel rozpisu.
Snížením požadované pravděpodobnosti výhry je možné významně snížit počet tipů rozpisu (a zároveň tak zrychlit filtrování). Například snížení záruky ze
100% na například 98% nebo 95% stále poskytuje velmi vysoké šance na požadovanou výhru, při zmenšení výsledného rozpisu.
Volba Výběr algoritmu ovlivňuje výkonnost filtru. Je-li zvolena větší redukce tipů, pak filtr bude sice pracovat déle, ale výsledný rozpis bude menší a
kompaktnější. Volba rychlejší filtrování sice zrychlí průběh filtrování, ale výsledný rozpis bude obsahovat více tipů pro pokrytí stejné vyherní záruky.
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Panel tiketu v pravé části okna filtru obsahuje všechna čísla obsažená ve Schránce. Šedé pozadí políčka označuje čísla, která ve Schránce nejsou. Taková
čísla není možné na tiketu navolit.
Je také možné provést optimalizaci pokrytí menšího počtu čísel. Stačí na panelu tiketu myší navolit požadovaná čísla. Například můžete takto zvolit pouze
čísla, která padala nejčastěji/nejméně často za několik posledních tahů, nebo čísla, která už dlouho nepadla apod. Zabarvením čísel se zvýrazňují čísla
označená ve statstických tabulkách.
Tlačítkem Ukázat aktuální pokrytí se provede výpočet pokrytí tipů ve Schránce. K obdobnému účelu slouží i menu Schránka - Pokrytí, které však ukazuje
pokrytí celého losovacího osudí. To znamená pokrytí všech 49 čísel v loterii typu x/49. Výpočet pokrytí zahájený z okna filtru Optimalizace Schránky ukazuje
pokrytí pouze pro čísla navolená na panelu tiketu v okně filtru. Tímto způsobem je tedy možné zjistit záruku výhry rozpisu, který se skládá z menšího počtu
čísel.
Doba filtrování se zvyšuje exponenciálně s počtem čísel v osudí. Optimalizace Schránky, která se skládá z například pouze 15 čísel, bude velmi rychlá.
Naopak filtrování Schránky, ve které je všech 49 čísel, bude trvat několik hodin. Pokud to je možné, odznačte na panelu tiketu co nejvíce čísel.
Filtr pracuje podstatně rychleji na moderních vícejádrových procesorech. Zjistěte si, kolik jader má Vaše CPU a pak pomocí menu Nástroje - Předvolby Různé - Zpracování upravte Počet vláken pro dlouhotrvající úkoly tak, aby odpovídal počtu jader Vašeho CPU.
Průběh filtrování je možné sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu. Kliknutím na ukazatel průběhu se zobrazí informace o aktuální velikosti
filtrovaného rozpisu a o aktuální výši výherní záruky. Filtrování je možné přerušit, je-li výherní záruka již dostatečně vysoká (například 90% nebo 95%).
Před použitím filtru vždy zkontrolujte aktuální výherní záruku. Pokud je aktuální výherní záruka tipů ve Schránce například 92% už před použitím tohoto filtru,
pak nemá význam požadovat při filtrování 100% záruku výhry.
Viz také filtr Nejlepší tipy.
[obsah]

Nejlepší tipy
Tento filtr najde ve Schránce nejlepší nebo nejhorší tipy. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Nejlepší tipy.
Nejlepší tip se shoduje s největším počtem ostatních tipů ve Schránce. Čím více čísel ostatních tipů Schránky obsahuje, tím je lepší. Filtrováním
nejlepších tipů tedy můžete najít tipy s čísly, která se nejčastěji vyskytují v ostatních tipech Schránky. Filtr zvyšuje možnost výhry nižších výherních
pořadí a současně výrazně snižuje náklady na sázku.
Nejhorší tip má nejmenší shodu s ostatními tipy Schránky. Čím méně čísel ostatních tipů obsahuje, tím je horší. Filtrováním nejhorších tipů naleznete
tipy s čísly, která se ve Schránce příliš často nevyskytují.
Používejte tento filtr jako poslední krok Vašeho herního postupu, pokud Vám ve Schránce zůstalo přiliš mnoho tipů pro Váš sázkový rozpočet.
Viz také filtr Optimalizace Schránky.
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[obsah]

Náhodný výběr
Filtr odstraní nebo ponechá ve Schránce náhodně vybrané tipy. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Náhodný výběr.
Tento filtr můžete použít jako poslední krok Vašeho herního postupu, pokud ve Schránce zbývá příliš mnoho tipů pro Váš sázkový rozpočet. Filtr je možné
považovat za optimalizovanou variantu náhodné sázky. Filtr sice vybírá tipy náhodně, ale všechny tipy ve Schránce splnily podmínky Vašeho herního postupu,
takže by měly mít podstatně větší šanci na výhru v porovnání se zcela náhodným výběrem čísel při podávání náhodné sázky. Alternativní filtry jsou Pravidelný
výběr a Nejlepší tipy.
[obsah]

Pravidelný výběr
Tento filtr vybere nebo odstraní každý N-tý tip Schránky. Filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Pravidelný výběr.
Příklad
Předpokládejme, že Schránka obsahuje následující tipy:
01-02-03-04-05-06
01-02-03-04-05-07
01-02-03-04-05-08
01-02-03-04-05-09
01-02-03-04-05-10
01-02-03-04-05-11
01-02-03-04-05-12
01-02-03-04-05-13
01-02-03-04-05-14
01-02-03-04-05-15
Po filtrování s parametry Ponechat každý 4-tý tip ve Schránce zůstanou pouze následující tipy:
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01-02-03-04-05-09
01-02-03-04-05-13
[obsah]

Složený filtr
Ve Složeném filtru je seskupeno několik jednoduchých filtrů, takže mohou být aplikovány v jednom kroku. Ve Složeném filtru je také možné kombinovat
jednoduché filtry pomocí logických operátorů A ZÁROVEŇ / NEBO. Složený filtr je možné uložit na disk a použít znovu po restartu programu.
Nový složený filtr vytvoříte pomocí menu Soubor - Nový - Složený filtr. Již otevřený složený filtr otevřete pomocí menu Soubor - Otevřít soubor a zvolením
Soubory tipů ve vyklápěcím seznamu Typ souborů v dolní části okna pro nalistování souboru, které se tímto příkazem menu otevírá.
Složený filtr můžete také otevřít přetažením a upuštěním souboru filtru do hlavního okna programu. Soubory složených filtrů mají příponu .filter.
Složené filtry je možné sdílet mezi různými loteriemi podle těchto pravidel:
Pokud loterie A má stejné losovací osudí, stejný počet čísel v tipu a stejné losovací schéma jako loterie B pak složené filtry vytvořené v loterii A je
možné otevřít, aplikovat i upravovat i v loterii B bez jakýchkoliv omezení.
Pokud loterie A má stejné losovací schéma a stejný počet čísel v tipu a stejné nebo větší losovací osudí jako loterie B pak složené filtry vytvořené v
loterii A je možné otevřít a aplikovat i v loterii B. Nicméně v loterii B není možné filtr upravovat. Například v loterii typu 6/40 je možné otevřít a používat
filtr vytvořený pro loterii typu 6/49.
Program odmítne otevřít složený filtr, pokud loterie, ve které byl původně vytvořen, není kompatibilní s aktuální loterií - protože má jiný počet hlavních
nebo dodatkových čísel tipu, nebo protože má jiné losovací schéma nebo protože má větší losovací osudí než původní loterie. Například složené filtry
z loterie typu Jackpot není možné otevřít v loterii typu Pick 3 a naopak.
Okno Složený filtr má čtyři různé režimy. Režim okna se přepíná pomocí tlačítek v horní části okna složeného filtru.
Návrh - v tomto režimu můžete přidávat a ubírat jednoduché filtry, upravovat nastavení filtrů a získat náhled výsledků filtru.
Režim Spustit umožňuje použít filtr na tipy ve Schránce nebo na jiný zdroj tipů.
Režim Zpětná účinnost použije filtr na zvolená předchozí losování, aby bylo vidět, kolik předchozích tahů složenému filtru vyhovělo nebo nevyhovělo.
Režim Výkonnost vyhodnocuje účinnost filtru porovnáním přefiltrovaných tipů se skutečně vylosovanými čísly.
Návrh
V režimu Návrh se složený filtr vytváří a upravuje. Okno Návrh je rozděleno na tři části. V horní části je panel Název a popis, kde můžete zadat název a krátký
popis složeného filtru. Panel je možné minimalizovat kliknutím na jeho záhlaví. Střední část okna Návrh je vlastní struktura složeného filtru. V dolní části okna
je panel Náhled.
Panely Název a popis a Náhled je možné minimalizovat, aby se zvětšila plocha pro strukturu filtru.
Rozdělení okna můžete změnit pomocí menu Zobrazit - Rozdělení okna.
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Vytváření složeného filtru
Při vytváření nového složeného filtru je struktura filtru zpočátku prázdná. Nový filtr je možné do složeného filtru přidat pomocí tlačítka Přidat filtr v pravé horní
části okna Složený filtr. Tím se otevře okno Vybrat filtr obsahující všechny dostupné filtry. Vyberte filtr, který chcete přidat, a klikněte na tlačítko Vybrat. Filtr se
přidá ho hierarchie složeného filtru a jeho parametry se zobrazí v dolní části okna. Stejným způsobem přidáte do složeného filtru další filtry.
Jiný způsob přidávání filtrů nabízí okno Filtry - jednoduše přetáhněte požadovaný filtr z okna Filtry a pusťte jej do okna Složený filtr. Všimněte si, že ve
struktuře složeného filtru se zobrazuje vizuální nápověda ukazující, kde je možné filtr pustit.
Pokud máte na disku uloženy jiné složené filtry, můžete jejich soubory přetáhnout například z okna Průzkumník Windows a upustit je do záložky Návrh. Filtry
pak budou přidány do hierarchie Vašeho filtru jako odkazy. Navíc je možné přetáhnout a pustit celou složku složených filtrů. Každá složka a pod-složka se
zařadí do hierarchie filtru jako skupina odkazů na soubory filtrů.
Chcete-li upravit parametry libovolného filtru struktury, nejprve na tento filtr v tabulce klikněte. Spodní část okna Návrh pak zobrazí volby pro úpravu parametrů
zvoleného filtru. Všimněte si, že popis filtru se ve sloupci Popis automaticky upravuje podle aktuálních parametrů filtru.
Přetažením dělící čáry mezi tabulkou filtrů a oblastí pro úpravu parametrů filtru můžete zvětšit horní nebo dolní část okna dle potřeby.
Chcete-li filtr z hierarchie složeného filtru odstranit, označte jej nejprve myší a pak stiskněte klávesu Delete. Můžete také použít menu Úpravy - Vymazat nebo
kliknout na filtr pravým tlačítkem a v kontextovém menu zvolit Odstranit.
Poznámka: Odstraněním skupiny filtrů (viz níže) se také odstraní všechny filtry této skupiny.
Hierarchie složeného filtru se zobrazuje jako tabulka s těmito sloupci:
Filtry - zobrazuje název filtru a jeho pozici v hierarchii.
Vyhovující tipy - ukazuje, zda filtr vyhovující tipy ponechá nebo odstraní. Nastavení v tomto sloupci můžete změnit pomocí přepínacích tlačítek v
panelu parametrů filtru po kliknutí na řádek filtru.
Popis - obsahuje krátký popis parametrů filtru. Změnou parametrů filtru se automaticky aktualizuje jeho popis v tomto sloupci.
Ponecháno - ukazuje počet tipů, které vyhověly parametrům tipu při náhledu filtru.
Odstraněno - ukazuje počet tipů, které parametrům filtru nevyhověly při náhledu filtru.
Nevyhovující tahy - ukazuje počet tahů, které nevyhověly podmínce filtru při testování zpětné účinnosti na vylosovaných číslech. Kliknutím na tlačítko
uvnitř políčka tabulky se zobrazí okno se seznamem všech nevyhovujícící tahů.
Povoleno ? - ukazuje, zda je filtr aktviní nebo ne.
Poznámky - obsahuje Vaše poznámky k filtru na odpovídajícím řádku.
Kliknutím na záhlaví sloupce tabulky je možné seznam filtrů setřídit a rychleji pak například vyhledat určitý filtr, který je hluboko v hierarchii složeného filtru.
Šířku sloupců tabulky je možné upravit potažením za okraje sloupců.
Filtry je v rámci hierarchie možné přesouvat přetažením myší. Je také možné nakopírovat označené filtry do systémové schránky pomocí klávesové zkratky
Ctrl+C a pak je zkopírovat na jiné místo v hierarchii filtrů pomocí klávesové zkratky Ctrl+V.
Doporučujeme umístit náročné filtry do spodní části hierarchie pro zvýšení rychlosti filtrování. Například filtr kontrolující součet čísel tipu je velice rychlý a
nepotřebuje příliš výpočetních prostředků. Naopak filtr porovnávající filtrované tipy s jinými tipy ze souboru je velmi náročný na výpočetní prostředky. Pokud
tedy tip nevyhoví složenému filtru, protože součet jeho čísel je mimo zadaný rozsah, není důvod jej ještě porovnávat s jinými tipy ze souboru a rychlost
filtrování se tak podstatně zvýší.
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Kliknutím pravého tlačítka na libovolný filtr zobrazíte kontextové menu. Můžete je použít pro náhled, spuštění, ověřit zpětnou účinnost, nebo analyzovat
výkonnost pouze zvoleného filtru místo celé hierarchie složeného filtru. Pomocí položky Vyřadit z kontextového menu se filtr deaktivuje. Vyřazené filtry jsou
zvýrazněny přeškrtnutým písmem a neuplatní se při aplikování složeného filtru. Zvolením Povolit z kontextového menu vyřazeného filtru se filtr znovu aktivuje.
Tímto způsobem můžete složený filtr dolaďovat.
Označíte-li více položek v hierarchii filtru, po kliknutí pravého tlačítka se otevře kontextové menu s následujícími funkcemi:
Výběr tahů - změní výběr předchozích losování ve všech označených filtrech. Tato volba je aktivní pouze pokud alespoň jeden z označených filtrů má
ve svých nastaveních výběr tahů.
Vyhovující tipy - Ponechat/Odstranit - převrátí podmínku filtru.
Nastavení segmentů - změní nastavení segmentů pro označené filtry Historie. Tato volba je dostupná, pouze pokud je označený alespoň jeden filtr,
který používá Segmenty Historie.
Výběr tahů - změní výběr předchozích losování pro všechny označené filtry. Tato volba je dostupná pouze, pokud alespoň jeden označený filtr
umožňuje výběr předchozích tahů.
Rozbalit - rozbalí označené skupiny filtrů.
Sbalit - sbalí označené skupiny filtrů.
Povolit - znovu aktivuje označené filtry.
Vyřadit - deaktivuje označené filtry.
Odstranit - trvale odstraní označené filtry.
Vyjmout - odstraní označené filtry z hierarchie a vloží je do systémové schránky. Vyjmuté filtry je pak možné vložit na jiné místo hierarchie filtrů.
Kopírovat - vloží do systémové schránky kopie označených filtrů.
Vložit - vloží filtry ze systémové schránky na označený řádek hierarchie filtrů.
Poznámka: Když filtr běží v panelu Náhled nebo v režimu Spustit, je sice možné složený filtr dále upravovat, provedené změny se ale nepromítnou do již
běžícího filtru. Filtr je nutné aplikovat znovu, aby se provedené změny projevily ve výsledcích filtrování.
Poznámka: Červenou barvou jsou ve sloupci Filtry zvýrazněny filtry, kterým nevyhovělo jedno nebo více předchozích losování při testu zpětné účinnosti.
Skupiny filtrů
Filtry na stejné úrovni hierarchie složeného filtru jsou organizovány do skupin. Skupina filtrů je v podstatě podmínka, které tip vyhovuje nebo nevyhovuje - tip
skupině filtrů vyhoví pokud vyhoví filtrům ve skupině. Ve výchozím nastavení musí tip vyhovět všem filtrům skupiny, aby vyhověl podmínce skupiny filtrů.
Nicméně je možné upravit počet filtrů skupiny, kterým tip musí vyhovět, čímž je možné uplatnit různé logické operátory na filtry skupiny.
Předpokládejme, že skupina filtrů se skládá ze tří filtrů nazvaných A, B a C.
Aby tip vyhověl skupině filtrů, musí ve výchozím nastavení vyhovět filtru A A ZÁROVEŇ musí vyhovět filtru B A ZÁROVEŇ musí vyhovět filtru C.
Upravíme-li parametry skupiny tak, že Minimální počet filtrů, které musí vyhovět = 1 , pak tip vyhoví podmínce skupiny, jestliže tip vyhoví filtru A NEBO
vyhoví filtru B NEBO vyhoví filtru C.
Upravíme-li parametry skupiny tak, Minimální počet filtrů, které musí vyhovět = 1 a Maximální počet filtrů, které musí vyhovět = 1 , pak tip vyhoví
podmínce skupiny, jestliže vyhoví právě jednomu z filtrů A, B nebo C. Jestliže tip vyhoví dvěma a více filtrům skupiny, pak podmínce skupiny filtrů
nevyhoví.
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Výše uvedené varianty je možné kombinovat s volbou Vyhovující tipy: Ponechat/Odstranit , což je ekvivalent logického operátoru NEGACE. Skupiny filtrů
mohou obsahovat jiné skupiny filtrů, takže je možné stavět velmi bohaté logické konstrukce, které by měly pokrýt veškeré filtrovací požadavky.
Každý složený filtr má alespoň jednu skupinu filtrů, která představuje kořen hierarchie filtrů. Další skupinu je možné přidat pomocí tlačítka Přidat skupinu v
pravé horní části okna složeného filtru. Chcete-li do skupiny přidat filtr, nejprve skupinu označte myší a pak zvolte tlačítko Přidat filtr nebo filtr přetáhněte z okna
Filtry a pusťte jej na odpovídající řádek tabulky. Upuštěný filtr se přidá na konec seznamu filtrů ve skupině. Filtry je možné mezi skupinami přemísťovat
přetažením myší. Po označení skupiny filtrů je možné upravit její parametry v dolní části okna.
Náhled filtru
Náhled filtru ukazuje počet vyhovujících a počet nevyhovujících tipů. Doporučujeme používat tuto funkci zejména při vytváření složeného filtru, protože si tak
ověříte, že zvolené parametry filtrů jsou správné a žádný filtr nevyřadí ani neponechá všechny filtrované tipy.
Pro náhled složeného filtru nejprve kliknutím na záhlaví rozbalte panel Náhled ve spodní části okna. Pak klikněte na tlačítko Vybrat pro zobrazení kontextového
menu pro zvolení tipů, na které bude filtr aplikován:
Schránka - filtr se použije na tipy ve Schránce. Tato volba je aktivní pouze pokud Schránka není prázdná.
Soubor tipů - filtr se použije na tipy ze zvoleného souboru. Tato volba otevírá standardní okno pro nalistování souboru, kde můžete zvolit soubor tipů
pro náhled filtru.
Náhodné kombinace - filtr se použije na zvolené náhodně generované kombinace čísel.
Všechny kombinace - filtr se použije na všechny kombinace zvolených čísel.
Poté klikněte na tlačítko Náhled, čímž se filtr aplikuje na zvolené tipy. Průběh filtrování můžete sledovat v panelu Náhled a také v dolní části hlavního okna
programu, kde je také možné náhled filtru přerušit. Počet vyhovujících a nevyhovujících tipů se zobrazuje v panelu Náhled. Také tabulka filtrů ukazuje počet
tipů, které vyhověly/nevyhověly jednotlivým filtrům. Počet tipů ve sloupcích Ponecháno a Odstraněno slouží k nalezení případných problémů v hierarchii
složeného filtru - například filtr, který odstraní nebo ponechá příliš mnoho tipů nebo všechny tipy.
Můžete také provést náhled jednoho filtru hierarchie nebo jedné skupiny filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v tabulce filtrů a z
kontextového menu zvolte Náhled. Případně můžete filtr/skupiny v tabulce označit a pak kliknout na malou "šipku dolů" na tlačítku Náhled. Tím se otevře
kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má provést náhled celého složeného filtru nebo pouze náhled označeného filtru/skupiny. Název právě
aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Náhled.
Spustit
Kliknutím na tlačítko Spustit v horní části okna Složeného filtru se zapíná režim Spustit, kde je možné filtr aplikovat na zvolené tipy a pak zobrazit tabulku
vyhovujících tipů. Nejprve klikněte na tlačítko Vybrat a zvolte tipy, které budou přefiltrovány. Možnosti jsou stejné jako v popisu funkce Náhled výše. Použijte
volbu Vyhovující tipy: Ponechat, pokud chcete získat tipy, které filtru vyhoví. Nebo klikněte na tlačítko Odstranit, pokud chcete získat tipy, které filtr odmítl.
Tlačítkem Spustit pak zahájíte filtrování. Průběh filtrování můžete sledovat v okně Složeného filtru a také v dolní části hlavního okna programu, kde je také
možné filtrování přerušit. Přefiltrované tipy se zobrazí v tabulce v okně Složeného filtru.
Kliknutím na libovolný tip v tabulce se v okně Vlastnosti tipu zobrazí jeho statistické vlastnosti a v okně Tiket se zobrazí rozložení jeho čísel na sloupečku
tiketu.
Po skončení filtrování můžete použít nástrojovou lištu v dolní části okna Složeného filtru:
Do Schránky - přepíše aktuální obsah Schránky přefiltrovanými tipy. Kliknutím na malou "šipku dolů" na tomto tlačítku můžete zvolit jiný způsob
vložení tipů do Schránky.
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Do souboru - uloží přefiltrované tipy do souboru. Kliknutím na toto tlačítko se otevírá standardní okno pro nalistování souboru, do kterého budou tipy
uloženy.
Analyzovat - zahájí průvodce Analýza tipů pro výpočet souhrnných statistik přefiltrovaných tipů.
Můžete také aplikovat jednotlivé filtry hierarchie nebo jednotlivé skupiny filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v tabulce filtrů a z
kontextového menu zvolte Spustit. Případně můžete filtr/skupiny označit v tabulce filtrů, přepnout do režimu Spustit a pak kliknout na malou "šipku dolů" na
tlačítku Spustit. Tím se otevře kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má aplikovat celý složený filtr nebo pouze označený filtr/skupina. Název právě
aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Spustit.
Pomocí menu Úpravy - Vyhledat můžete najít přefiltrovaný tip obsahující zvolená čísla.
Zpětná účinnost
Zpětná účinnost filtru se vyhodnocuje tak, že je filtr aplikován na předchozí losování, aby se ověřilo, že nevyřazuje tipy vyhrávající první pořadí. Kliknutím na
tlačítko Zpětná účinnost v horní části okna Složeného filtru přepněte do režimu Zpětná účinnost, kliknutím na tlačítko Vybrat zvolte předchozí losování, na která
bude filtr aplikován a poté klikněte na tlačítko Vypočítat. Průběh filtrování můžete sledovat v okně Složeného filtru a také v dolní části hlavního okna programu,
kde je také možné filtrování přerušit. Přefiltrované tahy se zobrazí v tabulce v okně Složeného filtru. Tahy, které filtru nevyhověly jsou zvýrazněny přeškrtnutým
písmem. V horní části okna se také zobrazuje celkový počet tahů, které filtru vyhověly, a počet tahů, které filtru vyhověly.
Poslední dva sloupce v tabulce výsledků zpětné účinnosti zobrazují název a popis filtru, kterému odpovídající losování nevyhovělo. Dvojím kliknutím na takový
řádek tabulky se zobrazí záložka Návrh a bude na ní vybrán tento filtr. Tímto způsobem můžete rychle dolaďovat svoje složené filtry.
Kliknutím na libovolný tah v tabulce se v okně Vlastnosti tipu zobrazí jeho statistické vlastnosti a v okně Tiket se zobrazí rozložení jeho čísel na sloupečku
tiketu.
Po skončení filtrování můžete použít nástrojovou lištu v dolní části okna Složeného filtru:
Zobrazit pouze vyhovující tahy - skryje nebo zobrazí v tabulce tahy, které filtru nevyhověly.
Analyzovat - zahájí průvodce Analýza tipů pro výpočet souhrnných statistiky všech tahů zobrazených v tabulce.
Můžete také vyhodnotit zpětnou účinnost jednotlivých filtrů hierarchie nebo jednotlivých skupin filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v
tabulce filtrů a z kontextového menu zvolte Zpětná účinnost. Případně můžete filtr/skupiny označit v tabulce filtrů, přepnout do režimu Zpětná účinnost a pak
kliknout na malou "šipku dolů" na tlačítku Vypočítat. Tím se otevře kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má aplikovat celý složený filtr nebo pouze
označený filtr/skupina. Název právě aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Zpětná účinnost.
Poznámka: I když filtru nevyhoví žádné předchozí losování, neznamená to nutně, že se jedná o špatný filtr. Filtr sice nenajde tip vyhrávající první pořadí, ale i
tak může úspěšný, pokud získá velké množství nižších výher.
Poznámka: Pokud probíhá kontrola zpětné účinnosti filtru, není možné upravovat parametry filtrů. Po skončení filtrování je opět možné měnit parametry filtrů.
Pomocí menu Úpravy - Vyhledat můžete najít losování obsahující zvolená čísla.
Pokud hrajete loterii, kde je losováno jedno nebo více dodatkových čísel ze stejného osudí jako hlavní čísla, můžte v okně Výběr tahů zatrhnout volbu Připojit
dodatkové číslo k hlavním číslům. Tím se změní chování filtrů, které porovnávají filtrované tipy s předchozími losováními. Volba nemá žádný vliv na filtry,
jejichž podmínka nezávisí na vylosovaných číslech.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 padla v poslením tahu čísla 23-29-36-42-44-47 a dodatkové číslo 7. V předchozím tahu padla čísla 6-13-14-1941-42 a dodatkové číslo 29. Pokud provedem test zpětné účinnosti filtru Shoda s losováním s podmínkou Shoda 2, 1 nejnovější tah, zjistíme, že filtru
nevyhovělo poslední losování 2010/28 Ne 2nd, protože se shoduje pouze v jednom čísle (42) s předchozím tahem 2010/28 Ne 1st. Pokud ale klikneme na
tlačítko Vybrat v záložce Zpětná účinnost a zatrhneme volbu Připojit dodatkové číslo k hlavním číslům, pak nejnovější losování podmínce filtru vyhoví. Je tomu
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tak proto, že při uplatnění filtru se poslední tah 2010/28 Ne 2nd s čísly 23-29-36-42-44-47 porovná s upraveným tahem 2010/28 Sun 1st, který má sedm
hlavních čísel 6-13-14-19-29-41-42 a kde je tedy požadovaná shoda ve dvou číslech (29 a 42).
Výkonnost
Výkonnost filtru ukazuje, kolik skutečně vylosovaných čísel se nachází mezi čísly nejčastěji zastoupenými v přefiltrovaných tipech:
1. Filtr se aplikuje na zvolené tipy, například tipy ve Schránce nebo všechny možné kombinace.
2. Čísla osudí se rozdělí do kategorií podle jejich zastoupení v přefiltrovaných tipech. Nejčastěji zastoupená čísla jsou v první kategorii, méně zastoupená
čísla jsou v nižších kategoriích. Všimněte si, že čísla se stejným výskytem jsou ve stejných kategoriích.
3. Skutečně vylosovaná čísla jsou porovnána s kategoriemi čísel. Čím více vylosovaných čísel se nachází ve vyšší kategoriích, tím je filtr výkonnější.
4. Výše uvedené kroky se opakují pro další předchozí losování.
Příklad
Obrázek výše ukazuje výkonnost filtru Shoda s losováním v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49. Filtru vyhoví pouze tipy, které se shodují s některým z pěti
posledních losování ve 3 nebo 2 číslech.
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Výkonnost filtru byla vypočtena aplikováním na 13 983 816 tipů ve Schránce - viz políčko Tipy. Pro ohodnocení výkonnosti bylo zvoleno 10 posledních
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losování - viz políčko Losování, filtr se aplikoval desetkrát, jednou pro každé zvolené losování.
Vyhodnocení výsledků
Tabulka výsledků zobrazuje data losování zvolených tahů. Sloupec Vyhovělo ukazuje, kolik tipů vyhovělo podmínce filtru pro odpovídající losování. Sloupec %
Nevyhovělo ukazuje, kolik tipů filtr vyřadil pro odpovídající tah. Výkonný Složený filtr vyřadí velké množství tipů, ale zároveň ponechá tip vyhrávající první
pořadí, případně ponechá množství tipů vyhrávajících významný počet nižších výher.
Sloupec Zisk udává výsledný zisk v případě, že by byly vsazeny všechnyt tipy vybrané filtrem pro odpovídající losování. Umístěním kurzoru myši do
libovolného políčka v tomto sloupečku se zobrazí bublinová nápověda s celkovou výhrou a celkovými náklady na sázku pro danné losování. Hodnoty ve výše
uvedeném příkladu platí pro následující nastavení výher: Jackpot: 40 000 000, 2nd Prize: 500 000, 3rd Prize 20 000, 4th Prize 400, 5th Prize 80 a cena za
jeden tip pak je 15.
Následující sloupce ukazují počet výher jednotlivých výherních pořadí.
Dále v tabulce následuje řada sloupečků označených například Nejlepších 6, Nejlepších 10, Nejlepších 15 apod - podle nastavení aktuální loterie. Tyto sloupce
udávají, kolik vylosovaných čísel patřičného tahu spadá do nejvyšších 6/10/15 kategorií čísel. Kliknutím na libovolné datum losování se zobrazí podrobné
statistiky pro zvolený tah.
Poslední sloupeček tabulky - Shoda - udává, kolik čísel osudí zbylo po filtrování pro odpovídající losování a také, kolik těchto čísel bylo výherních. Například
hodnota 5/37 znamená, že po filtrování se vyhovující tipy skládaly ze 37 různých čísel a že 5 čísel z těchto 37 bylo výherních.
Na obrázku výše jsou statistiky čísel pro tah 2010/26 Ne 1st. V tomto kroku testování výkonnosti filtru vyhovělo 8 206 950 tipů a nejčastěji zastoupená čísla
jsou: 12 a 35. Nejvyšší kategorie se tedy skládá z čísel 12 a 35. Čísla 25 a 46 jsou méně zastoupená a tvoří tak druhou kategorii. Třetí kategorie obsahuje čísla
10,15,28,30,36 a 43. Celé losovací osudí je rozděleno do 6 kategorií. Vylosovaná čísla zvoleného tahu jsou zvýrazněna černým rámečkem. Vylosované číslo
43 tedy spadá do třetí kategorie, vylosovaná čísla 5 a 31 spadají do páté kategorie a zbytek vylosovaných čísel spadá do nejnižší, šesté kategorie. Tabulka
výsledků tedy ve sloupci Nejlepších 6 ukazuje, že 6 vylosovaných čísel spadá do šesti nejlepších kategorií čísel.
Poznámka: Z databáze vylosovaných čísel se během testování dočasně vyřadí tah 2010/26 Ne 1st a všechna následující losování, čímž se simuluje stav, že
čísla pro tah 2010/26 Ne 1st nebyla dosud vylosována, a zajistí se tak správnost vypočtených výsledků zpětného testování. Totéž platí pro aplikaci filtru na
ostatní zvolená losování.
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Na druhém obrázku jsou vidět statistiky čísel pro tah 2010/27 St 1st:
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V tomto případě filtru vyhovělo 7 931 687 tipů a číslo v nejvyšší kategorii je 18, číslo ve druhé kategorii je 36, třetí kategorie obsahuje pouze číslo 43 atd.
Pouze dvě čísla vylosovaná v tomto tahu spadají do nejlepších šesti kategorií: číslo 11 v kategorii 4 a číslo 26 v šesté kategorii. Do nejvyšších 10 kategorií
spadají tři vylosovaná čísla: 11, 26 a číslo 8 v deváté kategorii.
V průměru tento filtr poskytuje tři vylosovaná čísla v šesti nejlepších kategorií a dokonce všech 6 vylosovaných čísel spadá do 10/15 nejlepších kategorií - viz
poslední řádek Průměr ve výsledkové tabulce. To se může zdát jako velmi dobrý výsledek, ale tento filtr rozděluje losovací osudí pouze do několika málo
kategorií. Takže je pak i větší šance, že vylosovaná čísla se umístí do vyšších kategorií. Pokud se Vám ale podaří vytvořit složený filtr, který v průměru
poskytuje například čtyři a více losovaných čísel v patnácti nejvyšších kategoriích s tím, že každá kategorie obsahuje pouze několik málo čísel osudí,
doporučujeme přefiltrovat všechny možné kombinace a pak vytvořit rozpis z patnácti nejčastěji zastoupených čísel přefiltrovaných tipů.
Můžete také otestovat výkonnost jednotlivých filtrů hierarchie nebo jednotlivých skupin filtrů. Klikněte pravým tlačítkem na filtr nebo na skupinu v tabulce filtrů a
z kontextového menu zvolte Výkonnost. Případně můžete filtr/skupiny označit v tabulce filtrů, přepnout do režimu Výkonnost a pak kliknout na malou "šipku
dolů" na tlačítku Vypočítat. Tím se otevře kontextové menu, kde můžete zvolit, zda se má aplikovat celý složený filtr, nebo pouze označený filtr/skupina. Název
právě aplikovaného filtru se zobrazuje v horní části panelu Výkonnost.
Poznámka: Pokud se právě testuje výkonnost filtru, není možné upravovat parametry filtrů. Po skončení filtrování je opět možné měnit parametry filtrů.
[obsah]

Filtr výskytu
Tento filtr má zcela stejnou funkci jako Filtr statistických tabulek. Jediným rozdílem je, že Filtry výskytu je možné vložit do složeného filtru a tak je spojovat
dohromady.
Příklad
1. Kliknutím na menu Soubor - Nový - Složený filtr vytvořte nový složený filtr.
2. Proveďte analýzu posledních 10 tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49.
3. Zobrazte statistiky Čísla tipu.
4. Setříďte tabulku podle sloupce Výskyt v sestupném pořadí.
5. Myší označte první čtyři řádky tabulky. Odpovídají číslům 6, 11, 23, 29, která v posledních 10 tazích padla třikrát.
6. Zvolte menu Úpravy - Kopírovat.
7. Přepněte se do okna složeného filtru a zvolte menu Úpravy - Vložit.
Tím se vytvoří nový Filtr výskytu. Označte jej v okně složeného filtru a v jeho detailech nastavte Alespoň 2 až 3 v každém tipu.
8. Vraťte se do okna statistik a tentokrát označte řádky s nulovým výskytem. Budou to čísla 3, 4, 7, 9, 10, 21, 27, 34, 39, 45, 46.
9. Zvolte menu Úpravy - Kopírovat.
Ú
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10. Přepněte se do okna složeného filtru a zvolte menu Úpravy - Vložit.
Tím se vytvoří další Filtr výskytu. Označte jej v okně složeného filtru a v jeho detailech nastavte Alespoň 3 až 4 v každém tipu
11. Tímto jste vytvořili složený filtr, který vybere tipy obsahující 2 až 3 nejfrekventovanější čísla z posledních 10 tahů a zároveň obsahující 3 až 4 čísla, která
za posledních 10 tahů vůbec nepadla.

[obsah]

Statistický filtr
Tento filtr je velmi výkonný nástroj, který vybírá tipy podle jejich statistických vlastností. S jeho pomocí je možné zrychlit a zjednodušit některé často používané
a opakující se úkony, jako je popsáno například zde. Několik Statistických filtrů spojených ve Složeném filtru může sloužit jako spolehlivý filtrovací nástroj pro
nalezení počáteční sady tipů, která bude výchozím bodem Vašeho herního postupu.
Filtr vychází ze statistických tabulek v okně Analýza tipů. Filtr nejprve spočte statistiky pro zvolená předchozí losování a pak vybere tipy, které mají
požadované hodnoty ve zvoleném sloupci (sloupcích) statistické tabulky.
Poznámka: Všechny příklady uvedené níže platí pro ukázkovou loterii Expert Lotto 6/49.
V okně filtru klikněte na tlačítko Vybrat a zvolte předchozí losování, ze kterých se vypočtou statistiky prodlev. Ve vyklápěcím seznam Analyzovat zvolte
statistiku, kterou bude filtr hodnotit. Poté zadejte požadovaný sloupec (sloupce) statistické tabulky a číselnou hodnotu nebo rozmezí hodnot, kterých musí
filtrovaný tip dosáhnout, aby vyhověl podmínce filtru. Tlačítkem Přidat můžete filtr rozšířit o další podmínku, tlačítkem Odstranit se zruší poslední podmínka v
seznamu.
Volba Všechny podmínky musí vyhovět způsobí, že tip vyhoví podmínce celého filtru, pokud vyhoví všem dílčím podmínkám v seznamu. S volbou Alespoň
jedna podmínka musí vyhovět tip vyhoví podmínce celého filtru, pokud vyhoví alespoň jedné dílčí podmínce v seznamu.
Některé statistiky zvolené ve vyklápěcím seznamu Analyzovat rozšiřují filtr o další podmínku: Platí pro X až Y v každém tipu. Je tomu tak proto, že při filtrování
například podle statistik čísel tipu může každý vyhovující tip obsahovat až 6 čísel, které vyhovují parametrům filtru (v loterii typu 6/xx).
Podmínky filtru
Dílčí podmínky ve Statistickém filtru vypadají takto:
SloupecStatistickéTabulky Operátor ČíselnáHodnota
Kde SloupecStatistickéTabulky je jedna z následujících možností:
Výskyt - kolikrát se zvolená statistická vlastnost objevuje v hodnocených předchozích tazích. Například číslo 6 padlo 3 krát v posledních deseti tazích.
Výskyt v procentech - stejná hodnota jako Výskyt, je pouze vyjádřená jako procento všech hodnot.
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Naposled - kolik tahů uplynulo od posledního výskytu zvolené statistické vlastnosti. Například číslo 11 bylo taženo naposled před 8 tahy. Naopak číslo
23 padlo v posledním losování, takže odpovídající hodnota ve sloupci Naposled statistické tabulky je 1.
Prům prodleva - průměrný počet tahů mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty zvolené statistické vlastnosti za vybraná předchozí losování. Například
průměrná prodleva čísla 6 je 4 tahy, což znamená, že číslo 6 padne průměrně v každém čtvrtém tahu.
Min prodleva - nejmenší počet tahů, které uplynuly mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty zvolené statistické vlastnosti za vybraná předchozí losování.
Například minimální prodleva 3 čísla 23 znamená, že toto číslo padlo znovu hned za tři tahy. Minimální prodleva 1 čísla 11 znamená, že toto číslo
padlo znovu hned v následujícím tahu.
Max prodleva - největší počet tahů, které uplynuly mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty zvolené statistické vlastnosti za vybraná předchozí losování.
Například maximální prodleva 5 čísla 6 znamená, že nejdelší mezera mezi dvěma výskyty čísla 6 je pět tahů.
Váha - statistická pravděpodobnost, že zvolená statistická vlastnost se objeví znovu v příštím tahu. Váha nižší než 1 znamená, že statistická vlastnost
se příštím tahu asi neobjeví. Váha vyšší než 1 znamená, že statistická vlastnost má velké zpoždění a měla by se objevit v příštím tahu. Váha okolo
jedničky znamená, že statistická vlastnosti se blíží ke svému průměrnému cyklu a měla by se znovu objevit v příštím losování. Například Váha 6.00
čísla 30 znamená, že toto číslo mělo dávno padnout, protože se průměrně objevuje v každém tahu a teď nepadlo již v 6 posledních losováních (platí
pro 10 posledních tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49).
Viz také zde.
Operátor Příklad
Význam
=
Čísla tipu: Výskyt = 5
Vybere čísla osudí, která se ve zvolených předchozích tazích opakují 5 krát.
>
Trojice: Naposled > 4
Vybere trojice, které nepadly v posledních čtyřech 4 tazích nebo déle.
>=
Dvojice: Výskyt >= 3
Vybere dvojice, které ve zvolených předchozích tazích padly 3 krát nebo vícekrát.
<
Čísla tipu: Naposled < 3
Vybere čísla osudí, která padla v nejnovějším nebo v předposledním losování.
<=
Dvojice: Váha <= 0.8
Vybere dvojice dvojice s malou pravděpodobností, že padnou v příštím tahu.
Nejvyšší Čísla tipu: Naposled Nejvyšší 5 Vybere 5 kategorií čísel v osudí, které nepadly v největším počtu tahů.
Nejnižší Čísla tipu: Váha Nejnižší 10
Vybere 10 kategorií čísel osudí, která mají velkou pravděpodobnost, že padnou v příštím tahu.
Poznámka: Operátory Nejvyšší a Nejnižší vyberou nejlepší a nejhorší kategorie statistických vlastností. Kategorie se skládá ze statistických vlastností, které
mají stejné hodnoty v odpovídajícím sloupci statistické tabulky. Pokud zanalyzujeme například 10 posledních tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49, pak
sloupec Naposled v tabulce Čísla tipu bude po setřídění v sestupném pořadí vypadat takto:
Hlavní číslo Naposled
5
10
31
10
43
10
38
9
11
8
8
8
26
8
48
8

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

49
20
33
35
30
15
37
32
1
12
24
další...

8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
další...

V nejvyšší kategorii jsou čísla s hodnotou 10 ve sloupci Naposled (5, 31, 43), druhá kategorie je číslo 39 s hodnotou Naposled 9, ve třetí kategorii jsou čísla s
hodnotou Naposled 8 (11, 8, 26, 48, 49) atd. Podmínka filtru Čísla tipu: Naposled Nejvyšší 3 tedy vybere čísla s hodnotami Naposled 10, 9 a 8, jsou to čísla 5,
31, 43, 38, 11, 8, 26, 48, 49. Podmínka filtru Čísla tipu: Naposled Nejvyšší 1 vybere čísla 5, 31, 43 - nejedná se tedy pouze o první řádek statistické tabulky
seřazené v sestupném pořadí.
Operátor Nejnižší pracuje stejným způsobem, ale vybírá čísla z konce tabulky uvedené výše.
Příklad
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Filtr nastavený podle obrázku níže vybere tipy, které mají 1 nebo 2 čísla, která za posledních 10 tahů padala nejčastěji A ZÁROVEŇ měla už dávno padnout.
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Filtr nastavený podle obrázku níže vybere tipy, které mají alespoň jednu trojici čísel, která ještě v historii hry nebyla vylosována.

Filtr nastavený podle obrázku níže vybere tipy, které mají alespoň jedno číslo, které nepadlo za posledních 20 a více tahů NEBO alespoň jedno číslo, které
mělo už dávno padnout.
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Hlavní výhody Statistického filtru:
Automatizuje opakované filtrování, které vychází ze statistických vlastností, například nalezení tipů obsahující alespoň jednu trojici čísel, která v historii
hry ještě nepadla.
Automaticky zohledňuje změny v databázi vylosovaných čísel. Po doplnění naposled vylosovaných čísel není nutné přepočítávat statistické tabulky pro
nalezení čísel/dvojic/trojic, které padají nejčastěji/nejméně/mají padnout/nemají padnout.
Mohou být spojeny ve Složeném filtru pro otestování zpětné účinnosti a ověření výkonu.

[obsah]
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Prediktor trendů
Filtr Prediktor trendů je založen na automatických predikcích fungujících na principu porovnávání vzorků. Filtr nejprve předpoví trend (nárůst/pokles/shoda)
zvolených statistických vlastností. Pak vypočítá stastické vlastnosti filtrovaných tipů a porovná je se statistikami nejnovějšího losování. Filtr vybere tipy, jejichž
statistické vlastnosti mají v porovnání s nejnovějším tahem predikovaný trend.
Okno filtru se skládá ze dvou záložek. Záložka Vlastnosti obsahuje všechny statistické vlastnosti, které filtr může predikovat. Zatržením se statistická vlastnost
přidá do podmínky filtru. Je také možné vybrat více vlastností najednou a pak označit nebo odznačit jedním kliknutím. Na záložce Vlastnosti predikce se pak
upravjí parametry predikce, více zde.
Příklad
Poslední tah v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je:
2010/28, Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07]

Jeho poměr lichých a sudých čísel je 3:3 a poměr nízkých a vysokých čísel je 1:5. Pomocí menu Vylosovaná čísla - Predikce proveďte predikci budoucích
hodnot těchto statistických vlastností. V okně Predikce zvolte 50 nejnovějších tahů a nastavte parametry predikce podle níže uvedeného obrázku. Pak klikněte
na tlačítko Dokončit.

Po dokončení predikcí v okně Vlastnosti vylosovaných čísel uvidíte, že pro statistiku Lichá/Sudá je predikován nárůst. To znamená, že v příštím tahu se
očekávají poměry lichých a sudých čísel 2:4 nebo 1:5 nebo 0:6. Predikce trendu pro Nízká/Vysoká je shoda, takže v příštím tahu se očekává stejný poměr
nízkých a vysokých čísel 1:5.
Nyní použijeme filtr Prediktor trendů pro nalezení tipů s predikovanými trendy:
1. Zvolte menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace a vložte do Schránky všech 13 983 816 možných kombinací.
2. Otevřte filtr Prediktor trendů a zvolte Vylosovaná čísla: 50 nejnovějších tahů.
3. Na záložce Vlastnosti označte pouze Lichá/Sudá a Nízká/Vysoká. Také navolte Alespoň 2 až 2 predikce musí vyhovět.
4. Přepněte na záložku Nastavení predikce a zadejte stejné předvolby, jako na výše uvedeném obrázku.
5. Tlačítkem OK spusťte filtrování. Filtr ponechá ve Schránce 811 800 tipů.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Všechny přefiltrované tipy se shodují s predikovaným trendem. Poměr jejich nízkých a vysokých čísel je 1:5 a zároveň jejich poměr lichých a sudých čísel je
buď 0:6 nebo 1:5 nebo 2:4 nebo 3:3.
Při použití volby Alespoň 1 až 2 predikce musí vyhovět zůstane ve Schránce 9 503 516 tipů. Mají poměr nízkých a vysokých čísel 1:5 nebo mají poměr lichých
a sudých čísel 0:6 nebo 1:5 nebo 2:4 nebo 3:3.
Poznámka: I když je predikovaný trend nárůst, filtr vybere kromě tipů, které mají vyšší hodnoty statistických vlastností, také tipy, které mají stejné statistické
vlastnosti jako poslední tah. Stejně tak při predikovaném trendu pokles, filtr vybere tipy, které mají nižší, ale i stejné hodnoty statistických vlastností, jako
poslední tah. Tímto se částečně zmírňuje podmínka filtru, aby byl vytvořen prostor pro chybné predikce.
Filtr umožňuje neomezené kombinace statistických vlastností. Nicméně predikce některých statistik si mohou navzájem odporovat, nebo se případně nepodaří
nalézt žádné vyhovující tipy. a filtr pak vyřadí všechny filtrované tipy. Pokud jsou naposled vylosovaná čísla například 1-2-3-4-5-6 a predikce pro první číslo tipu
je pokles, pak přirozeně žádný tip nemůže vyhovět podmínce filtru. Žádné číslo v osudí není nižší než 1.
Pokud jsou naposled vylosovaná čísla například 10-11-12-13-14-15 a predikce pro první číslo tipu je nárůst a predikce druhé čísla je pokles, pak si predikce
navzájem odporují. Čísla tipu jsou seřazena ve vzestupném pořadí, takže není možné, aby první číslo tipu bylo větší než 10 a zároveň druhé číslo tipu bylo
nižší než 11.
Poznámka: Pokud není možné provést platnou predikci trendu pro zvolenou statistickou vlastnost, pak všechny filtrované tipy automaticky vyhoví podmínce
filtru pro dannou statistickou vlastnost.
[obsah]

Shoda na pozicích
Filtr vybere všechny tipy, které mají stejná čísla na zvolených pozicích tipu jako vybraná předchozí losování.
Příklad
Pět nejnovějších tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 j
2010/27,
2010/28,
2010/28,
2010/28,
2010/28,

Sun
Wed
Wed
Sun
Sun

2nd,
1st,
2nd,
1st,
2nd,

01-06-12-24-32-41-[44]
16-18-22-23-28-29-[24]
02-13-16-17-25-40-[27]
06-13-14-19-41-42-[29]
23-29-36-42-44-47-[07]

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Shodující se pozice musí pocházet ze stejného tahu, Pozice 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alespoň 6 až 6
pozic musí vyhovět, pak filtr vybere právě pět tipů. Vybrané tipy budou mít stejná čísla jako zvolená předchozí losování.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Pozice 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alespoň 6 až 6 pozic musí vyhovět, pak vyhoví 1 157 tipů. Každý
vyhovující tip bude mít na první pozici pouze tato čísla: 1, 2, 6, 16 nebo 23. Čísla na druhé pozici tipu mohou být pouze 6, 13, 18 nebo 29. Třetí pozice tipu
může mít čísla 12, 14, 16, 22 nebo 36, čtvrtá pozice čísla 17, 19, 23, 24 nebo 44, čísla na páté pozici budou 25, 28, 32, 41 nebo 44 a poslední pozice tipu bude
mít čísla 29, 40, 41, 42 nebo 47.
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Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 5 nejnovějších tahů, Pozice 1, 2, Alespoň 2 až 2 pozice musí vyhovět, pak filtr vybere tipy, které mají na první
pozici tipu čísla 1, 2, 6, 16 nevo 23 a na druhé pozici tipu pak čísla 6, 13, 18 nebo 29.
Viz také filtr Shoda s losováním.
[obsah]

Liché / Sudé pozice
Tento filtr vybere tipy, které mají lichá nebo sudá čísla na zvolených pozicích tipu.
V okně filtru nejprve vyberte pozice tipu, které chcete filtrovat a pak zvolte, zda číslo na odpovídající pozici má být liché nebo sudé. Volba Alespoň X až Y pozic
musí vyhovět určuje, kolik podmínek jednotlivých pozic musí být splněno, aby tip vyhověl parametrům filtru.
Poznámka: Číslo nula je považováno za sudé číslo.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Pozice 1: Lichá, Pozice 2: Lichá, Pozice 3: Lichá, Alespoň 1 až 2 pozice musí vyhovět, pak filtru vyhoví například tip 1-4-5-10-20-30
, protože jeho první a třetí číslo je liché, čímž jsou splněny dvě poziční podmínky filtru. Filtru nevyhoví například tip 1-3-5-10-20-30 , protože jeho první tři čísla
jsou lichá, takže je splněno příliš mnoho pozičních podmínek filtru.
Viz také filtr Lichá/Sudá a statistiky Lichá/Sudá.
[obsah]

Nízké / Vysoké pozice
Tento poziční filtr vybere tipy, které mají nízká nebo vysoká čísla na zvolených pozicích tipu. Nízká čísla jsou z dolní poloviny losovacího osudí, vysoká čísla
jsou z horní poloviny losovacího osudí.
Například v loterii typu x/40 jsou čísla 1 až 20 nízká, čísla 21 až 40 jsou vysoká. V loterii typu x/49 jsou čísla 1 až 24 nízká, čísla 25 až 49 jsou vysoká.
V okně filtru nejprve vyberte pozice tipu, které chcete filtrovat a pak zvolte, zda číslo na odpovídající pozici má být nízké nebo vysoké. Volba Alespoň X až Y
pozic musí vyhovět určuje, kolik podmínek jednotlivých pozici musí být splněno, aby tip vyhověl parametrům filtru.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
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Pokud parametry filtru jsou Pozice 1: Nízká, Pozice 6: Vysoká, Alespoň 1 až 2 pozice musí vyhovět, vyhoví filtru například tip 1-30-35-40-45-49 , protože první
číslo tipu je nízké a poslední číslo tipu je vysoké. Filtru vyhoví také například tip 1-2-3-4-5-6 , protože jeho první číslo je nízké a tím je splněna doplňující
podmínka filtru, že vyhoví alespoň jedna ze zvolených pozic.
Žádný tip nemůže vyhovět parametrům filtru Pozice 1: Vysoká, Pozice 6: Nízká, Alespoň 2 až 2 pozice musí vyhovět. V ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou
totiž čísla tipů seřazena vzestupně, takže první číslo tipu nemůže nikdy být vyšší než poslední číslo tipu.
Viz také filtr Nízká/Vysoká, statistiky Nízká/Vysoká.
[obsah]

Čísla na pozicích
Tento filtr vybere tipy obsahující zvolená čísla na zvolených pozicích tipu.
V okně filtru nejprve zatrhněte pozice tipu, které chcete filtrovat. Poté zadejte požadovaná čísla do odpovídajících políček. Čísla musí být oddělena čárkou (,).
Pořadí čísel není rozhodující. Případně můžete kliknout na tlačítko Vybrat a zvolit pak čísla na panelu tiketu v okně Zvolte čísla.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Pozice 1: 1,2,3, Pozice 6: 49,48,47, Alespoň 2 až 2 pozice musí vyhovět, pak filtru vyhoví například tip 3-20-30-40-42-49 , protože
jeho první a poslední číslo bylo zvoleno v podmínce filtru. Tip například 1-20-21-30-35-40 nevyhoví, protože číslo 40 není na poslední pozici tipu povoleno.
Viz také statistiky Pozice tipu.
[obsah]

Dodatková na pozicích
Tento filtr vybere tipy se zvolenými dodatkovými čísly na zvolených pozicích.
Poznámka: Filtr je dostupný pouze pro loterie, které losují dvě a více dodatkových čísel z odděleného osudí.
V okně filtru nejprve zatrhněte pozice tipu, které chcete filtrovat. Poté zadejte požadovaná čísla do odpovídajících políček. Čísla musí být oddělena čárkou (,).
Pořadí čísel není rozhodující. Případně můžete kliknout na tlačítko Vybrat a zvolit pak čísla na panelu tiketu v okně Zvolte čísla.
Viz také statistiky Pozice dodatkových čísel a filtr Čísla na pozicích.
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[obsah]

Rozsah čísel na pozicích
Tento filtr vybere tipy, které obsahují čísla ve zvoleném rozmecí na zvolených pozicích tipu.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Pozice 1: 1-5, Pozice 6: 45-49, Alespoň 2 až 2 pozice musí vyhovět pak:
05-16-20-24-32-45 - tip vyhoví filtru, protože čísla na první a poslední pozici jsou ve zvoleném rozsahu.
06-08-15-18-30-45 - tip filtru nevyhoví, protože první číslo tipu je mimo povolený rozsah.
Žádný tip nevyhoví filtru s parametry například Pozice 1: 30-40, Pozice 6: 1-20, Alespoň 2 až 2 pozice musí vyhovět. V ukázkové loterii Expert Lotto
6/49 jsou totiž čísla tipů seřazena vzestupně, takže první číslo tipu nemůže nikdy být vyšší než poslední číslo tipu.
Viz také statistiky Čísla tipu.
[obsah]

Pohyb čísel na pozicích
Tento filtr porovnává čísla tipu na zvolených pozicích s vylosovanými čísly. Pohyb čísla je rozdíl mezi číslem tipu a vylosovaným číslem na stejné pozici. Pokud
je například první číslo tipu 4 a v nejnovějším tahu bylo na první pozici vylosováno číslo 23, pak pohyb čísel je 4-23=-19. Pokud číslo na druhé pozici je
například 33 a nejnovější tah má na druhé pozici vylosováno číslo 29, pak je pohyb čísel na druhé pozici pro nejnovější tah 33-29=4.
V okně filtru nejprve klikněte na tlačítko Vybrat a zvolte předchozí losování, se kterými budou porovnávány filtrované tipy. Poté zatrhněte pozice tipu, které
chcete filtrovat a zadejte povolený rozsah pohybu čísel.
Volba Všechny tahy musí vyhovět říká, že filtru vyhoví tipy, které mají pohyb čísel ve zvoleném intervalu pro všechna vybraná předchozí losování. S volbou
Alespoň jeden tah musí vyhovět vyhoví filtru tip, který má pohyb čísel ve zvoleném intervalu pro alespoň jedno z vybraných losování. Poznámka: Pokud je
vybrán pouze jediný tah, budou výsledky filtrování stejné pro obě volby.
Doplňková volba Součet pohybu čísel min/max zpřísňuje podmínku filtru tím, že omezuje součet pohybu čísel ve zvolených pozicích tipu.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
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Výběr tahů Rozsah 2 až 3 vybere následující dvě losování:
2010/28 St 2nd, 2-13-16-17-25-40-[27]
2010/28 Ne 1st, 6-13-14-19-41-42-[29]
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Nejnovější tahy 2 až 3, Alespoň jeden tah musí vyhovět, Pozice 1: -1 až 1, Pozice 2: -1 až 1, Alespoň 2
až 2 pozice musí vyhovět pak:
01-12-20-30-40-49 - tip vyhoví filtru, protože jeho čísla na prvních dvou pozicích jsou o jedničku nižší než čísla vylosovaná v tahu 2010/28 St
2nd, takže vyhověl alespoň jeden tah.
04-12-20-30-40-49 - tip filtru nevyhoví, protože číslo na první pozici je mimo povolený rozsah -1 až 1 pro oba vybrané tahy.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Nejnovější tahy 2 až 3, Všechny tahy musí vyhovět, Pozice 1: -5 až 5, Pozice 2: -5 až 5, Alespoň 2 až 2
pozice musí vyhovět pak:
01-08-20-30-40-49 - tip filtru vyhoví, protože jeho čísla na prvních dvou pozicích jsou ve zvoleném rozmezí -5 až 5 pro oba vybrané tahy.
08-14-20-30-40-49 - tip filtru nevyhoví, protože jeho číslo na první pozici je mimo povolený rozsah -5 až 5 v porovnání s tahem 2010/28 St 2nd
a podmínka filtru říká, že všechy tahy musí vyhovět.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Nejnovější tahy 2 až 3, Všechny tahy musí vyhovět, Pozice 1: -1 až 1, Pozice 2: -1 až 1, Alespoň 2 až 2
pozice musí vyhovět pak filtru nevyhoví žádný tip, protože první vylosované číslo tahu 2010/28 St 2nd je 2 a první vylosované číslo tahu 2010/28 Ne
1st je 6, takže žádné číslo nemůže padnout do intervalu -1 až 1 v porovnání s oběma vylosovanými čísly.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Nejnovější tahy 2 až 3, Všechny tahy musí vyhovět, Pozice 1: -5 až 5, Pozice 2: -5 až 5, Alespoň 2 až 2
pozice musí vyhovět, Součet pohybu čísel min: -2, max: 2 pak:
01-16-20-30-40-49 - tip vyhoví filtru, protože jeho čísla na prvních dvou pozicích jsou v rozmezí -5 až 5 pro oba vybrané tahy a součet pohybu
čísel pro první vybrané losování je (1-2) + (16-13) = 2 a součet pohybu čísel pro druhé vybrané losování je (1-6) + (16-13) = -2. Oba součty
jsou v povoleném rozmezí.
01-08-20-30-40-49 - tip filtru nevhoví, protože součet pohybu čísel pro první vybrané losování je (1-2) + (8-13) = -6 a druhý součet je (1-6) + (813) = -10. Obě hodnoty jsou mimo povolený rozsah.
Viz také statistiky Pohyb čísel.

[obsah]

První / Poslední číslice pozic
Tento poziční filtr vybere tipy, které mají zvolené první / poslední číslice na zvolených pozicích tipu. Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice je
první část čísla, poslední číslice je druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
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Příklad
Pokud parametry filtru jsou Poslední číslice, Pozice 2: 4,6,7 pak:
01-16-20-24-32-40 - tip vyhoví filtru, protože číslo na druhé pozici je 16 a jeho poslední číslice je 6.
02-04-15-18-30-32 - tip vyhoví filtru, protože číslo na druhé pozici je 4 a jeho poslední číslice je 4.
02-12-15-18-40-42 - tip filtru nevyhoví, protože číslo na druhé pozici je 12 a jeho poslední číslice je 2.
Pokud parametry filtru jsou Poslední číslice, Pozice 1: 4,8, Pozice 3: 2,5, Pozice 5: 6,9, Alespoň 1 až 2 pozice musí vyhovět pak:
04-10-15-17-28-30 - tip vyhoví filtru, protože poslední číslice na první pozici je 4 a poslední pozice na třetí pozici je 5.
04-10-15-17-26-30 - tip filtru nevyhoví, protože poslední číslice na první pozici je 4, poslední číslice na třetí pozici je 5 a poslední číslice na páté
pozici je 6. Tip tedy nevyhoví podmínce, že musí vyhovět maximálně dvě pozice tipu.
Viz také filtr První/Poslední číslice, statistiky První/Poslední číslice.
[obsah]

Pohyb prvních/posledních číslic
Filtr porovnává první/poslední číslice na zvolených pozicích tipu s výběrem předchozích tahů. Číslice se může posunout nahoru - je vyšší než číslice na stejné
pozici z předchozího losování, nebo se může posunout dolů - je nižší než číslice na stejné pozici z předchozího losování. Případně může být stejná jako číslice
na stejné pozici v předchozím losování.
V okně filtru nejprve tlačítkem Vybrat zvolte předchozí tahy, se kterými se filtrované tipy budou porovnávat. Poté zatrhněte požadované pozice tipu a pro
každou pozici navolte pohyb číslic.
Je-li zvoleno Všechny tahy musí vyhovět, pak filtru vyhoví pouze tipy, které mají navolený pohyb číslic v porovnání se všemi tahy výběru. Je-li zvoleno Alespoň
jeden tah musí vyhovět, pak vyhoví každý tip, jenž má odpovídající pohyb číslic v porovnání s alespoň jedním tahem ve výběru. Poznámka: Pokud je vybráno
pouze jediné losování, pak budou výsledky filtrování stejné při použití obou voleb.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Výběr Rozsah nejnovějších tahů 2 až 3 zvolí následující losování:
2010/28 St 2nd, 2-13-16-17-25-40-[27]
2010/28 Ne 1st, 6-13-14-19-41-42-[29]
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Rozsah nejnovějšíh tahů 2 až 3, Alespoň jeden tah musí vyhovět, Poslední číslice, Pozice 1: nahoru,
Pozice 2: nahoru, Alespoň 2 až 2 pozice musí vyhovět pak:
03-04-05-06-07-08 - tip filtru vyhoví, protože jeho dvě poslední číslice na prvních dvou pozicích jsou 3 a 4. Tyto číslice jsou vyšší než číslice 2 a
3 v tahu 2010/28 St 2nd, takže vyhověl alespoň jeden tah ve výběru.
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01-04-05-06-07-08- tip filtru nevyhoví, protože poslední číslice 1 na první pozici tipu je nižší než poslední číslice na stejné pozici v obou
zvolených tazích.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Rozsah nejnovějšíh tahů 2 až 3, Všechny tahy musí vyhově, Poslední číslice, Pozice 1: stejná+nahoru,
Pozice 2: stejná+nahoru, Pozice 3: stejná+nahoru, Pozice 4: stejná+nahoru, Pozice 5: stejná+nahoru, Pozice 6: stejná+nahoru, Alespoň 6 až 6 pozic
musí vyhově pak:
06-07-08-09-15-16 - tip filtru vyhoví, protože všechny jeho poslední číslice jsou stejné nebo vyšší než poslední číslice obou zvolených tahů.
05-07-08-09-15-16 - tip filtru nevyhoví, protože poslední číslice 5 na první pozici tipu je nižší než poslední číslice 6 v tahu 2010/28 Ne 1st. V
podmínce filtru je však zvoleno, že všechny tahy musí vyhovět.
Viz také statistika Vzorky pohybu číslic.

[obsah]

Rozsah sumy
Tento poziční filtr je obdobný jako filtr Rozsah sumy. Filtr vybere tipy, jejichž součet čísel na zvolených pozicích tipu je v požadovaném rozsahu.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Pozice tipu: 3, 4, Minimální suma: 10, Maximální suma: 20 pak:
01-02-03-07-08-09 - tip vyhoví filtru, protože součet čísel na třetí a čtvrté pozici je 3+7=10.
07-08-09-11-12-13 - tip vyhoví podmínce filtru, protože součet třetího a čtvrtého čísla je 9+11=20.
07-08-10-11-12-13 - tip filtru nevyhoví, protože součet čísel na třetí a čtvrté pozici je 10+11=21, což je mimo povolený rozsah.
Podmínce filtru Pozice tipu: 1, Minimální suma: 10, Maximální suma: 20 vyhoví všechny tipy, jejichž první číslo je v rozmezí 10 až 20.
Viz také filtr Rozsah sumy.
[obsah]

Průměrná vzdálenost
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Filtr vybere tipy jejichž čísla na sousedních pozicích mají průměrnou vzdálenost ve zvoleném intervalu.
Vzdálenost je rozdíl čísel na sousedních pozicích tipu. Například v tipu 23-29-36-42-44-47 mají čísla 29 a 23 vzdálenost 6. Vzdálenost třetího čísla od druhého
čísla je 36-29=7. Vzdálenosti čísel jsou tedy 6, 7, 6, 2, 3, průměrná vzdálenost je pak 4,8.
Příklad
Pokud parametry filtru jsou Průměrná vzdálenost min: 4 max: 5 pak
01-02-03-04-05-21 - tip filtru vyhovuje, protože průměrná vzdálenost jeho čísel je 4,0.
01-02-03-04-05-20 - tip filtru nevyhovuje, protože průměrná vzdálenost jeho čísel je 3,8, což je mimo požadovaný interval.
Pokud parametry filtru jsou Průměrná vzdálenost min: 5.6 max: 5.6 pak
21-45-46-47-48-49 - tip filtru vyhovuje, protože průměrná vzdálenost jeho čísel je 5,6.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhovuje, protože průměrná vzdálenost jeho čísel je 1,0, což je mimo požadovaný interval.
Viz také statistiky Průměrná vzdálenost.
[obsah]

Součet svislých dvojic
Vybere tipy, které mají součet čísel s čísly zvoleného předchozího losování na stejných pozicích tipu ve zvoleném rozsahu.
Příklad
V ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 Demo je těchto 11 posledních tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
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2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]
2010/26 St 2nd

8 11 18 32 36 38

[6]

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Vzdálenost tahů: 2, Pozice 1: Rozsah součtu min: 10 max: 15, Alespoň 1 až 1 pozic musí vyhovět,
pak filtr bude porovnávat filtrované tipy s losováním 2010/28 St 2nd, protože vzdálenost tahů je nastavena na 2, a vybere tak tipy, kde součet čísel na první
pozici tipu je v rozsahu 10 až 15.
Napříkla vyhoví tip s čísly 4-5-6-7-8-9, protože jeho první číslo je 4 a první číslo tahu 2010/28 St 2nd je 6, takže jejich součet 4+6=10 je ve zvoleném rozmezí.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: Všechny tahy, Vzdálenost tahů: 10, Pozice 1: Rozsah součtu min: 10 max: 15, Pozice 6: Rozsah součtu min: 30
max 35, Alespoň 2 až 2 pozice musí vyhovět, pak filter bude porovnávat filtrované tipy s losováním 2010/26 St 2nd, protože vzdálenost tahů je nastavena na
10, a vybere tak tipy, kde je součet prvních čísel v rozmezí 10 až 15 a součet čísel na poslední pozici tipu je v rozmezí 40 až 45.
Tomu vyhoví pouze jediný tip s čísly 2-3-4-5-6-7, protože jeho první číslo je 2 a první číslo tahu 2010/26 St 2nd je 8, takže 2+8=10 je v povoleném rozmezí a
jejich poslední čísla jsou 7 a 38, což znamená, že jejich součet je 45, což je znovu v požadovaném rozmezí.
Viz také statistika Součet svislých dvojic.
[obsah]

Rozmezí losovaných čísel
Tento filtr vybere tipy, jejichž čísla padají do rozmezí, které tvoří čísla ze zvolených předchozích losování.
Příklad
Poslední dva tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28, Ne 1st, 06-13-14-19-41-42-[29]
2010/28, Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07]

Rozmezí tvořená čísly tahu 2010/28, Ne 2nd jsou:
Pozice
1
2

Min
1
24

Max
23
29

3
4
5
6

30
37
43
45

36
42
44
49
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Rozmezí tvořená čísly předchozího tahu 2010/28, Ne 1st jsou:
Pozice
1

Min
1

Max
6

2
3
4
5
6

7
14
15
20
42

13
14
19
41
49

Všimněte si, že dolní hranice intervalu pro první pozici tipu je vždycky nejnižší číslo osudí - obvykle 1. Zároveň horní hranice intervalue pro poslední pozici tipu
je vždycky nejvyšší číslo osudí, například 49 v loterii typu x/49.
Pokud parametry filtru jsou 2 nejnovější tah, Alespoň jeden tah musí vyhovět, Pozice 1 až 6: Min 1, Max 1, Alespoň 6 až 6 pozic musí vyhovět pak:
01-07-14-15-20-42 - tento tip kritériím filtru vyhoví, protože každé jeho číslo je dolní hranice rozmezí z tahu 2010/28, Ne 1st a alespoň jeden tah musí
vyhovět.
22-27-36-39-44-48 - tip vyhoví parametrům filtru, protože jeho čísla padnou do rozmezí tahu 2010/28, Sun 2nd a stačí, pokud vyhoví pouze jedno ze
zvolených předchozích losování.
Žádný tip nepadne do rozmezí obou tahů zároveň, protože rozmezí pro druhou pozici tipu se nepřekrývají.
Poznámka: Filtr je dostupný pouze pro loterie, které losují všechna hlavní čísla tipu ze stejného osudí.
[obsah]

Součty Historie
Tento filtr vybere tipy, jejichž Odchylky součtů Historie jsou ve zvolených Úrovních ve zvolených mezích.
Nejprve klikněte na tlačítko Vybrat a zvolte předchozí losování, ze kterých se spočtou hodnoty Historie. Poté v tabulce zatrhněte Úrovně, které chcete filtrovat a
zadejte minimální a maximální odchylku pro každou zvolenou Úroveň. Sloupec Součet (Předch) zobrazuje Součty Historie pro nejnovější losování ve výběru
tahů. Sloupec Odchylka (Předch) je Odchylka součtu Historie pro nejnovější losování ve výběru tahů (Součet Historie nejnovějšího losování výběru mínus
součet Historie předchozího tahu). Sloupec Rozsah ukazuje zvolený rozsah mezí hodnot Historie pro odpovídající Úroveň.
Pomocí volby Alespoň X až Y úrovní musí vyhovět můžete nastavit minimální a maximální počet Úrovní, ve kterých musí být hodnoty Historie ve zvoleném
rozsahu, aby byla splněna podmínka filtru.
Volitelná podmínka Odchylka v X až Y úrovních je A až B umožňuje filtr zpřísnit zadáním minimální a maximální povolené odchylky v několika Úrovních.
Poznámka: Pokud je rozsah zadaný do políček A a B větší než rozsahy zadané v tabulce, nemá pak tato podmínka na filtrování tipů žádný vliv.
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Viz také statistiky Odchylky v rozsahu.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z označených
řádků.
Hodnoty v tabulce je možné zvýšit nebo snížit o jedničku pomocí klávesnice - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak zmáčkněte klávesy
CTRL+šipka nahoru pro zvětšení hodnot v označených políčkách o jedničku. Klávesami CTRL+šipka dolů můžete hodnoty označených políček o jedničku
snížit.
Hodnoty odchylek je možné vložit ze systémové schránky. Označte dvě řady nebo dva sloupce buněk například v programu MS Excel, zmáčkněte klávesy
CTRL+C pro vložení označených hodnoty do systémové schránky, klikněte do tabulky v okně filtru a pak zmáčkněte klávesy CTRL+V pro vložení hodnot do
parametrů filtru. Vložením pouze jednoho řádku nebo jednoho sloupce buněk se hodnoty zapíší jak do sloupce Min tak do sloupce Max.
Poznámka: Vyvoláním tohoto filtru z okna Odhady se většina parametrů filtru automaticky předvyplní.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max
odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Alespoň 3 až 3 úrovně musí vyhovět, pak filtru vyhoví všechny tipy, které zvyšují hodnoty
Historie v prvních třech Úrovních:
01-02-03-06-12-23 - tip vyhoví filtru, protože jeho Součty Historie v Úrovni 0 až 2 jsou 387, 764 a 1201 . V porovnání s nejnovějším tahem
výběru tomu odpovídají odchylky +11, +20 a +15 . Všechny tři hodnoty jsou v požadovaných mezích.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Součty Historie jsou 372, 759 a 1198 v Úrovni 0 až 2. Tomu odpovídají odchylky -4, +15 a
+12. Pouze dvě Úrovně jsou v požadovaných mezích.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max
odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Alespoň 2 až 3 úrovně musí vyhovět, pak:
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože jeho hodnoty Historie jsou 372, 759 a 1198 v Úrovni 0 až 2. Tomu odpovídají odchylky -4, +15 a
+12 a alespoň dvě Úrovně jsou v požadovaných mezích.
01-02-03-04-05-08 - tip filtru nevyhoví, protože jeho hodnoty Historie jsou 366, 761 a 1195 v Úrovni 0 až 2. Tomu odpovídají odchyky -10, +17 a
+9. Pouze jedna Úroveň je v požadovaných mezích, což nevyhovuje podmínce filtru Alespoň 2 až 3 úrovně musí vyhovět.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max
odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Alespoň 3 až 3 úrovně musí vyhovět, Odchylka v 1 až 1 úrovních je 13 až 14, pak filtru
vyhoví tipy, které zvyšují součty Historie v prvních třech Úrovních a v právě jedné z těchto Úrovní je odchylka 13 až 14:
01-02-03-06-12-36 - tip vyhoví filtru, protože jeho odchylky jsou +11, +15 a +14 v Úrovni 0 až 2. Všechny odchylky jsou v požadovaných
mezích 10 až 20 a navíc odchylka v Úrovni 2 je v rozmezí 13 až 14, jak bylo určeno v poslední části filtru.
01-02-03-06-12-23 - tip filtru nevyhoví, protože jeho odchylky jsou +11, +20 a +15 v Úrovni 0 až 2. Všechny odchylky jsou v zadaném rozmezí
10 až 20, ale žádná Úroveň nemá odchylku v rozmezí 13 až 14, jak bylo určeno v poslední části filtru.
[obsah]
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Segmenty
Tento filtr vybere tipy, jejichž čísla spadají do zvolených segmentů ve zvolených Úrovních Historie .
V okně filtru zvolte pomocí tlačítka Vybrat předchozí losování, ze kterých budou spočteny hodnoty Historie. Ve vyklápěcím seznamu Úroveň vyberte Úroveň,
kterou chcete filtrovat.
Poznámka: Není možné filtrovat více Úrovní Historie najednou.
Dále v tabulce zatrhněte segmenty, které se mají při filtrování použít a zadejte minimální a maximálná počet čísel tipu, které musí padnout do zatržených
segmentů. Tabulka vpravo ukazuje aktuální rozdělení čísel osudí do segmentů Historie pro zvolenou Úroveň.
Kliknutím na tlačítko Upravit můžete změnit výchozí nastavení segmentace pro potřeby tohoto filtru.
Volbou Alespoň X až Y segmentů musí vyhovět se zmírní podmínka filtru tak, že určí, kolik zvolených segmentů musí vyhovět. Například s volbou Alespoň 2 až
3 segmenty musí vyhovět filtru vyhoví také tipy, jejichž čísla padnou pouze do dvou ze zvolených segmentů.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0, Segment 1 (1-6): Min 2, Max 2, Segment 2 (7-12): Min 2, Max 2,
Segment 3 (13 a více): Min 2, Max 2, pak filtru vyhoví tipy, kterým v Úrovni 0 odpovídají kombinace segmentů 2-2-2:
01-02-03-04-05-07 - tip vyhoví filtru, protože čísla 1 a 2 jsou ze Segmentu 1, čísla 4 a 5 jsou ze Segmentu 2 a čísla 3 a 7 jsou ze Segmentu 3 v
Úrovni 0.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože obsahuje tři čísla ze Segmentu 1 v Úrovni 0 (čísla 1, 2 a 6), což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0, Segment 1 (1-6): Min 2, Max 2, pak filtru vyhoví pouze tipy, které mají
právě dvě čísla ze Segment 1 v Úrovni 0:
01-02-03-04-05-08 - tip vyhoví filtru, protože čísla 1 a 2 jsou ze Segmentu 1 v Úrovni 0.
43-45-46-47-48-49 - tip filtru nevyhoví, protože má pouze jedno číslo (47) ze Segmentu 1 v Úrovni 0.

[obsah]

Kombinace segmentů Historie
Tento filtr vybere tipy, které tvoří zvolené kombinace segmentů ve zvolených Úrovních Historie.
V okně filtru zvolte pomocí tlačítka Vybrat předchozí losování, ze kterých budou spočteny hodnoty Historie. Poté v tabulce zatrhněte Úrovně, které chcete
filtrovat. Dále zatrhněte kombinace segmentů, které se mají objevit ve zvolených Úrovních.
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Volbou Alespoň X až Y úrovní musí vyhovět je možné nastavit minimální a maximální počet Úrovní, ve kterých musí být jedna ze zvolených kombinací
segmentů, aby byla splněna celá podmínka filtru.
Kliknutím na tlačítko Upravit můžete změnit výchozí nastavení segmentace pro potřeby tohoto filtru.
Je možné zatrhnout více Úrovní nebo kombinací segmentů jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do jednoho z
označených řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Kombinace segmentů: 6-0-0, Alespoň 3 až 3 úrovně musí vyhovět,
pak existuje pouze jediný tip, který má kombinaci segmentů 6-0-0 ve prvních třech Úrovních: 06-18-23-25-29-30.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Kombinace segmentů: 6-0-0, 0-6-0, 0-0-6, Alespoň 3 až 3 úrovně
musí vyhovět pak:
06-18-23-25-29-30 - tip filtru vyhoví, protože v prvních třech Úrovních vytváří kombinace segmentů 6-0-0 .
01-12-24-28-36-40 - tip filtru vyhoví, protože jeho kombinace segmentů v Úrovních 0 až 2 jsou 6-0-0, 0-6-0 a 6-0-0 .
01-02-06-12-13-14 - tip filtru nevyhoví, protože má pouze jednu ze zvolených kombinací segmentů - 6-0-0 v Úrovni 0.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Kombinace segmentů: 6-0-0, 0-6-0, 0-0-6, Alespoň 1 až 3 úrovně
musí vyhovět pak:
01-02-06-12-13-14 - tip filtru vyhoví, protože má alespoň jednu ze zvolených kombinací segmentů - 6-0-0 v Úrovni 0.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho kombinace segmentů v Úrovních 0 až 2 jsou 3-2-1, 4-1-1 a 4-1-1 a žádná z těchto
kombinací není v podmínce filtru povolena.
[obsah]

Standardní odchylka odchylek
Tento filtr vybere tipy, které vytvářejí Odchylky Historie, jejichž standardní odchylka je ve zvoleném rozsahu. Nízká standardní odchylka odchylek znamená, že
Odchylky Historie jsou ve všech Úrovních velmi podobné. Vysoká standardní odchylka odchylek znamená, že Odchylky Historie se ve všech Úrovních
navzájem velmi liší.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Standardní odchylka min: 0.0, max 5.0 pak:
01-03-09-23-28-42 - tip vyhoví filtru, protože standardní odchylka jeho Odchylek Historie je 3,27. Odchylky Historie jsou: +1, +9, +7, +2, +5, +12, +8,
+4, +6, +9, +8 v Úrovních 0 až 10. Odchylky si jsou velmi podobné, proto je jejich standardní odchylka nízká.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože standardní odchylka jeho Odchylek Historie je 17,25. Odchylky Historie jsou: -27, +15, +10, +4, -3, +22,
+14, -20, +23, -16, -8. Odchylky jsou v rozmezí -27 až +23, takže jejich standardní odchylka je velmi vysoká.
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[obsah]

Jedinečné odchylky součtů
Tento filtr vybere tipy, které maji požadovaný počet jedinečných Odchylek součtů Historie. Hodnota Historie je jedinečná, pokud se v daném tahu neopakuje v
žádné jiné Úrovni.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Počet jedinečných odchylek historie: 11 až 11 pak:
01-02-03-04-05-07 - tip vyhoví filtru, protože jeho Odchylky Historie jsou: -27, +15, +10, +4, -3, +22, +14, -20, +23, -16, -8. Což je 11 jedinečných
hodnot, protože žádná z nich se neopakuje.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Odchylky Historie jsou : -4, +15, +12, +20, -9, +5, +12, -31, +21, -16 , -17. Jedná se pouze o 10
jedinečných hodnot, protože hodnota z Úrovně 2 se opakuje v Úrovni 6.
[obsah]

Odchylky čísel Historie
Tento filtr vybere tipy, jejichž čísla mají Odchylky čísel Historie ve zvoleném rozsahu ve zvolených Úrovních.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit, a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z
označených řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 2 až 18, Počet čísel v jedné
úrovni: 0 až 6, pak filtru vyhoví tipy, které mají v tabulce Historie čísel alespoň dvě čísla s odchylkou 5 v Úrovních 0 až 2:
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože Odchylka Histore čísla 1 v Úrovni 0 je 5 a Odchylka Historie čísla 6 v Úrovni 2 je také 5.
01-02-03-04-05-07 - tento tip filtru nevyhoví, protože má pouze jedno číslo s Odchylkou Historie 5, je to číslo 1 v Úrovni 0.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 3 až 18, Počet čísel v jedné
úrovni: 1 až 1, pak filtru vyhoví tipy, které mají v tabulce Historie čísel právě jedno číslo s odchylkou 5 v každé z Úrovní 0 až 2:
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- tip vyhoví filtru, protože má právě jedno číslo s Odchylkou 5 v Úrovni 0 (číslo 1), jedno číslo s Odchylkou 5 v Úrovni 1 (číslo 18) a
jedno číslo s Odchylkou 5 v Úrovni 2 (číslo 6).
01-02-03-04-06-12 - tento tip filtru nevyhoví, protože má dvě čísla s Odchylkou 5 v Úrovni 0 - čísla 1 a 12 - což je mimo povolený rozsah.
Viz také filtr Odchylky čísel Historie + Lichá/Sudá.
01-02-03-04-06-18

[obsah]

Odchylky čísel Historie + Lichá/Sudá
Tento filtr je velmi podobný filtru Odchylky čísel Historie, přidává však navíc podmínku, kolik odpovídajících čísel musí být lichých/sudých.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 2 až 18, Počet lichých čísel: 0
až 18, pak výsledky filtrování budou stejné, jako při použití filtru Odchylky čísel Historie s parametry Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2,
Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 2 až 18, Počet čísel v jedné úrovni 0 až 6.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 3 až 18, Počet lichých čísel: 3
až 3, pak filtru vyhoví tipy, které mají v tabulce Historie čísel alespoň tři čísla s Odchylkou 5 v Úrovních 0 až 2 a právě tři z těchto čísel jsou lichá:
01-02-03-04-25-31 - tip vyhoví filtru, protože čísla s Odchylkou 5 jsou číslo 1 v Úrovni 0, číslo 25 v Úrovni 2 a číslo 31 v Úrovni 2. Všechna tři čísla jsou
lichá.
01-02-03-06-25-31 - tip vyhoví filtru, protože čísla s Odchylkou 5 jsou číslo 1 Úrovni 0, číslo 6 v Úrovni 2, číslo 25 v Úrovni 2 a číslo 31 v Úrovni 2. Tři z
těchto čísel jsou lichá.
01-02-03-04-05-06- tip filtru nevyhoví, protože sice má čísla s Odchylkou 5 - číslo 1 v Úrovni 0 a číslo 6 v Úrovni 2, ale pouze jedno z těchto čísel je
liché, což je mimo zvolený rozsah.

[obsah]

Záporné/kladné odchylky Historie
Tento filtr vybere tipy, které mají zvolený počet záporných nebo kladných Odchylek součtů Historie ve zvolených Úrovních.
Ú
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Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z označených
řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Počet záporných odchylek: 3 až 3, Počet kladných odchylek 3 až 3 pak:
01-02-03-04-09-15 - tip vyhoví filtru, protože Odchylky Historie tohoto tipu jsou : -13, -1, -29 v Úrovni 0 až 2. Všechny odchylky jsou záporné.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Odchylky Historie jsou: -4, +15, +12 a pouze jedna z nich je záporná, což je mimo povolený
rozsah.
[obsah]

Liché/sudé součty Historie
Tento filtr vybere tipy, které mají liché nebo sudé Součty Historie ve zvolených Úrovních.
V okně filtru zvolte pomocí tlačítka Vybrat předchozí losování, ze kterých budou spočteny hodnoty Historie. Poté v tabulce zatrhněte Úrovně, které chcete
filtrovat. Dále zvolte Lichý součet nebo Sudý součet nebo obojí pro zvolené Úrovně.
Volba Počet lichých součtů X až Y rozšiřuje podmínku filtru tak, že vyhoví pouze tipy, které mají X až Y lichých součtů ve zvolených Úrovních.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit, a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z
označených řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: lichý, Úroveň 1: lichý, Počet lichých součtů 0 až 2 pak:
01-02-03-04-05-07 - tip vyhoví filtru, protože jeho Součty Historie jsou 349 v Úrovni 0 a 759 v Úrovni 1 a oba součty jsou liché.
01-02-03-04-05-06 - tip filttru nevyhoví, protože jeho Součet Historie je 372 v Úrovni 0, což je sudé číslo.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: lichý, sudý, Úroveň 1: lichý, sudý, Počet lichých součtů 1 až 1 pak:
01-02-03-04-05-07 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Součty Historie jsou 349 v Úrovni 0 a 759 v Úrovni 1. Obsa součty jsou liché, což je mimo
povolený rozsah.
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože jeho Součty Historie jsou 372 v Úrovni 0 a 759 v Úrovni 11. Pouze jeden součet je lichý, jak bylo
zvoleno v parametrech filtru.

[obsah]
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Jedinečné odchylky čísel
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet jedinečných Odchylek čísel Historie v každé ze zvolených Úrovní. Odchylka Historie čísla tipu je jedinečná, pokud
žádné jiné číslo filtrovaného tipu nemá stejnou odchylku. Volitelně je také možné zadat požadovaný celkový počet jedinečných odchylek pro zvolené Úrovně.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit, a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z
označených řádků.
Příklad - Expert Lotto 6/49
Pomocí menu Historie - Historie čísel zobrazte hodnoty Historie čísel pro 10 posledních tahů. V nabídce Zobrazit jako vyberte Pouze odchylky:
Číslo Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
23

1

3

3

8

2

5

1

2

4

1

8

29

1

3

2

12

6

17

3

10

2

1

5

36

1

8

4

18

4

4

3

9

4

16

1

42

1

1

19

18

13

11

14

2

16

6

5

44

1

11

14

8

6

3

11

7

27

1

14

47

1

10

21

12

1

6

9

7

1

1

5

6

2

3

5

6

11

20

6

12

9

2

17

13

2

1

19

2

2

22

21

4

2

1

2

14

2

20

11

22

5

7

14

1

8

5

3

19

2

6

10

4

1

3

8

5

15

7

7

41

2

3

14

18

3

18

5

2

2

4

3

2

3

3

17

8

2

12

2

11

2

13

7

16

3

1

10

29

7

13

2

5

3

5

3

17

3

28

2

3

8

7

2

16

11

2

3

25

3

4

5

2

5

5

1

7

3

3

4

40

3

7

6

15

5

6

4

15

2

11

2

18

4

5

2

16

23

5

1

3

3

2

2

22

4

2

10

11

12

4

6

3

20

7

4
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28

4

9

5

7

16

13

7

4

7

4

4

1

5

11

4

1

9

6

1

30

3

22

6

12

5

7

3

2

2

2

7

2

4

10

29

24

5

9

2

5

13

2

3

19

10

14

9

32

5

4

9

5

5

8

13

2

4

17

3

15

6

7

45

10

3

18

5

9

20

8

1

30

6

1

6

15

2

1

3

3

1

5

1

37

6

11

15

3

11

5

1

8

3

1

10

20

7

16

4

2

1

12

4

6

10

1

15

33

7

4

8

1

1

25

11

28

1

14

6

35

7

4

3

5

18

5

1

4

2

9

11

8

8

1

8

8

16

6

8

21

10

12

14

11

8

1

1

8

11

10

10

10

13

15

6

26

8

3

29

2

6

13

1

2

6

14

1

48

8

12

2

1

13

11

2

30

5

2

22

49

8

7

2

15

13

14

2

7

19

3

7

38

9

12

12

5

2

30

3

5

5

1

6

5

10

2

8

7

18

3

5

3

3

21

1

31

10

2

5

9

7

7

5

5

6

15

17

43

10

3

16

30

1

18

6

8

3

9

3

4

11

13

1

6

17

2

17

22

8

6

19

46

12

2

27

3

5

1

3

3

8

10

10

10

13

19

5

15

2

3

18

8

18

19

2

21

14

64

3

23

2

1

2

1

12

6

11

9

15

14

9

12

3

1

12

5

10

6

2

34

15

1

8

6

3

15

18

6

3

2

9

39

15

3

2

23

2

1

5

2

5

10

7

27

19

1

6

2

4

6

22

2

8

15

14

3

22

2

2

1

1

1

6

2

3

1

16
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7

25

3

7

22

5

3

4

1

7

2

8

45

34

1

11

18

1

2

16

33

2

2

5

Tabulka je setříděna ve vzestupném pořadí podle sloupce Úroveň 0.
Je-li podmínka filtru Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, Jedinečné odchylky čísel v každé úrovni 6 až 6, Alespoň 1 až 1 úroveň musí vyhovět,
pak každé číslo vyhovujících tipů bude mít jinou odchylku Historie v Úrovni 0. Takovým tipem je například 01-02-03-04-05-06
Filtru nevyhoví například tip 01-02-03-04-06-13, protože čísla 6 a 13 mají stejnou odchylku Historie (2) v úrovni 0.
Je-li podmínka filtru Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, Jedinečné odchylky čísel v každé úrovni 1 až 1, Alespoň 1 až 1 úroveň musí vyhovět,
pak všechna čísla vyhovujících tipů budou mít stejnou odchylku Historie v úrovni 0. Z výše uvedené tabulky je vidět, že je pouze šest čísel, která mají stejnou
odchylku v úrovni 0: 23-29-36-42-44-47. To znamená naposled vylosovaná čísla.
Viz také statistika Jedinečné odchylky čísel statistics.
[obsah]

Součet odchylek čísel
Tento filtr sčítá Odchylky Historie čísel filtrovaných tipů a pak vybere tipy, které mají tento součet v požadovaném rozsahu ve zvolených Úrovních.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z označených
řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Jestliže parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Součet odchylek čísel min: 10 max: 30, Alespoň 3 až 3 úrovně musí
vyhovět pak:
01-02-11-12-18-23 - tip vyhoví podmínce filtru, protože součet odchylek jeho čísel v Úrovni 0 je 5+3+8+5+4+1=26, součet v Úrovni 1 je
11+3+1+7+5+3=30 a v Úrovni 2 je 4+17+1+3+2+3=30. Součet je ve všech zvolených Úrovních ve zvoleném rozsahu.
01-02-03-11-12-18 - tip filtru nevyhoví, protože součet v Úrovni 0 je 47, v Úrovni 1 je 29 a v Úrovni 2 pak 29. Pouze dvě zvolené Úrovně mají součet v
požadovaném rozsahu, kdežto podmínka filtru vyžaduje tři Úrovně.
Jestliže parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Součet odchylek čísel min: 40 max: 50, Alespoň 11
až 11 úrovní musí vyhovět, pak filter vybere pouze 4 tipy z téměř 14 miliónů.
Viz také statistiky Součet odchylek čísel.
[obsah]
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Shoda s předchozími součty
Filtr vybere tipy, které mají stejné součty Historie ve zvolených úrovních jako zvolená předchozí losování.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Součty Historie v nejnovějším losování jsou:
Úroveň
0
1
2
3

Součet Historie
376
744
1186
1670

4
5
6
7
8
9
10

1999
2412
2746
3158
3511
3875
4245

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Úrovně 0 až 10, Shoda v 6 až 11 úrovních pak filtr vybere pouze jediný tip 4-10-26-28-29-46.
Jeho součty Historie jsou 376, 744, 1166, 1674, 1996, 2412, 2746, 3158, 3511, 3870, 4253. Šest součtů Historie je stejných jako ve zvoleném předchozím
losování.
Viz také filtr Součty Historie.
[obsah]

Shoda s předchozími odchylkami
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Filtr vybere tipy, které mají stejné odchylky Historie ve zvolených úrovních jako zvolená předchozí losování.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Odchylky Historie v nejnovějším losování jsou:
Úroveň Odchylka Historie
0
+13
1
-14
2
-27
3
+17
4
5
6
7
8
9
10

+3
+8
+12
-5
+23
+11
+31

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Úrovně 0 až 10, Shoda v 5 až 11 úrovních pak filtru vyhoví pouze pět tipů. Jedním z nich je
například tip 7-13-18-26-31-41 s odchylkami Historie -2, +32, -27, -20, +3, -19, +12, +32, +23, +11, +16 v úrovních 0 až 10. Pět odchylek Historie je stejných
jako ve zvoleném nejnovějším losování.
Viz také filtr Shoda s předchozími součty a filtr Součty Historie.
[obsah]

Pohyb součtů Historie
Filtr vybere tipy, které ve zvolených Úrovních vytvářejí součty Historie, které jsou vyšší nebo nižší než součty Historie ve zvolených předchozích losováních.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 má poslední tah v Úrovních 0 až 11 následující součty Historie: 376, 744, 1186, 1670, 1999, 2412, 2746, 3158,
3511, 3875 a 4245.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: pokles, Úroveň 1: pokles, Úroveň 2: pokles, Úroveň 3: pokles, Úroveň 4: pokles,
Úroveň 5: pokles, Úroveň 6: pokles, Úroveň 7: pokles, Úroveň 8: pokles, Úroveň 9: pokles, Úroveň 10: pokles, Alespoň 11 až 11 úrovní musí vyhovět, pak filtr
ze všech možných kombinací najde 27 vyhovujících tipů. Všechny tyto tipy vytvářejí součet Historie v úrovni 0 nižší než 376, v úrovni 1 nižší než 744 atd.
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Viz také statistika Pohyb součtů Historie a filtr Pohyb odchylek Historie.
[obsah]

Pohyb odchylek Historie
Filtr vybere tipy, které ve zvolených Úrovních vytvářejí odchylky Historie, které jsou vyšší nebo nižší než odchylky Historie ve zvolených předchozích
losováních.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 má poslední tah v Úrovních 0 až 11 následující odchylky Historie: +13, -14, -27, +17, +3, +8, +12, -5, +23, +11 a
+31.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: pokles, Úroveň 1: pokles, Úroveň 2: pokles, Úroveň 3: pokles, Úroveň 4: pokles,
Úroveň 5: pokles, Úroveň 6: pokles, Úroveň 7: pokles, Úroveň 8: pokles, Úroveň 9: pokles, Úroveň 10: pokles, Alespoň 11 až 11 úrovní musí vyhovět, pak filtr
ze všech možných kombinací najde 475 vyhovujících tipů. Všechny tyto tipy vytvářejí odchylku Historie v úrovni 0 nižší než 13, v úrovni 1 nižší než -14 atd.
Viz také statistika Pohyb odchylek Historie a filtr Pohyb součtů Historie.
[obsah]

Analýza tipů
Hlavním účelem analýzy tipů je najít v předchozích losováních opakující se vzory pro predikci čísel sázky pro příští losování. Je možné sledovat a analyzovat
velké množství statistických vlastností - například poměr lichých a sudých čísel, kolik čísel se opakuje z předchozích tahů, výskyt určitých dvojic nebo trojic
čísel apod. Výsledky statistické analýzy jsou obvykle používány pro nastavení parametrů při filtrování tipů, kdy se omezuje plný rozpis všech možných
kombinací na několik málo tipů, které je možné vsadit.
Analyzované statistické vlastnosti jsou zobrazovány v různých tabulkách a grafech. V programu jsou tabulky zobrazující statistické vlastnosti jednoho tahu
nebo jednoho tipu a také tabulky a grafy zobrazující souhrnné statistické vlastnosti všech analyzovaných tipů/tahů.
Tipy ve Schránce je možné analyzovat pomocí menu Schránka - Analyzovat, předchozí losování se analyzují pomocí menu Vylosovaná čísla - Analyzovat. Tím
se zahájí průvodce Analýza tipů, kde je možné zvolit statistické vlastnosti, které se mají vyhodnotit. Statistické vlastnosti jednotlivých tipů ve Schránce se
zobrazí pomocí menu Schránka - Zobrazit jako - Vlastnosti. Statistické vlastnosti jednotlivých losování se zobrazí pomocí menu Vylosovaná čísla - Zobrazit
jako - Vlastnosti a pomocí menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Grafy.
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[obsah]

Statistická analýza
Okno Analýza zobrazuje souhrnné statistiky předchozích losování nebo souhrnné statistiky tipů ve Schránce. Okno Analýza se otevírá z průvodce Analýza
tipů, který je dostupný z menu Soubor - Nový - Analýza tipů.
Nástrojová lišta v horní části okna nabízí tyto funkce:
- znovu zahájí průvodce Analýza tipů, kde je možné vybrat jiné tipy nebo jinou část databáze vylosovaných čísel, jejichž statistiky se mají vypočítat.
Seznam statistik - ve vyklápěcím seznamu jsou všechny statistiky zvolené v okně průvodce Analýza tipů. Pomocí tohoto seznamu se v okně zobrazí
jiná statistická tabulka nebo graf.
- zobrazí vybranou statistiku formou tabulky, viz níže.
- zobrazí vybranou statistiku formou grafu, viz níže.
Umístěním kurzoru myši nad titulek okna Analýza se zobrazí bublinová nápověda s popisem tipů, které byly analyzovány.
Statistické tabulky
Většina tabulek v okně Analýza obsahuje následující sloupce:
Název statistické vlastnosti - název prvního sloupce tabulky se odvozuje ze statistiky zvolené ve vyklápěcím seznamu v horní části okna Analýza.
Výskyt - ukazuje počet tipů/tahů, které mají odpovídající statistickou vlastnost.
[%] - ukazuje procentuální zastoupení tipů/tahů, které mají odpovídající statistickou vlastnost.
Příklad
Lichá / Sudá Výskyt
[%]
0:6
134 596 0,96
1:5
1 062 600 7,60
2:4
3 187 800 22,80
3:3
4 655 200 33,29
4:2
3 491 400 24,97
5:1
1 275 120 9,12
6:0
177 100 1,27
Tabulka výše ukazuje poměr lichých a sudých čísel tipu všech možných kombinací v loterii typu 6/49. Z tabulky je vidět, že nejčastěji zastoupený poměr je 3
lichá a 3 sudá čísla. Takových tipů je 4 655 200, což je 33,29% všech možných kombinací. Nejméně zastoupený je poměr 0 : 6, takových tipů je pouze 134
Č
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596, což znamená 0,96% všech možných kombinací. Čistě ze statistického pohledu bychom tedy měli v sázce na příští tah dávat přednost tipům s poměrem
lichých a sudých čísel 3:3, zatímco tipům s poměrem lichá/sudá 0:6 bychom se měli vyhýbat.
Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce je možné tabulku setřídit v sestupném nebo vzestupném pořadí. Potažením za okraj záhlaví sloupce je možné
upravit šířku sloupců tabulky, přetažením záhlaví sloupce je možné upravit pořadí sloupců tabulky.
Počet desetinných míst zobrazovaných ve statistických tabulkách je možné nastavit pomocí menu Nástroje - Předvolby - Statistiky - Desetinná místa.
Prodlevy
Při odhadování, zda se nějaká statistická vlastnost objeví v příštím losování, je užitečné vědět, kolik tahů uplynulo od jejího posledního výskytu ve zvoleném
úseku databáze vylosovaných čísel.
Tabulka níže ukazuje poměr lichých a sudých čísel třiceti posledních tahů v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49:
Datum
Čísla
Lichá/Sudá
2010/28 Ne 2nd 23,29,36,42,44,47 [7]
3:3
2010/28 Ne 1st 6,13,14,19,41,42 [29]
3:3
2010/28 St 2nd 2,13,16,17,25,40 [27]
3:3
2010/28 St 1st 16,18,22,23,28,29 [24]
2:4
2010/27 Ne 2nd 1,6,12,24,32,41 [44]
2:4
2010/27 Ne 1st 2,15,22,29,30,37 [42]
3:3
2010/27 St 2nd 20,23,25,30,33,35 [7]
4:2
2010/27 St 1st 8,11,19,26,48,49 [18]
3:3
2010/26 Ne 2nd 8,11,18,32,36,38 [6]
1:5
2010/26 Ne 1st 5,6,11,31,40,43 [32]
4:2
2010/26 St 2nd 4,18,26,33,35,47 [11]
3:3
2010/26 St 1st 5,12,25,31,44,46 [33]
3:3
2010/25 Ne 2nd 10,15,28,30,36,43 [35]
2:4
2010/25 Ne 1st 16,21,24,25,35,46 [47]
3:3
2010/25 St 2nd 9,12,23,34,39,49 [24]
4:2
2010/25 St 1st 1,6,22,24,34,40 [33]
1:5
2010/24 Ne 2nd 8,12,23,31,37,49 [27]
4:2
2010/24 Ne 1st 11,19,28,29,32,39 [30]
4:2
2010/24 St 2nd 12,25,27,33,35,41 [20]
5:1
2010/24 St 1st 1,5,27,33,39,48 [36]
5:1
2010/23 Ne 2nd 1,12,24,33,38,42 [11]
2:4
2010/23 Ne 1st 3,13,14,19,23,48 [15]
4:2
2010/23 St 2nd 2,19,20,23,32,48 [24]
2:4
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2010/23 St 1st 3,4,13,25,29,34 [37]
2010/22 Ne 2nd 4,7,8,23,25,28 [31]
2010/22 Ne 1st 3,13,19,27,31,44 [2]
2010/22 St 2nd 3,5,6,18,20,22 [48]
2010/22 St 1st 3,7,12,27,30,32 [1]
2010/21 Ne 2nd 3,9,11,20,23,43 [18]
2010/21 Ne 1st 1,12,20,23,30,34 [33]

4:2
3:3
5:1
2:4
3:3
5:1
2:4

Losování s poměrem lichá/sudá 4:2 jsou zvýrazněna modrým pozadím. Z tabulky je vidět, že tento poměr lichých/sudých čísel nepadl už 7 tahů, jeho poslední
výskyt je z tahu 2010/27 St 2nd. Nejdelší prodleva mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty 4:2 je 5 tahů, stalo se tak mezi losováním 2010/25 St 2nd a 2010/26
Ne 1st. Nejkratší prodleva mezi dvěma výskyty je jeden tah, losování 2010/24 Ne 1st a 2010/24 Ne 2nd. Průměrný počet tahů mezi dvěma výskyty poměru
lichá/sudá 4:2 je 2,83.
Statistická tabulka v okně Analýza zobrazí tyto informace takto:
Lichá/Sudá Výskyt
[%] Naposled Prům prodleva Min prodleva Max prodleva Váha
0:6
134 596 0,96
n/a
n/a
n/a
n/a n/a
1:5
1 062 600 7,60
9
7,00
7
7 1,29
2:4
3 187 800 22,80
4
4,33
1
8 0,92
3:3
4 655 200 33,29
1
3,00
1
11 0,33
4:2
3 491 400 24,97
7
2,83
1
5 2,47
5:1
1 275 120 9,12
19
3,33
1
6 5,70
6:0
177 100 1,27
n/a
n/a
n/a
n/a n/a
Naposled - ukazuje, kolik tahů uplynulo od posledního výskytu odpovídající statistické vlastnosti. Hodnota 1 znamená, že statistická vlastnost se
objevila v nejnovějším tahu.
Prům prodleva - průměrný počet tahů mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty odpovídající statistické vlastnosti.
Min prodleva - nejmenší počet tahů mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty odpovídající statistické vlastnosti.
Max prodleva - největší počet tahů mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty odpovídající statistické vlastnosti.
Váha - tento sloupec ukazuje, jak je pravděpodobné - ze statistického hlediska, že se odpovídající statistická vlastnost objeví v příštím tahu. Váha nižší
než 1 znamená, že odpovídající statistická vlastnost v příštím tahu očekávána není. Váha vyšší než 1 znamená, že odpovídající statistická vlastnost
měla padnout už dávno a očekává se tedy v příštím losování. Váha okolo 1 znamená, že odpovídající statistická vlastnost se blíží ke svému
průměrnému cyklu a měla by se tedy objevit v příštím tahu.
Například poměr lichá/sudá 4:2 v příkladu výše má průměrnou prodlevu 2,83 tahů. Tato kombinace lichá/sudá měla padnout už dávno, protože se
neobjevila v posledních 7 tazích. Její Váha je tedy 7 / 2,83 = 2,47.
Naopak kombinace lichá/sudá 3:3 má průměrný cyklus 3 tahy a padla v nejnovějším losování. Její Váha je 1 / 3 = 0,33, takže v příštím tahu není
očekávána.
Kombinace lichá/sudá 2:4 se objevuje přibližně každé 4 tahy a v posledních 4 tazích dosud nepadla. Její Váha je 4 / 4,33 = 0,92, takže je očekávána v
příštím tahu, neboť je blízko svého průměrného cyklu.
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Prodlevy tahů se vždy vztahují k výběru vylosovaných čísel z okna průvodce Analýza tipů ve volbě Včetně analýzy prodlev vylosovaných čísel. Ve většině
případů by tento výběr měl zahrnovat několik posledních tahů nebo celou databázi vylosovaných čísel. Nemá význam analyzovat prodlevy tahů, které se
nevztahují k nejnovějšímu losování v databázi vylosovaných čísel. Nicméně při ověřování zpětné účinnosti Vašeho herního postupu je vhodné vynechat
nejnovější tah.
Poznámka: Výpočet hodnot Prům, Min a Max prodleva nezahrnuje počet tahů od posledního výskytu statistické vlastnosti, neboť se nejedná o skutečný výskyt
vlastnosti.
Poznámka: Hodnota n/a ve statistických tabulkách znamená, že nebyl nalezen dostatečný počet výskytů statistické vlastnosti pro výpočet prodlev.
Nástrojová lišta nad statistickou tabulkou nabízí tyto funkce:
- skryje řádky tabulky, kde je ve sloupci Výskyt uvedena hodnota 0. To je užitečné pro tabulky s velkým počtem řádků, například při analýze trojic
nebo čtveřic čísel.
- zobrazí kompletní historii prodlev pro označený řádek tabulky. Viz níže.
- exportuje prodlevy tahů pro všechny řádky tabulky do textového souboru nebo do tabuly MS Excel.
- otevře okno Statistického filtru, kde je možné vyfiltrovat tipy Schránky, které mají zvolené statistické vlastnosti. Poznámka: Tlačítko je aktivní
pouze pokud Schránka není prázdná.
- nakopíruje označené řádky tabulky do systémové schránky.
- pokud aktuální tabulka analýzy obsahuje losovaná čísla, pak tímto tlačítkem je možné přidat právě označené řádky tabulky jako nový tip na konec
obsahu Schránky. Poznámka: Funkce je aktivní, pouze pokud je označen správný počet losovaných čísel. To znamená například šest čísel, pokud
hrajete loterii typu 6/xx.
Můžete označit jeden nebo více řádků tabulky, kliknout menu Úpravy - Kopírovat a pak přepnout do okna složeného filtru a pomocí menu Úpravy - Vložit
vytvořit nový filtr výskytu.
Některé statistická tabulky jsou propojeny s filtry Schránky. Například je možné označit několik řádků ve statistické tabulce Čísla tipu a po otevření filtru
Shoda s čísly uvidíte, že čísla označená ve statistické tabulce, jsou automaticky předvolena na panelu tiketu v okně filtru. Takto je možné velmi snadno vytvořit
Složený filtr, který vybere tipy, které (ne)mají požadované statistické vlastnosti (Naposled, Průměrný interval, Váha apod). Automatickou předvolbu hodnot ze
statistik podporují následující filtry:
Filtr
Shoda s čísly
Postupné dvojice
Postupné trojice

Statistická tabulka
Čísla tipu
Postupné dvojice
Postupné trojice

Postupné čtveřice
První/Poslední číslice
Čísla na pozicích
První/Poslední číslice pozic
Dodatková čísla

Postupné čtveřice
Číslice tipu
Pozice tipu
První / Poslední číslice pozic
Dodatková čísla
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Kombinace segmentů Histories Kombinace segmentů
Historie prodlev
Kompletní historie prodlev zvolené statistické vlastnosti se zobrazí kliknutím na tlačítko
zobrazí v dolní části okna:

v horní části okna Analýza. Tabulky a graf historie prodlev se pak

Na obrázku výše je historie prodlev pro poměr lichá/sudá 4:2 za posledních 30 tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49. Viz také tabulky výše.
Tabulka Posloupnost prodlev na levé straně ukazuje, kolik tahů uplynulo mezi každým výskytem kombinace lichá/sudá 4:2. Nejstarší prodlevy jsou v horní části
tabulky, nejnovější prodlevy jsou v její dolní části. Z tabulky je vidět, že lichá/sudá 4:2 nepadla už 7 tahů, mezi posledním výskytem a předposledním výskytem
uplynuly 3 tahy. Předtím 4:2 vynechala 4 tahy atd. Údaje v této tabulce odpovídají statistické tabulce výše. Tabulka Posloupnost prodlev dále ukazuje, že
nejkratší prodleva je 1 tah a nejdelší prodleva je 5 tahů (počet tahů od posledního výskytu se do výpočtu min/max/prům prodlevy nezahrnuje).
Stejné informace poskytuje také graf v prostřední části okna, kde můžete využít různé funkce grafu pro odhad pravděpodobnosti, že se odpovídající statistická
vlastnost objeví v příštím losování.
Tabulka vpravo ukazuje, kolikrát se každá z prodlev opakuje. V příkladu výše se prodleva 2 tahy opakuje dvakrát. Je to další pomůcka pro analýzu statistik:
prodlevy, které se často opakují, mají vyšší pravděpodobnost - ze statistického hlediska - výskytu v příštích losováních.
Tlačítkem
je možné zapnout automatické predikce prodlevy pro příští losování. Predikovaná hodnota je zobrazována v nástrojové liště grafu.
Rozdělení okna můžete změnit pomocí menu Zobrazit - Rozdělení okna.
Variační koeficient v nástrojové liště grafu udává míru rozptýlení dat zobrazených v grafu. Více podrobností naleznete zde.
Tabulku Opakování prodlev je možné setřídit kliknutím na záhlaví jejich sloupců.
Statistické grafy
Souhrnné statistiky jsou dostupné také formou sloupcového grafu, kde je možné udělat si lepší obrázek o počtu tipů s patřičnou statistickou vlastností.
Graf je možné upravit pomocí nástrojové lišty v horní části okna Analýza:
Přiblížení - graf implicitně zobrazuje celý rozsah vodorovné osy. Libovolnou část osy je možné přiblížit kliknutím myši do okna grafu a přetažením
kurzoru myši směrem doprava. Přiblížení je možné zrušit kliknutím na toto tlačítko nebo kliknutím do grafu a přetažením myši směrem doleva.
Posuvné meze - zapíná posuvné meze grafu. Na pravé straně grafu jsou dva posuvníky, které zvýrazňují zvolenou část svislé osy grafu. Posuvníky
je možné ovládat pomocí myši, při stisku klávesy CTRL se pohybují oba posuvníky zároveň. Případně můžete zadat požadovaný rozsah přímo do

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

políček posuvníků.
Pomocí posuvných mezí se snadno vyhodnocuje, kolik bodů grafu padne do zvýrazněné oblasti.
Průměrná hodnota - zobrazuje vodorovnou linku odpovídající průměrnému výskytu patřičné statistické vlastnosti v analyzovaných tipech.
Doplňkové osy - pokud okno grafu zobrazuje více datových křivek, je možné tímto tlačítkem skrýt doplňkové svislé osy grafu.
- Setřídí graf ve vzestupném pořadí.
- Setřídí graf ve sestupném pořadí.
- otevře okno Statistického filtru, kde je možné vyfiltrovat tipy Schránky, které mají zvolené statistické vlastnosti. Poznámka: Tlačítko je aktivní
pouze pokud Schránka není prázdná a v okně grafu jsou zobrazeny posuvné meze.
Více - toto tlačítko zobrazuje menu, kde je možné přidat do grafu hodnoty Naposled, Prům prodleva a Váha. Je tedy možné porovnat zastoupení každé
statistické vlastnosti například s odpovídajícími Váhami.
Umístěním kurzoru myši nad libovolný sloupec grafu se zobrazí bublinová nápověda s detailním popisem odpovídající statistické vlastnosti.
Libovolný graf je možné exportovat jako JPG nebo PNG obrázek pomocí menu Soubor - Export.
[obsah]

Analýza filtrů
Okno Analýza filtrů představuje další způsob ověřování zpětné účinnosti. V tomto okně si můžete vytvořit seznam filtrů, které budou aplikovány na předchozí
losování. Analýza filtrů pak zobrazí souhrnné statistiky a podrobný rozpis tahů, které filtrům vyhověly, a tahů, které filtrům nevyhověly.
Analýzu filtrů je možné uložit do souboru na disk a znovu otevřít po restartu programu.
Nová Analýza filtrů se vytvoří pomocí menu Soubor - Nový - Analýza filtrů. Již existující Analýzu filtrů je možné znovu otevřít pomocí menu Soubor - Otevřít
soubor a zvolením Soubory analýzy ve vyklápěcím seznamu Soubory typu v dolní části okna pro nalistování souboru, které se otevírá po kliknutí na tuto
položku menu.
Analýzu filtrů můžete také otevřít přetažením souboru analýzy z okna správce souborů operačního systému a upuštěním do hlavního okna programu.
Soubory Analýzy filtrů mají příponu .analyzer.
Analýzy filtrů je možné sdílet mezi různými loteriemi podle těchto pravidel:
Pokud loterie A má stejné losovací osudí, stejný počet čísel v tipu a stejné losovací schéma jako loterie B pak analýzy filtrů vytvořené v loterii A je
možné otevřít, spouštět i upravovat i v loterii B bez jakýchkoliv omezení.
Pokud loterie A má stejné losovací schéma a stejný počet čísel v tipu a stejné nebo větší losovací osudí jako loterie B pak analýzy filtrů vytvořené v
loterii A je možné otevřít a spustit i v loterii B. Nicméně v loterii B není možné analýzu upravovat. Například v loterii typu 6/40 je možné otevřít a
používat analýzu filtrů vytvořenou pro loterii typu 6/49.
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Program analýzu filtrů odmítne otevřít, pokud loterie, ve které byla původně vytovřena, není kompatibilní s aktuální loterií - protože má jiný počet
hlavních nebo dodatkových čísel tipu, nebo protože má jiné losovací schéma, nebo protože má větší losovací osudí než původní loterie. Například
analýzy filtrů z loterie typu Jackpot není možné otevřít v loterii typu Pick 3 a naopak.
Okno Analýza filtrů má tři různé režimy. Režim okna se přepíná pomocí tlačítek v horní části okna analýzy filtrů.
Návrh - v tomto režimu můžete přidávat a ubírat filtry a upravovat parametry filtrů.
Režim Přehled zobrazuje souhrnné statistiky tahů, které analyzovaným filtrům vyhověly.
Režim Podrobnosti uvádí výčet zvolených předchozích losování a ukazuje tahy, které vyhověly analyzovaným filtrům.
Návrh
V režimu Návrh se do analýzy filtrů přidávají a upravují filtry. Okno Návrh je rozděleno na dvě části. V horní části je panel Název a popis, kde můžete zadat
název a krátký popis analýzy filtrů. Panel je možné minimalizovat kliknutím na jeho záhlaví. V dolní části okna Návrh je vlastní seznam analyzovaných filtrů.
Panel Název a popis je možné minimalizovat, aby se zvětšila plocha pro seznam filtrů.
Při vytváření nové Analýzy filtrů je seznam filtrů zpočátku prázdný. Nový filtr je možné do analýzy přidat pomocí tlačítka Přidat filtr v pravé horní části okna
Analýza filtru. Tím se otevře okno Vybrat filtr obsahující všechny dostupné filtry. Vyberte filtr, který chcete přidat, a klikněte na tlačítko Vybrat. Filtr se přidá ho
seznamu analyzovaných filtrů a jeho parametry se zobrazí v dolní části okna. Stejným způsobem přidáte do analýzy další filtry.
Jiný způsob přidávání filtrů nabízí okno Filtry - jednoduše přetáhněte požadovaný filtr z okna Filtry a pusťte jej do okna Analýza filtru.
Chcete-li upravit parametry libovolného filtru v seznamu, nejprve na tento filtr v tabulce klikněte. Spodní část okna Návrh pak zobrazí volby pro úpravu
parametrů zvoleného filtru. Všimněte si, že popis filtru se ve sloupci Popis automaticky upravuje podle aktuálních parametrů filtru.
Přetažením dělící čáry mezi tabulkou filtrů a oblastí pro úpravu parametrů filtru můžete zvětšit horní nebo dolní část okna dle potřeby.
Chcete-li filtr z analýzy odstranit, označte jej nejprve myší a pak stiskněte klávesu Delete. Můžete také použít menu Úpravy - Vymazat.
Poznámka: Filtry jsou v seznamu očíslovány ve vzestupném pořadí pro snazší orientaci v režimech Přehled a Podrobnosti.
Přehled
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Kliknutím na tlačítko Přehled v horní části okna Analýza filtrů se zobrazí souhrnné statistiky analyzovaných filtrů:

Obrázek výše ukazuje souhrnné statistiky Analýzy filtrů obsahující dva filtry:
1. Filtr Lichá/Sudá, který vybere tipy obsahující 3 lichá a 3 sudá čísla.
2. Filtr Rozsah sumy, který vybere tipy jejichž součet čísel je v rozmezí 120 až 200.
Tabulka ukazuje výsledky pro celou historii ukázkové loterie Expert Lotto 6/49. Z tabulky je vidět, že filtru Lichá/Sudá vyhovělo 325 předchozích losování a filtru
Rozsah sumy vyhovělo 696 předchozích losování.
Souhrnná tabulka má stejný formát jako statistické tabulky v okně Analýza tipů. Pomocí tlačítka
je možné skrýt filtry, kterým nevyhovělo žádné ze zvolených
předchozích losování. Tlačítkem
se zobrazí historie prodlev označeného filtru.
Kliknutím na tlačítko Vybrat je možné zvolit jiný úsek databáze vylosovaných čísel, na které budou analyzované filtry uplatněny.
Podrobnosti
Kliknutím na tlačítko Podrobnosti v horní části okna Analýza filtrů se zobrazí tabulka se seznamem všech vybraných losování ukazující, kterým filtrům
předchozí tahy vyhověly.
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První sloupec tabulky je datum losování, druhý sloupec jsou vylosovaná čísla tahu. Ostatní sloupce tabulky odpovídají analyzovaným filtrům. Znakem x jsou
označeny tahy, které filtru vyhověly. Tahy, které filtru nevyhověly, jsou zvýrazněny červeným pozadím.
Všimněte si, že záhlaví sloupců jsou většinou příliš úzká, aby bylo možné zobrazit celý název a popis analyzovaného filtru. Pro orientaci v tabulce tedy
používejte pořadová čísla v záhlaví sloupců, která odpovídají číslům řádků v seznamu filtrů v režimu Návrh. Umístěním kurzoru myši na záhlaví sloupce
libovolného filtru se zobrazí bublinová nápověda s názvem a popisem filtru.
Kliknutím na tlačítko Vybrat je možné zvolit jiný úsek databáze vylosovaných čísel, na které budou analyzované filtry uplatněny.
Pořadí tahů v tabulce je možné změnit kliknutím na záhlaví sloupce Datum.
Pomocí menu Úpravy - Vyhledat můžete najít losování obsahující zvolená čísla.
[obsah]

Vlastnosti tipu
Pomocí menu Nástroje - Vlastnosti tipu se otevírá okno Vlastnosti tipu, které zobrazuje statistické vlastnosti jednoho tipu nebo tahu označeného v aktivním
okně.
1. Zvolte menu Nástroje - Vlastnosti tipu pro otevření tohoto okna.
2. Zvolte menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Tabulka.
3. Klikněte na libovolný tah v okně Tabulka vylosovaných čísel - okno Vlastnosti tipu zobrazí jeho statistické vlastnosti.
4. Zvolte menu Schránka - Zobrazit jako - Tabulka.
5. Pokud je Schránka prázdná, použijte například menu Schránka - Vložit - Náhodné kombinace a vložte do Schránky nějaké tipy.
6. Klikněte na libovolný tip v okně Tabulka Schránky - okno Vlastnosti tipu zobrazí jeho statistické vlastnosti.
7. Přepněte zpět do okna Tabulka vylosovaných čísel - okno Vlastnosti tipu znovu zobrazí statistické vlastnosti označeného tahu.
8. Po přepnutí do okna Tabulka Schránky se v okně Vlastnosti tipu znovu zobrazí vlastnosti označeného tipu Schránky.
Tímto způsobem můžete zobrazit statistické vlastnosti libovolného tipu nebo tahu označeného v okně:
Tabulka Schránky
Matice Schránky
Vlastnosti Schránky
Výhra Schránky
Tabulka Vylosovaných čísel
Graf Vylosovaných čísel
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Matice vylosovaných čísel
Vlastnosti vylosovaných čísel
Složeného filtru v tabulce přefiltrovaných tipů
Záhlaví sloupce v okně Vlastnosti tipu zobrazuje vylosovaná čísla tahu nebo čísla tipu ze Schránky, jehož statistické vlastnosti jsou v okně zobrazeny.
Seznam statistických vlastností si můžete upravit v okně Nástroje - Předvolby - Statistiky.
Poznámka: Některé statistické vlastnosti jsou sdruženy do kategorií. Dvojím kliknutím na název se kategorie rozbalí nebo sbalí.
[obsah]

Souhrnné statistiky
Souhrnné statistiky poskytují přehled, kolik analyzovaných tipů nebo tahů má danou statistickou vlastnost. Například analýzou poměru lichých a sudých čísel
tipu všech možných kombinací čísel v loterii typu 6/49 získáme následující výsledky:
Lichá/Sudá
0:6
1:5
2:4
3:3
4:2
5:1
6:0

Počet tipů
134 596
1 062 600
3 187 800
4 655 200
3 491 400
1 275 120
177 100

Nejčastější kombinace lichých a sudých čísel je tedy 3:3. V plném rozpisu je 4 655 200 takových tipů. Ze statistického hlediska by tedy pro sázku na příští tah
měly být preferovány tipy s tímto poměrem lichých a sudých čísel.
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Stejné výsledky jsou k dispozici ve sloupcovém grafu:

Program Expert Lotto nabízí velké množství souhrnných statistik různého druhu. Pro většinu z nich existuje odpovídající filtr tipů, kterým je možné omezit počet
tipů pro sázku podle jejich statistických vlastností.
Výpočet souhrnných statistik zahájíte kliknutím na menu Soubor - Nový - Analýza tipů.
Viz také statistické vlastnosti.
[obsah]

Čísla tipu
Tato statistika sleduje výskyt čísel z losovacího osudí v analyzovaných tipech/tazích.
Analýza Čísla tipu pro například posledních 10 tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 ukazuje, že nejfrekventovanější čísla jsou 32, 36, 40, 41 a 42. Tato čísla
se v analyzovaných tazích objevují dvakrát. Analyzované tahy naopak neobsahují čísla 3, 4, 7, 9, 10, 21, 27, 34, 39, 45 a 46. Statistická tabulka ve sloupci
Výskyt ukazuje pro tato čísla nulu.
Pokud hrajete například loterii typu 6/xx můžete myší označit libovolných šest řádků tabulky (tzn šest čísel osudí) a tlačítkem
jako nový tip.
Viz také filtr Shoda s čísly.

je pak přidat do Schránky

[obsah]
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Dodatková čísla
Analýza dodatkových čísel ukazuje výskyt dodatkových čísel v analyzovaných tipech/tazích.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Statistická tabulka bude tedy ukazovat hodnotu 2 pro výskyt dodatkového čísla 7, protože v posledních 10 tazích toto číslo padlo dvakrát.
Viz také filtr Dodatková čísla.
[obsah]

Čísla všech osudí
Tato statistika je dostupná pouze pro loterie tipu Pick-N, kde každé číslo tipu pochází z jiného osudí. Zobrazuje četnost čísel v analyzovaných tipech bez
ohledu na to, ze kterého osudí číslo pocházi.
Například analýza posledních 10 tahů ukázkové loteri Expert Lotto Pick 3 Demo ukazuje, že číslo 0 se objevilo dvakrát - na první pozici tipu v tahu 21.7.2010 a
v tahu 12.7.2010 (také na první pozici). Nejčastěji zastoupeným číslem je číslo 9, které se vyskytuje celkem pětkrát na pozicích 1, 2 a 3. Nejméně častá čísla
jsou 4 a 8.
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[obsah]

Dodatkové dvojice
Tato statistika udává výskyt dvojic dodatkových čísel v analyzovaných tipech/tazích.
Poznámak: Statistika je dostupná pouze v loteriích, které losují dvě a více dodatkových čísel.
Viz také statistika Dodatková čísla.
[obsah]

Lichá/Sudá
Tato statistika sleduje výskyt lichých a sudých čísel v analyzovaných tipech.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Lichá/Sudá.
[obsah]

Nízká/Vysoká
Tato statistika sleduje výskyt nízkých a vysokých čísel v analyzovaných tipech.
Číslo je nízké, pokud pochází z dolní poloviny losovacího osudí, číslo je vysoké pokud pochází z horní poloviny osudí.
Například v loterii typu x/40 jsou čísla 1 až 20 nízká, čísla 21 až 40 jsou vysoká. V loterii typu x/49 jsou čísla 1 až 24 nízká, čísla 25 až 49 jsou vysoká.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Nízká/Vysoká.
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[obsah]

Suma a Základ sumy
Suma čísel
Statistika Suma čísel sleduje výskyt součtů hlavních čísel analyzovaných tipů. Například čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49
jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Součet jejich čísel je tedy 23+29+36+42+44+47=221.
Základ sumy
Základ sumy je jednomístné číslo v rozsahu 1 až 9. Vypočítává se ze součtu hlavních čísel tipu opakovaným sčítáním číslic výsledku až do dosažení
jednomístného čísla. Například suma čísel tipu 11-22-32-35-46-48 je 194. Hodnota Základu sumy tedy je 1+9+4=14 -> 1+4=5.
Analýzou všech možných kombinací čísel zjistíme, že statistika Základ sumy dělí analyzované tipy do devíti skupin o stejné velikosti.
Suma lichých/sudých čísel
Jedná se o součet pouze lichých nebo pouze sudých čísel analyzovaných tipů. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-2936-42-44-47-[07]. Součet lichých čísel je tedy 23+29 +47=99. Součet sudých čísel je 36 + 42 + 44 = 122.
Suma nízkých/vysokých čísel
Jedná se o součet pouze nízkých nebo pouze vysokých čísel analyzovaných tipů. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 2329-36-42-44-47-[07]. Součet nízkých čísel je tedy 23, protože to je jediné nízké číslo v tomto tahu. Součet vysokých čísel je 29 + 36 + 42 + 44 + 47 = 198.
Základ sumy lichých/sudých čísel
Jedná se o základ sumy lichých nebo sudých čísel tipu. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07].
Součet lichých čísel je tedy 23+29 +47=99. Součet sudých čisel je 36 + 42 + 44 = 122. Základ této sumy je tedy 1+2+2=5.
Základ sumy nízkých/vysokých čísel
Jedná se o základ sumy nízkých nebo vysokých tipu. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Součet
nízkých čísel je tedy 23, protože to je jediné nízké číslo tipu. Základ této sumy je 2+3=5. Součet vysokých čísel je 29 + 36 + 42 + 44 + 47 = 198. A základ
tohoto součtu je 1+9+8=18 -> 1+8=9.
Poslední číslice sumy
Jedná se o nejméně významnou (poslední) číslici hodnoty udávající součet čísel analyzovaného tipu. Pokud tedy součet čísel z posledního tahu ukázkové
loterie Expert Lotto 6/49 je 221 (viz výše), pak poslední číslice této sumy 1. Obdobně jako Základ sumy dělí tato statistika plný rozpis všech možných
kombinací do deseti stejně velikých skupin:
Suma prvních číslic
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Jedná se o součet prvních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47-[07]. Jejich
první číslice jsou tedy 2, 2, 3, 4, 4, 4 a jejich součet je 19.
Suma posledních číslic
Jedná se o součet posledních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47-[07].
Jejich poslední číslice jsou tedy 3, 9, 6, 2, 4, 7 a jejich součet je 31.
Základ sumy prvních číslic
Jedná se o základ součtu prvních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47[07]. Jejich první číslice jsou tedy 2, 2, 3, 4, 4, 4 a jejich součet je 19, což znamená, že základ sumy je 1.
Základ sumy posledních číslic
Jedná se o základ součtu posledních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47[07]. Jejich poslední číslice jsou tedy 3, 9, 6, 2, 4, 7 a jejich součet je 31, který pak tvoří základ 4.
Suma všech číslic
Jedná se o součet prvních číslic a posledních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-3642-44-47-[07]. Součet jejich prvních číslic je 19, součet posledních číslic je 31, takže součet všech číslic je 19+31=50.
Součet dodatkových čísel
Pokud loterie losuje dvě a více dodatkových čísel, pak tato statistika udává součet všech dodatkových čísel tipu. Statistika není dostupná pokud loterie
neobsahuje dodatková čísla nebo pokud se losuje pouze jedno dodatkové číslo.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtry Rozsah sumy, Základ sumy, Suma lichých/sudých čísel, Suma nízkých/vysokých čísel a Poslední číslice sumy.
[obsah]

Opakovaná čísla
Tato statistika sleduje, kolik čísel analyzovaných tipů/tahů se opakuje z předchozích losování. Statistika ukazuje počet čísel opakujících se z předchozích 1, 3,
5 a 10 tahů.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
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2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Z analýzy posledního tahu 2010/28 Ne 2nd je vidět, že jedno číslo se opakuje z předchozího losování. Je to číslo 42. Sloupec Opakovaná čísla [1] například v
okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah obsahovat hodnotu 1.
Porovnáme-li poslední tah se třemi předchozími tahy, pak zjistíme, že se opakují 3 čísla. Číslo 42 z předchozího tahu a čísla 23 a 29 z tahu 2010/28 St 1st (viz
čísla s modrým pozadím v tabulce výše). Sloupec Opakovaná čísla [3] bude tedy pro tento tah ukazovat hodnotu 3.
Porovnáme-li poslední tah a 5 předchozích losování, zjistíme, že se opakují stejná tři čísla. Sloupec Opakovaná čísla [5] bude tedy také ukazovat hodnotu 3.
Z předchozích 10 tahů se opakuje 5 čísel: 42 z tahu 2010/28 Ne 1st, 23 a 29 z tahu 2010/28 St 1st, 36 z tahu 2010/26 Ne 2nd a 47 z tahu 2010/26 St 2nd.
Sloupec Opakovaná čísla [10] bude tedy pro tento tah obsahovat hodnotu 5.
Poznámka: Hodnoty Opakovaná čísla tipů ve Schránce se vztahují k výběru vylosovaných čísel z okna Předvolby.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Opakovaná čísla.
[obsah]

Přilehlá čísla
Přilehlá čísla jsou čísla, která jsou o jedničku vyšší nebo o jedničku nižší než čísla vylosovaná v předchozím tahu.
Jsou dva druhy statistiky přilehlých čísel. Statistiky pro celý tip porovnávají čísla analyzovaných tipů s čísly předchozího tahu na všech pozicích tipu. Statistiky
podle pozic porovnávají čísla tipy s čísly předchozího losovaní pouze na stejných pozicích tipu.
Statistiky se dále dělí podle vzdálenosti přilehlých čísel. Vzdálenost přilehlých čísel je v rozsahu 1 až 5. To znamená, že Přilehlá čísla [1] jsou čísla, která jsou o
jedna menší nebo větší než čísla předchozího losování. Přilehlá čísla [2] jsou čísla, která jsou o dvě vyšší nebo nižší než předchozí vylosovaná čísla. Například
číslo 15 je přilehlé [2] k číslům 13 a 17. Totéž platí pro Přilehlá čísla [3], [4] a [5]. Například číslo 31 je přilehlé [5] k číslům 26 a 36.
Přilehlá čísla pro celý tip
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Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

V posledním tahu 2010/28 Ne 2nd je pouze jediné přilehlé číslo v porovnání s předchozím tahem 2010/28 Ne 1st - číslo 42 je přilehlé k číslu 41 z předchozího
tahu.
Tah 2010/28 Ne 1st má dvě přilehlá čísla - 14 a 41, která jsou přihlehlá k číslům 13 a 40.
Tah 2010/28 St 2nd má pouze jediné přiledhlé číslo - 17, které je přilehlé k číslu 16 a k číslu 18 z předchozího losování.
Celkem se tedy jedná o 7 výskytů jednoho přilehlého čísla a tři tahy mají dvě čísla přilehlá k číslům z předchozího tahu. Přilehlá čísla jsou v tabulce výše
zvýrazněna modrou barvou.
Budeme-li sledovat přilehá čísla [4], uvidíme, že například tah 2010/28 St 1st má dvě taková čísla. Číslo 16 je přilehlé [4] k číslu 12 a číslo 28 je přilehlé [4] k
číslu 24 z předchozího tahu. Tato čísla jsou zvýrazněna červenou barvou v tabulce výše.
Přilehlá čísla podle pozic
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]
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Ve výše uvedené tabulce jsou modrou barvou zvýrazněna přilehlá čísla [1] porovnávaná podle pozic tipu. Budeme-li analyzovat přilehlá čísla [5], pak například
tah 2010/26 Ne 2nd obsahuje dvě taková čísla. Číslo 11 je přilehlé [5] k číslu 6 předchozího tahu a číslo 38 je přilehlé k číslu 43 na stejné pozici tipu v
předchozím losování. Tato čísla jsou v tabulce zvýrazněna červenou barvou.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Přilehlá čísla.
[obsah]

Přilehlé číslice
Přilehlé číslice jsou první nebo poslední číslice, které jsou o jedna větší nebo menší než odpovídající číslice z předchozího losování. Každé číslo osudí se
rozděluje na dvě číslice. První číslice udává počet desítek v čísle, poslední číslice počet jednotek v čísle. Například první číslice čísla 23 je 2, jeho poslední
číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Jsou dva druhy statistik Přilehlých číslic. Statistiky pro celý tip porovnávají první/poslední číslice s číslicemi předchozího tahu na všech pozicích tipu. Statistika
podle pozic porovnává první/poslední číslice pouze na stejných pozicích tipu.
Přilehlé číslice pro celý tip
Například poslední dva tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

V tahu 2010/28 Ne 2nd jsou čtyři poslední číslice, které jsou přilehlé k číslicím v předchozím tahu 2010/28 Ne 1st. Poslední číslice 3 čísla 23 je přilehlá k
předchozím číslům 14 a 42 (poslední číslice 4 a 2). Poslední číslice čísla 42 je přilehlá k předchozím číslům 13 a 41 (poslední číslice 3 a 1). Poslední číslice 4
čísla 44 je přilehlá k předchozímu číslu 13 (poslední číslice 3). Poslední číslice 7 čísla 47 je přilehlá k číslu 6 (poslední číslice 6).
Přilehlé číslice pro pozici
Když poronáváme stejné dva tahy uvedené výše podle pozic v tipu, zjistíme, že neexistují přilehlé poslední číslice. Pouze jediná přilehlá první číslice k prvním
číslicím z přechozího tahu je v téže pozici. Je to první číslice čísla 29, což je číslice 2, která je přilehlou číslicí první číslice 1 čísla 13 z předchozího tahu ve
stejné pozici v tipu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Přilehlé číslice.
[obsah]
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Kombinované statistiky
Pomocí kombinovaných statistik je možné sdružit až pět různých statistických vlastností dohromady a sledovat je jako jedinou statistickou veličinu. Program je
distribuován se třemi předefinovanými statistikami:
Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká
Základ sumy + Lichá/Sudá
Základ sumy + Nízká/Vysoká
Pomocí menu Nástroje - Předvolby - Statistiky je možné vytvořit nové kombinované statistiky nebo upravit již existující.
[obsah]

Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká
Tato statistika sleduje výskyt kombinací lichých/sudých čísel a nízkých/vysokých čísel.
Příklad
Tip 1-2-3-4-5-6 má 3 lichá čísla a 3 sudá čísla. Všechna jeho čísla jsou nízká. Sloupec Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká například v tabulce Vlastnosti Schránky
bude tedy pro tento tip obsahovat hodnotu 3:3 - 6:0 .
V posledním losování ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 padla čísla 23-29-36-42-44-47-[07]. Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá, 1 číslo je nízké (23) a pět
čísel je vysokých. Sloupec Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah zobrazovat hodnotu 3:3 - 1:5.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také Kombinované statistiky a filtry Lichá/Sudá a Nízká/Vysoká.
[obsah]
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Základ sumy + Lichá/Sudá
Tato statistika sleduje výskyt kombinací <i0>základu sumy</i0> a <i1>lichých/sudých</i1> čísel.
Příklad
Součet čísel tipu 1-2-3-4-5-6 is 27. Základ sumy je tedy 2+7=9. Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá. Sloupec Základ sumy + Lichá/Sudá například v okně
Vlastnosti Schránky bude pro tento tip obsahovat hodnotu 7 - 3:3.
Čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Suma těchto čísel je 221, takže základ sumy je 2+2+1 = 5.
Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá. Sloupec Základ sumy + Lichá/Sudá například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah ukazovat 5 3:3.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také Kombinované statistiky a filtry Základ sumy a Lichá/Sudá.
[obsah]

Základ sumy + Nízká/Vysoká
Tato statistika sleduje výskyt kombinací základu sumy a nízkých/vysokých čísel.
Příklad
Součet čísel tipu 1-2-3-4-5-6 je 27. Základ sumy je tedy 2+7=9. Všechna čísla jsou nízká. Sloupec Základ sumy + Nízká/Vysoká například v okně Vlastnosti
Schránky bude pro tento tip obsahovat hodnotu 7 - 6:0.
Čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Suma těchto čísel je 221, takže základ sumy je 2+2+1 = 5.
Jedno číslo je nízké (23) a pět čísel je vysokých. Sloupec Základ sumy + Nízká/Vysoká například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah
ukazovat 5 - 1:5.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také Kombinované statistiy a filtry Základ sumy a Nízká/Vysoká.
[obsah]
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Shoda v předchozích tazích
Tato statistika ukazuje nejvyšší shodu analyzovaných tipů s 5, 10 a 15 nejnovějšími tahy.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Porovná-li se nejnovější losování 2010/28 Ne 2nd (oranžové pozadí) s 5 předchozími tahy (modré pozadí), pak nejvyšší shoda je ve dvou číslech. Čísla 23 a
29 z nejnovějšího losování se opakují v tahu 2010/28 St 1st. Takže sloupec Shoda v předchozích 5 v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude ukazovat pro
nejnovější losování hodnotu 2.
Při výpočtu stejné vlastnosti pro tah 2010/28 St 2nd se porovnávají vylosovaná čísla s tahy 2010/28 St 1st až 2010/27 St 1st a nejvyšší nalezená shoda je
pouze v jednom čísle. Například číslo 16 z předchozího tahu nebo číslo 2 z tahu 2010/27 Ne 1st. Takže sloupec Shoda v předchozích 5 v okně Vlastnosti
vylosovaných čísel bude pro tento tah zobrazovat hodnotu 1.
Sloupec Shoda v předchozích 10 zobrazuje nejvyšší shodu nalezenou v předchozích 10 tazích a sloupec Shoda v předchozích 15 zobrazuje nejvyšší shodu
nalezenou v předchozích 15 tazích.
Poznámka: Odpovídající hodnoty v okně Vlastnosti Schránky se vztahují k výběru vylosovaných čísel z okna Předvolby.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtry Shoda s losováním a Nejvyšší shoda.
[obsah]

Panel tiketu
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Tato statistika udává maximální počet čísel analyzovaných tipů nebo tahů na jednom řádku a jednom sloupci tiketu papírové sázenky.
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7] bude sloupec Max na řádku například v
okně Vlastnosti vylosovaných čísel obsahovat hodnotu 2, protože na libovolném řádku tiketu v okně Tiket jsou maximálně dvě čísla tahu. Sloupec Max ve
sloupci ve stejném okně bude ukazovat hodnotu 2, protože v libovolném sloupci okna Tiket jsou maximálně dvě čísla tahu.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Tiket.
[obsah]

Opakovaná losování
Tato statistika ukazuje, v kolika po sobě jdoucích tazích padala čísla osudí.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Tabulka výše ukazuje, že číslo 8 padlo ve dvou po sobě jdoucích tazích (2010/26 Ne 2nd a 2010/27 St 1st), takže statistická tabulka Opakovaná losování ve
sloupci 2 čísla 8 zobrazuje hodnotu 1.
Číslo 11 padlo ve třech tazích za sebou (viz čísla tučným písmem v tabulce výše), statistická tabulka tedy pro číslo 11 ve sloupci 3 zobrazuje hodnotu 1.
Také čísla 13, 16, 30 a 42 padla ve dvou po sobě jdoucích tazích, takže statistická tabulka zobrazuje jedničku ve sloupci 2 v odpovídajících řádcích. Ostatní
buňky tabulky jsou prázdné, protože ve zvoleném výběru databáze vylosovaných čísel žádné číslo nepadlo znovu ve dvou nebo více po sobě jdoucích tazích.
Analýzou celé historie ukázkové hry Expert Lotto 6/49 zjistíme, že nejčastěji se opakovalo číslo 17, které padlo v šesti tazích za sebou - tahy 2008/5 Ne 1st až
2008/6 Ne 2nd.
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[obsah]

Matice čísel
Tato statistika ukazuje, kolikrát bylo každé číslo osudí vylosováno společně s jiným číslem osudí. Údaje jsou stejné jako ve statistice Dvojice, výsledky jsou
však uspořádány do mřížky.
Proveďme analýzu 10 posledních tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Matice čísel
Záhlaví řádků i záhlaví sloupců tabulky jsou čísla z losovacího osudí. Hodnoty v políčkách tabulky ukazují, kolikrát bylo odpovídající číslo taženo s druhým
číslem. Například na řádek 6 je ve sloupci 41 hodnota 2, což znamená, že číslo 6 padlo společně s číslem 41 ve dvou tazích (2010/28 Ne 1st a 2010/27 Ne
2nd - viz modré pozadí v tabulce výše. Hodnota na řádku 41 ve sloupci 6 má stejný význam.
Na řádku 1 ve sloupci 2 je hodnota nula, což znamená, že čísla 1 a 2 nikdy v analyzovaných tazích nepadla společně.
Naposled vylosováno
Záhlaví řádků i záhlaví sloupců jsou čísla z losovacího osudí. Políčka tabulky ukazují, kolik tahů uplynulo od posledního společného výskytu obou
odpovídajících čísel. Například na řádku 6 ve sloupci 1 je hodnota 5, což znamená, že čísla 1 a 6 byla naposled společně vylosována před pěti tahy (2010/27
Ne 2nd). V políčku na souřadnicích 23 a 29 je hodnota 1, což znamená, že čísla 23 a 29 byla naposled společně vylosována v nejnovějším tahu. Stejný
význam má hodnota na souřadnicích 29 a 23.
Obrácená matice
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Buňky této tabulky obsahují všechny možné dvojice čísel. Záhlaví sloupců ukazuje, kolikrát dvojice čísel v daném sloupci padla společně v analyzovaných
tazích. Čísla dvojic ve sloupci 0 nikdy nepadla společně, čísla dvojic ve sloupci 1 padla společně pouze jednou v analyzovaných tazích, dvojice ve sloupci 2
padly dvakrát atd. Tato tabulka tedy vzniká převrácením tabulky Matice čísel.
Pomocí tlačítka Rozsah sloupců je možné zobrazit pouze sloupce v rozmezí zadaném v políčkách Min a Max .
Obrácená poslední losování
Buňky této tabulky obsahují všechny možné dvojice čísel. Záhlaví sloupců ukazuje, kolik tahů uplynulo od posledního společného výskytu čísel dvojic daného
sloupce. Čísla dvojic ve sloupci n/a nebyla nikdy vylosována společně, dvojice ve sloupci 1 padly v posledním tahu, dvojice ve sloupci 2 se objevily v
předposledním losování apod. Tato tabulka tedy vzniká převrácením tabulky Naposled vylosováno.
Pomocí tlačítka Rozsah sloupců je možné zobrazit pouze sloupce v rozmezí zadaném v políčkách Min a Max .
Kliknutím na záhlaví libovolného sloupce je možné tabulky setřídit vzestupně nebo sestupně.
[obsah]

Tah koněm
Statistika Tah koněm porovnává čísla analyzovaných tipů s čísly z předchozího losování. Statistika udává, kolik čísel z předchozího losování provedlo šachový
tah koněm do analyzovaného tahu. Tah koněm je definován následovně:
Uspořádejme čísla osudí do tabulky o deseti sloupcích:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49
Z tabulky je vidět, že číslo 1 může provést tah koněm ve tvaru písmene L na číslo 13 nebo 22. Například číslo 28 může skočit koněm na čísla 7, 9, 16, 20, 36,
40, 47, 49 - v tabulce zvýrazněno modrou barvou. Stejná pravidla platí i pro ostatní čísla osudí.
Statistiky jsou dostupné pro celý tip a také pro jednotlivé pozice tipu. Čísla analyzovaných tipů jsou pak porovnávána s čísly předchozího losování na stejných
pozicích tipu.
Proveďme analýzu následujících dvou tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49:
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
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2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]

Statistika Tah koněm pro celý tip tahu 2010/28 St 1st ukazuje, že tři čísla předchozího losování provedla tah koněm. Číslo 24 z předchozího losování skočilo na
pozici čísla 16 v analyzovaném tahu. Číslo 6 provedlo skok ve tvaru L do čísla 18 a číslo 41 skočilo do čísla 22.
Porovnáme-li čísla na stejných pozicích tipu, pak pouze číslo 6 na druhé pozici tipu skočilo do čísla 18 na stejné pozici tipu.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Tah koněm.
[obsah]

Pásma indexu tipu
Index tipu odpovídá umístění tipu v plném rozpisu všech možných kombinací. Například v loterii typu 6/49 je celkem 13 983 816 možných kombinací, počínaje
čísly 1-2-3-4-5-6, které mají index 1, pak následuje kombinace 1-2-3-4-5-7, která má index 2, až po poslední možnou kombinaci 44-45-46-47-48-49, která má
index tipu 13 983 816.
Statistika Pásma indexu tipu dělí celý rozsah všech možných hodnot indexu tipu na několik stejně velikých úseků neboli pásem. Každý řádek tabulky
představuje jedno pásmo indexu tipu. Souhrnná statistika pak ukazuje, kolik analyzovaných tipů padlo do jednotlivých pásem indexu tipu.
100k - seznam všech indexů tipu se dělí na několik úseků. V každém úseku je 100 000 indexů. V prvním pásmu jsou tedy tipy s indexy 1 až 100 000,
druhé pásmo jsou indexy 100 001 až 200 000, další pásmo jsou indexy 200 001 až 300 000 atd. Počet řádků tabulky záleží na tom, kolik možných
kombinací čísel lze pro dannou loterii vytvořit.
[10] - celý rozsah všech indexů tipu se dělí na deset stejně velikých úseků. První sloupec tabulky udává číslo pásma a číslo v hranatých závorkách
představuje poslední index tipu z danného pásma.
[20] - celý rozsah všech indexů tipu se dělí na dvacet stejně velikých úseků. První sloupec tabulky udává číslo pásma a číslo v hranatých závorkách
představuje poslední index tipu z danného pásma.
[50] - celý rozsah všech indexů tipu se dělí na padesát stejně velikých úseků. První sloupec tabulky udává číslo pásma a číslo v hranatých závorkách
představuje poslední index tipu z danného pásma.
[100] - celý rozsah všech indexů tipu se dělí na sto stejně velikých úseků. První sloupec tabulky udává číslo pásma a číslo v hranatých závorkách
představuje poslední index tipu z danného pásma.
[1000] - celý rozsah všech indexů tipu se dělí na tisíc stejně velikých úseků. První sloupec tabulky udává číslo pásma a číslo v hranatých závorkách
představuje poslední index tipu z danného pásma.
Viz také filtr Rozsah indexu tipu.
[obsah]
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Pohyb indexu tipu
Tato souhrnná statistikaudává relativní vzdálenost analyzovaného tipu od čísel posledního tahu (při analýze tipů ve Schránce) nebo od čísel předchozího
losování (při analýze vylosovaných čísel) v plném rozpisu všech možných kombinací čísel.
Například v loterii typu 6/49 je celkem 13 983 816 možných kombinací, počínaje čísly 1-2-3-4-5-6, které mají index 1, pak následuje kombinace 1-2-3-4-5-7,
která má index 2, až po poslední možnou kombinaci 44-45-46-47-48-49, která má index tipu 13 983 816.
Pohyb indexu tipu pak porovnává index posledního tahu (nebo index předchozího losování) s indexem analyzovaného tipu/tahu. Nejnižší možná hodnota je
0,0, což znamená, že analyzovaný tip má stejná čísla jako poslední/předchozí tah. Nejvyšší možná hodnota je 0,999999999. To nastane v případě, že čísla
analyzovaného tipu jsou 1-2-3-4-5-6, a v posledním tahu padla čísla 44-45-46-47-48-49 nebo naopak.
Statistická tabulka rozděluje celý rozsah možných hodnot pohybu indexu tipu na 100 stejně velkých intervalů. První řádek tabulky pak ukazuje počet
analyzovaných tipů, jejichž pohyb indexu tipu je v intervalu 0,0 až 0,01 (nepočítaje), druhý řádek tabulky ukazuje výskyt pohybu indexu tipu v intervalu 0,01
(včetně) až 0,02 (nepočítaje) atd.
Viz také filtr Pohyb indexu tipu a statistická vlastnost Pohyb indexu tipu.
[obsah]

Pozice indexu tipu
Index tipu je jeho pořadové číslo v seznamu všech možných kombinací čísel. Například v loterii 6/49 odpovídá index tipu 1 kombinaci čísel 1-2-3-4-5-6, index
tipu 2 odpovídá kombinaci čísel 1-2-3-4-5-7, index tipu 3 je kombinace čísel 1-2-3-4-5-8 atd. Čísla tipu 44-45-46-47-48-49 mají index 13 983 816.
To znamená, že statistika může posuzovat 8 různých pozic. Pozice indexu tipu 1 jsou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a 1 a pozice indexu tipu 13 983 816 jsou 1,3,9,8,3,8,1 a
6.
Statistika pak udává, jak často se na jednotlivých pozicích indexu tipu objevují číslice 0 až 9.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pozice indexu tipu.
[obsah]
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Prvočísla
Tato statistika udává počet prvočísel v analyzovaných tipech.
Prvočísla v rozmezí 1 až 100 jsou 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Aritmetická složitost
Aritmetická složitost určuje, jak moc se navzájem liší rozdíly mezi všemi čísly analyzovaného tipu. Vzorec pro výpočet je:
Aritmetická složitost (t) = D(t) - (r-1)
kde D(t) je počet jedinečných rozdílů mezi všemi čísly tipu a r je počet čísel v analyzovaném tipu.
V loterii typu 6/xx nabývá Aritmetická složitost hodnot 0 až 10. Zhruba 74% všech možných kombinací má Aritmetickou složitost v rozmezí 8 až 10.
Příklad
Provedeme analýzu tipu 1-2-3-4-5-6. Rozdíly mezi všemi čísly tipu jsou:
2-1 = 1
3-1 = 2
4-1 = 3
5-1 = 4
6-1 = 5
3-2 = 1
4-2 = 2
5-2 = 3
6-2 = 4
4-3 = 1
5-3 = 2
6-3 = 3
5-4 = 1
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6-4 = 2
6-5 = 1
Najdeme tedy pět jedinečných rozdílů: 1, 2, 3, 4, 5, takže Aritmetická složitost tohoto tipu je 5-(6-1) = 0
Stejná analýza tipu 1-2-4-8-13-21 udává následující rozdíly čísel:
2-1 = 1
4-1 = 3
8-1 = 7
13-1 = 12
21-1 = 20
4-2 = 2
8-2 = 6
13-2 = 11
21-2 = 19
8-4 = 4
13-4 = 9
21-4 = 17
13-8 = 5
21-8 = 13
21-13 = 8
Žádný z výše uvedených rozdílů se neopakuje, takže jsme nalezli 15 jedinečných rozdílů. Aritmetická složitost tohoto tipu je tedy 15-(6-1)=10
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Aritmetická složitost.
[obsah]

Číslice tipu
Souhrnná statistika Číslice tipu ukazuje četnost výskytu prvních-posledních číslic v analyzovaných tipech.
Následující tabulka obsahuje analýzu prvních číslic všech tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49:
První
Výskyt
číslice
0 1093
1 1162
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2
3
4
5
6
7
8
9

1155
1210
1140
0
0
0
0
0

První číslice 5 až 9 se nevyskytují, protože se jedná o loterii typu x/49, kde nejvyšší možné číslo je 49. Z tabulky je také vidět, že nejčastěji zastoupená první
číslice je 3. To znamená, že nejčastěji padají čísla 30 až 39.
Obdobná tabulka je dostupná pro poslední číslice čísel tipu.
Viz také filtr První/Poslední číslice.
[obsah]

Postupné číslice nezávisle na pořadí
Tato statistika udává maximální počet prvních a posledních číslic, které jsou postupné nezávisle na jejich pořadí v analyzovaném tipu.
Každé číslo osudí se rozděluje na dvě číslice. První číslice udává počet desítek v čísle, poslední číslice počet jednotek v čísle. Například první číslice čísla 23
je 2, jeho poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Číslice jsou postupné, jestliže každá číslice je o jednu vyšší než předchozí číslice. Například číslice 5,6,7 jsou postupné, číslicie 5,7,9 postupné nejsou.
Například v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 padla čísla 23-29-36-42-44-47. První číslice tohoto losování jsou 2, 2, 3, 4, 4, 4. Nejdelší úsek
postupných číslic je 2-3-4, takže statistika Postupné první číslice nezávisle na pořadí tohoto tahu je 3.
Poslední číslice nejnovějšího losování jsou 3, 9, 6, 2, 4, 7. Po seřazení ve vzestupném pořadí pak dostaneme 2, 3, 4, 6, 7, 9. Nejdelší úsek postupných číslic je
2-3-4, takže statistika Postupné poslední číslice nezávisle na pořadí tohoto tahu je 3.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Postupné číslice nezávisle na pořadí.
[obsah]
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Skupiny čísel
Tato statistika sleduje, jak čísla analyzovaných tipů spadají do uživatelem definovaných skupin čísel.
Například ve výchozím nastavení ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou tyto skupiny čísel
Skupina 1 - čísla 1 až 10
Skupina 2 - čísla 11 až 20
Skupina 3 - čísla 21 až 30
Skupina 4 - čísla 31 až 40
Skupina 5 - čísla 41 až 49
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[07] bude sloupec Rozložení do skupin čísel
například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel ukazovat hodnotu 0-0-2-1-3. To znamená, že analyzovaný tah má nula čísel ze Skupiny 1, nula čísel ze Skupiny
2, dvě čísla (23 a 29) ze Skupiny 3, jedno číslo (36) ze Skupiny 4 a dvě čísla (44 a 47) ze Skupiny 5.
Sloupec Počet skupin čísel ve stejném okně ukazuje, do kolika skupin čísla analyzovaného tipu padnou. V tomto případě má poslední tah čísla ze tří různých
skupin (Skupina 3, Skupina 4 a Skupina 5), takže sloupec zobrazuje pro poslední tah hodnotu 3.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtry Skupiny čísel a Vzorky skupin čísel a statistiky Rozložení do skupin čísel a Opakování skupin čísel.
[obsah]

Rozložení do skupin čísel
Tato statistika ukazuje všechna možná rozložení do skupin čísel, která je možné nalézt v analyzovaných tipech.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou následující výchozí skupiny čísel:
Skupina 1 - čísla 1 až 10
Skupina 2 - čísla 11 až 20
Skupina 3 - čísla 21 až 30
Skupina 4 - čísla 31 až 40
Skupina 5 - čísla 41 až 49
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Provedeme-li analýzu posledního tahu v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49, kdy padla čísla 23-29-36-42-44-47-[07], pak tabulka statistiky Rozložení do skupin
čísel bude mít ve sloupci Naposled hodnotu "1" na řádku označeném 0-0-2-1-3. To znamená, že analyzovaný tah nemá žádná čísla ve Skupině 1, žádná čísla
ve Skupině 2, dvě čísla (23 a 29) ze Skupiny 3, jedno číslo (36) ze Skupiny 4 a dvě čísla (44 a 47) ze Skupiny 5.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtry Skupiny čísel a Vzorky skupin čísel a statitiky Skupiny čísel a Opakování skupin čísel.
[obsah]

Pozice tipu
Tato statistická vlastnost sleduje výskyt čísel na jednotlivých pozicích tipu.
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7] bude sloupec Pozice 1 například v okně
Vlastnosti vylosovaných čísel obsahovat hodnotu 23. Sloupec Pozice 2 bude obsahovat hodnotu 29, protože druhé vylosované číslo tahu je 29 atd.
Viz také filtr Čísla na pozicích a statistika Čísla tipu.
[obsah]

První / Poslední číslice pozic
Tato statistika sleduje výskyt prvních a posledních číslic v jednotlivých pozicích tipu. Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice je první část čísla,
poslední číslice je druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
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2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Analýza Prvních číslic ukazuje, že nejčastější číslice na první pozici tipu je 0. Je tomu tak proto, že sedm z analyzovaných tahů má první vylosované číslo
menší než 10. První číslice je tedy 0 - zvýrazněno modrým pozadím v tabulce výše.
Stejná analýza Posledních číslic ukazuje, že nejčastější poslední číslice na šesté pozici tipů jsou číslice 7 a 9 - zvýrazněno oranžovým pozadím v tabulce výše.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr První / Poslední číslice pozic.
[obsah]

Pohyb čísel na pozicích
Tato statistika porovnává čísla analyzovaných tahů s čísly předchozího losování. Při analýze tipů ve Schránce se porovnávají čísla tipů s čísly nejnovějšího
tahu z výběru losování z okna Předvolby.
Například v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 byla vylosována čísla 23-29-36-42-44-47-[07], čísla vylosovaná v předchozím tahu jsou 06-1314-19-41-42-[29]. Pohyb čísla na první pozici tipu je tedy 23-6=17, pohyb čísla na druhé pozici je 29-13=16, pohyb na třetí pozici je 36-14=22 atd. Součet
všech pohybů čísel je 17+16+22+23+3+5=86
Při analýze tipu ve Schránce s čísly například 21-27-36-38-41-48 pak pohyb čísel na první pozici tipu oproti poslednímu tahu bude 21-23=-2, na druhé pozici
tipu 27-29=-2 , na třetí pozici 36-36=0 atd. Součet všech pohybů čísel je -2-2+0-4-3+1=-10.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb čísel.
[obsah]

Vzorky pohybu čísel
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Statistika Vzorky pohybu čísel porovnává čísla analyzovaných tipů s čísly předešlého tahu.
Například poslední tři tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

Vzorek pohybu čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd je ++++++, protože všechna jeho čísla jsou vyšší než čísla předchozího tahu na odpovídajících pozicích tipu.
Vzorek pohybu čísel pro tah 2010/28 Ne 1st je +=-+++. První vylosované číslo je 6, což je vyšší než číslo 2 z předchozího tahu. První část vzorku pohybu čísel
je tedy "+". Druhé číslo tahu, 13, je stejné jako v předchozím tahu, takže vzorek pohybu čísel pokračuje znakem "=". Číslo 14 je nižší než číslo 16 na stejné
pozici tipu předchozího losování. Další čast vzorku pohybu čísel je "-". Ostatní vylosovaná čísla jsou vyšší než čísla předchozího tahu, takže vzorek pohybu
čísel končí znaky "+++".
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu číslic a filtr Vzorky pohybu čísel.
[obsah]

Vzorky pohybu číslic
Statistika Vzorky pohybu číslic ukazuje, jak se změnily první/poslední číslice tipu v porovnání s předchozím tahem.
Například dva nejnovější tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

Pohyb prvních číslic v tahu 2010/28 Ne 2nd je ++++==
To znamená, že první číslice na prvních čtyřech pozicích tipu jsou vyšší než první číslice na stejných pozicích v předchozím losování. První číslice na
posledních dvou pozicích tipu jsou stejné jako v předchozím tahu.
Pohyb posledních číslic stejného tahu je -++-++
To znamená, že poslední číslice na první pozici tipu je nižší než v předchozím tahu (viz poslední číslice 3 v nejnovějším tahu a poslední číslice 6 v předchozím
losování). Další dvě pozice tipu mají poslední číslice vyšší. Poslední číslice čísla 42 je 2, což je nižší než poslední číslice 9 čísla 19 z předchozího losování.
Vzorek pohybu číslic tedy obsahuje znak "-". Poslední číslice na zbývajících pozicích tipu jsou vyšší než v předchozím losování.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu čísel a filtr Vzorky pohybu číslic.
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[obsah]

Vzorky pohybu číslic
Statistika Vzorky pohybu číslic ukazuje, jak se změnily první/poslední číslice tipu v porovnání s předchozím tahem.
Například dva nejnovější tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

Pohyb prvních číslic v tahu 2010/28 Ne 2nd je ++++==
To znamená, že první číslice na prvních čtyřech pozicích tipu jsou vyšší než první číslice na stejných pozicích v předchozím losování. První číslice na
posledních dvou pozicích tipu jsou stejné jako v předchozím tahu.
Pohyb posledních číslic stejného tahu je -++-++
To znamená, že poslední číslice na první pozici tipu je nižší než v předchozím tahu (viz poslední číslice 3 v nejnovějším tahu a poslední číslice 6 v předchozím
losování). Další dvě pozice tipu mají poslední číslice vyšší. Poslední číslice čísla 42 je 2, což je nižší než poslední číslice 9 čísla 19 z předchozího losování.
Vzorek pohybu číslic tedy obsahuje znak "-". Poslední číslice na zbývajících pozicích tipu jsou vyšší než v předchozím losování.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu čísel a filtr Vzorky pohybu číslic.
[obsah]

Vzdálenost čísel na pozicích
Tato statistika hodnotí rozdíly čísel tipu na sousedících pozicích tipu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
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2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Analýza Vzdálenost čísel ukazuje, že nejčastější hodnota rozdílu mezi druhým a prvním číslem tipu je 3. Tato hodnota byla nalezena ve třech analyzovaných
tazích - viz buňky s modrým pozadím v tabulce výše. Stená analýza také ukazuje, že nejčastější vzdálenost mezi čísly na pozicích 6 a 5 je 1. Stalo se tak v
třech analyzovaných tazích - viz buňky s oranžovým pozadím v tabulce výše.
Statistická vlastnost Vzdálenost čísel posledního tahu například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel ukazuje, že Vzdálenost 2-1 je 6. Druhé číslo 29 mínus
první číslo 23 rovná se 6. Hodnota ve sloupci Vzdálenost 3-2 je 7, protože 36-29=7. Totéž platí pro ostatní pozice tipu.
Vzdálenost 1-0 je uváděna pouze pro úplnost, obsahuje vždy první číslo tipu.
Vzdálenost 6-1 je rozdíl mezi prvním a posledním číslem tipu (v loterii typu 6/xx).
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Součet číslic na pozicích
Udává součet prvních a posledních číslic na všech pozicích tipu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 padla v posledním tahu tato čísla 23-29-36-42-44-47-[7]. Součet číslic tohoto tipu pak je:
Součet číslic 1: 2+3=5
Součet číslic 2: 2+9=11
Součet číslic 3: 3+6=9
Součet číslic 4: 4+2=6
Součet číslic 5: 4+4=8
Součet číslic 6: 4+7=11
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
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[obsah]

Součet dvou pozic tipu
Udává součty všech možných dvojic čísel tipu. Jedná se tedy o součet prvního a druhého čísla tipu, dále pak součet prvního a třetího čísla tipu, součet prvního
a čtvrtého čísla tipu a tak dále až po součet pátého a šestého čísla tipu (v loterii typu 6/xx).
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 padla v posledním tahu čísla 23-29-36-42-44-47-[7]. Součty dvou pozic tipu pak jsou:
Pozice 1+2: 23+29=52
Pozice 1+3: 23+36=59
Pozice 1+4: 23+42=65
Pozice 1+5: 23+44=67
Pozice 1+6: 23+47=70
Pozice 2+3: 29+36=65
Pozice 2+4: 29+42=71
Pozice 2+5: 29+44=73
Pozice 2+6: 29+47=76
Pozice 3+4: 36+42=78
Pozice 3+5: 36+44=80
Pozice 3+6: 36+47=83
Pozice 4+5: 42+44=86
Pozice 4+6: 42+47=89
Pozice 5+6: 44+47=93
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Rozsah čísel na pozicích
Statistika dělí čísla osudí do několika intervalů. Každý interval obsahuje buď 5 nebo 10 čísel osudí. Například v loterii typu x/49 se osudí rozdělí na deset
intervalů o pěti číslech (1-5, 6-10, 11-15, ... , 41-45, 46-49) a na pět intervalů o deseti číslech (1-10, 11-20, ... , 41-49).
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Statistika pak hodnotí čísla na jednotlivých pozicích tipu a ukazuje, do kterého intervalu danná pozice tipu padne.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou poslední vylosovaná čísla 23-29-36-42-44-47, takže při použití intervalů o pěti číslech padne první losované
číslo do intervalu 21-25. Při použití intervalů o deseti čísel padne první pozice do intervalu 21-30.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Součet svislých dvojic
Statistika Součet svislých dvojic sleduje součet čísel tipu na stejných pozicích jako zvolené předchozí losování. Vzdálenost mezi tahy je nastavitelná v okně
Předvolby.
Pokud jsou vzdálenosti tahů nastaveny například na hodnoty 1, 5 a 10 pak okno Vlastnosti vylosovaných čísel bude zobrazovat následující hodnoty pro
ukázkovou loterii Expert Lotto 6/49 Demo:
Součet svislých dvoji 1 [1] Součet svislých dvoji 3 [5] Součet svislých dvoji 6 [10]
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

29

58

94

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

8

39

88

2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

18

35

83

2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]

17

40

75

2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]

3

23

90

2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]

22

48

77

2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]

28

50

84

2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]

16

47

88

2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]

13

42

79

2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

9

34

91

2010/26 St 2nd 04 18 26 33 35 47 [11]

9

48

89

Hodnota ve sloupci Součet svislých dvojic 1 [1] udává součet čísel na první pozici tipu pro vzdálenost tahů 1.
Hodnota ve sloupci Součet svislých dvojic 3 [5] udává součet čísel na třetí pozici tipu pro vzdálenost tahů 5.
Hodnota ve sloupci Součet svislých dvojic 6 [5] udává součet čísel na poslední pozici tipu pro vzdálenost tahů 10.
Viz také filter Součet svislých dvojic.
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[obsah]

Průměrná vzdálenost
Tato statistická vlastnost udává průměrný rozdíl mezi sousedními čísly tipu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou naposled losovaná čísla 23-29-36-42-44-47. Vzdálenost mezi druhým a prvním číslem je 29-23=6.
Vzdálenost třetího čísla od druhého čísla je 36-29=7. Vzdálenosti čísel jsou tedy 6, 7, 6, 2, 5, průměrná vzdálenost pak je 4,8
Viz také filter Průměrná vzdálenost.
[obsah]

Intervaly vylosovaných čísel
Vylosovaná čísla každého tahu rozdělují losovací na šest na sebe navazujících intervalů (platí pro loterie typu 6/xx). Jestliže naposled vylosovaná čísla jsou
například 23-29-36-42-44-47, pak jimi definované intervaly jsou:1 až 23, 24 až 29, 30 až 36, 37 až 42, 43 až 44 a 45 až 49.
Potom například tip 15-25-31-33-41-49 má následující vzorek rozložení čísel: XXX--X. Jeho první číslo 15 padne do prvního intervalu (1 až 23), takže vzorek
začíná symbolem X. Druhé číslo 25 padne do druhého intervalu (24 až 29), takže další symbol vzoreku X. Číslo 31 je ve třetím intervalu, takže na třetí pozici
vzorku je znovu symbol X. Čísla 31 a 41 nepadnou do intervalů na odpovídajících pozicích, takže vzorek pokračuje dvěma symboly -. Poslední číslo 49 padne
do posledního intervalu, takže vzorek končí symbolem X.
Poznámka: První interval vždy začíná nejnižším číslem osudí. Poslední interval vždy končí nejvyšším číslem osudí.
Vzorky intervalů
Například posledních pět tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 má následující vzorky rozdělení čísel do intervalů předchozího tahu:
2010/28 Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07] -----X
2010/28 Ne 1st, 06-13-14-19-41-42-[29] -XX--X
2010/28 St 2nd, 02-13-16-17-25-40-[27] X---XX
2010/28 St 1st, 16-18-22-23-28-29-[24] ---XX2010/27 Ne 2nd, 01-06-12-24-32-41-[44] XX-X-X
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V tabulce výše vidíme, že například pouze poslední číslo (47) posledního tahu padne do intervalů předchozího losování 2010/28 Ne 1st. Odpovídající interval
je 42 až 47. Vzorek intervalů posledního tahu je tedy -----X.
V intervalech
Tato statistika udává počet čísel, která padnou do intervalů tvořený čísly předchozího losování.
Například posledních pět tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
Datum

Čísla

V intervalech

2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

1

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

3

2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

3

2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]

2

2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]

4

Z výše uvedené tabulky vidíme, že tato statistika ukazuje počet symbolů X ve statistice Vzorky intervalů.
Například poslední tah 2010/28 Ne 2nd má pouze jedno číslo padnoucí do intervalů předchozího tahu 2010/28 Ne 1st. Je to číslo 47 zvýrazněné modrou
barvou.
Tah 2010/28 St 2nd má tři taková čísla. Číslo 2 je v prvním intervalu 1 až 16. Číslo 25 padne do intervalu 18 až 25 a poslední číslo 40 je z intervalu 26 až 49.
Tato čísla jsou v tabulce zvýrazněna oranžovou barvou.
Statistika V intervalech je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnost jednotlivých tipů..
Viz také filtr Vzorky intervalů.
[obsah]

Horká/studená čísla
Tyto statistiky udávají počet horkých a počet studených čísel, která jsou obsažena v analyzovaných tazích nebo tipech. Horká čísla jsou taková, která se v
několika posledních losováních objevují velmi často, naopak studená čísla se v posledních tazích nepadají vůbec nebo pouze velmi zřídka.
Minimální požadovaný počet výskytů horkého čísla a maximální povolený počet výskytů studeného čísla je nastavitelný pomocí menu Nástroje - Předvolby Zabarvení čísel - Horká/Studená.
Analýzou celé databáze losovaných čísel ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 zjistíme, že losovaná čísla nejčastěji obsahují maximálně 2 studená čísla z
předchozích losování. Velmi často se ve výherních číslech také objevují 0 až 2 horká čísla.
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Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu je použito nastavení následující nastavení Horkých/Studených čísel: Maximální výskyt studených čísel: 1, Minimální
výskyt horkých čísel: 4, Hledat horká/studená čísla ve 20 nejnovějších tazích.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Horká/Studená čísla a zabarvení čísel Horká/Studená.
[obsah]

Rozložení do matice
Statistika ukazuje rozložení čísel analyzovaného tipu do matice všech čísel osudí. Čísla osudí jsou uspořádána do tabulkové matice čtyřmi různými způsoby.
Každý řádek takové matice pak tvoří jednu skupinu čísel. Statistika tedy ukazuje rozložení čísel tipu do těchto skupin.
Níže uvedené příklady platí pro poslední tah ukázkové loterie Expert Lotto 6/49, kdy padla čísla 23-29-36-42-44-47-[7].
5 svisle
Tato matice má pět sloupců, čísla jsou uspořádána shora dolů. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40
Každé číslo tipu je na jiném řádku tabulky (v jiné skupině), rozložení do matice 5 svisle pro nejnovější losovaná čísla je 1-1-1-1-1-1
5 vodorovně
Tato matice má pět sloupců, čísla jsou uspořádána zleva doprava. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49
Dvě čísla tipu jsou na stejném řádku, takže rozložení do matice 5 vodorovně je 2-1-1-1-1.
9 svisle
Tato matice má devět sloupců, čísla jsou uspořádána shora dolů. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

7 13 19 25 31 37 43 49

2

8 14 20 26 32 38 44

3

9 15 21 27 33 39 45

4 10 16 22 28 34 40 46
5 11 17 23 29 35 41 47
6 12 18 24 30 36 42 48
Tři analyzovaná čísla jsou na stejném řádku (23,29 a 47), další dvě čísla jsou na dalším řádku a číslo 44 je na samostatném řádku. Rozložení 9 svisle je tedy
3-2-1.
9 vodorovně
Tato matice má devět sloupců, čísla jsou uspořádána zleva doprava. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
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37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49
Dvě čísla jsou na samostatných řádcích (23 a 47), ostatní čísla padnou do dvou řádků matice. Rozložení 9 vodorovně pak je 2-2-1-1.
10 svisle
Tato matice má deset sloupců, čísla jsou uspořádána shora dolů. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46

2

7 12 17 22 27 32 37 42 47

3

8 13 18 23 28 33 38 43 48

4

9 14 19 24 29 34 39 44 49

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Dvě čísla jsou na stejném řádku (42 a 47), dvě čísla jsou na dalším řádku (29 a 44) a dvě zbývající čísla jsou na samostatně na jiných řádcích. Rozložení 10
svisle pak je 2-2-1-1.
10 vodorovně
Tato matice má 10 sloupců, čísla jsou uspořádána zleva doprava. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49
Tři analyzovaná čísla jsou na stejném řádku (42, 44 a 47), dvě čísla jsou spolu na jiném řádku (23 a 29) a zbylé číslo je samostatně na dalším řádku. Takže
hodnota rozložení 10 vodorovně je 3-2-1.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Dvojice
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Tato statistika ukazuje výskyt všech možných dvojic čísel v analyzovaných tipech. V loterii typu x/49 jsou dvojice 1-2, 1-3, 1-4 ... až po 47-48 a 48-49.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Analýza dvojic ukazuje, že v tazích se nevyskytuje dvojice 1-2. Analyzované tahy také neobsahují dvojice 1-3, 1-4 a 1-5 . Dvojice 1-6 se vyskytuje pouze
jednou (modré pozadí v tabulce výše).
Dvojice například 22-29 se v analyzovaných tazích vyskytuje dvakrát (oranžové pozadí v tabulce výše), takže ve sloupci Výskyt statistické tabulky bude na
odpovídajícím řádku dvojka.
Viz také statistiky Postupné dvojice.
[obsah]

Trojice
Tato statistika ukazuje výskyt všech možných trojic čísel v analyzovaných tipech. V loterii typu x/49 jsou trojice 1-2-3, 1-2-4, 1-2-5 ... až 46-48-49 a 47-48-49.
Viz také statistika Postupné trojice.
[obsah]
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Čtveřice
Tato statitika ukazuje výskyt všech možných čtveřic v analyzovaných tipech. V loterii typu x/49 jsou čtveřice 1-2-3-4, 1-2-3-5, 1-2-3-6 ... až 45-47-48-49 a 4647-48-49.
Poznámka: Tato statistika je dostupná pouze pro loterie, které losují pět a více čísel.
Viz také statistiky Postupné čtveřice.
[obsah]

Pětice
Tato statistika ukazuje výskyt všech možných pětic čísel v analyzovaných tipech. V loterii typu x/49 jsou pětice 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-6, 1-2-3-4-7 ... až po 44-4647-48-49 a 45-46-47-48-49.
Poznámka: Tato statistika je dostupná pouze pro loterie, které losují šest a více čísel.
Viz také statistika Postupné pětice.
[obsah]

2/3 - "Dvě ze tří"
Tato statiska zobrazuje všechny možné kombinace tří čísel a započítává výskyt, pokud analyzovaný tip obsahuje jakákoliv dvě čísla danné trojice. Například
analýza nejnovějšího tahu v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 Demo ukazuje jeden výskyt trojice 1-2-12. Čísla nejnovějšího losování jsou 2-12-13-27-29-31
[7], takže vidíme, že dvě čísla trojice jsou v tipu obsažena: 2-12.
Poznámka: Tato statistika není dostupná pro loterie typu Pick-N.
Viz také statistika Tři ze čtyř.
[obsah]
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3/4 - "Tři ze čtyř"
Tato statiska zobrazuje všechny možné kombinace čtyř čísel a započítává výskyt, pokud analyzovaný tip obsahuje jakékoliv tři čísla danné čtveřice. Například
analýza nejnovějšího tahu v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 Demo ukazuje jeden výskyt čtveřice 1-2-12-13. Čísla nejnovějšího losování jsou 2-12-13-27-2931 [7], takže vidíme, že tři čísla čtveřice jsou v tipu obsažena: 2-12-13.
Poznámka: Tato statistika není dostupná pro loterie typu Pick-N.
Viz také statistika Dvě ze tří.
[obsah]

Kombinace čísel
Statistika ukazuje výskyty všech možných kombinací šesti a více čísel. Tato statistika je dostupná pouze v loteriích, které losují sedm a více čísel.
Poznámka: Statistika je nedostupná v případě, že počet všech možných kombinací je příliš velký. Například v loterii typu Keno x/80 je více než 300 miliónů
možných kombinací šesti čísel. Toto omezení je však možné zrušit použitím parametru -J-Dstats.combo.nolimit=true na příkazové řádce při spouštění
programu. Může se pak ale stát, že program odmítne statistiku vypočítat, protože nebude mít dostatek volné paměti.
Viz také statistiky Dvojic, Trojic, Čtveřic a Pětic.
[obsah]

Přehled postupných čísel
Postupná čísla jsou čísla, kde každé číslo je o jedničku vyšší než předchozí číslo. Například 1-2 nebo 30-31-32 apod. Statistika Přehled postupných čísel
udává, kolik kombinací postupných čísel je v každém analyzovaném tipu/tahu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
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2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Statistická tabulka postupných dvojic ukazuje, že dva páry postupných čísel byly nalezeny ve dvou analyzovaných tazích (2010/28 Ne 1st a 2010/28 St 1st).
Jeden pár postupných čísel byl nalezen ve čtyřech tazích (modré pozadí v tabulce výše) a čtyři tahy neobsahují žádnou dvojici postupných čísel.
Žádný z posledních 10 tahů neobsahuje ani jednu trojici, čtveřici nebo pětici postupných čísel.
Poznámka: Tip s čísly například 10-15-16-17-18-20 se vždy vyhodnotí jako jediný výskyt čtveřice postupných čísel (15-16-17-18). Nikdy se neobjeví ve
statistice postupných dvojic jako výskyt dvou párů postupných čísel (15-16 a 17-18). Totéž platí pro tipy obsahující trojice nebo pětice postupných čísel.
Viz také filtr Postupná čísla a statistika Kombinace postupných čísel.
[obsah]

Kombinace postupných čísel
Postupná čísla jsou čísla, kde každé číslo je o jedničku vyšší než předchozí číslo.
Postupné dvojice jsou kombinace čísel od 1-2, 2-3, 3-4 až po 47-48 a 48-49 (v loterii typu x/49).
Postupné trojice jsou kombinace čísel od 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5 až pot 46-47-48 a 47-48-49 (v loterii typu x/49).
Postupné čtveřice jsou kombinace čísel od 1-2-3-4, 2-3-4-5 až po 46-47-48-49 (v loterii typu x/49).
Postupné pětice jsou kombinace čísel od 1-2-3-4-5, 2-3-4-5-6 až po 45-46-47-48-49 (v loterii typu x/49).
Tato statistika ukazuje výskyt kombinací postupných čísel v analyzovaných tipech/tazích.
Poznámka: Tip s čísly například 10-15-16-17-18-20 se vždy vyhodnotí jako jediný výskyt čtveřice postupných čísel (15-16-17-18). Nikdy se neobjeví ve
statistice postupných dvojic jako výskyt dvojice 15-16 a dvojice 17-18. Totéž platí pro tipy obsahující trojice nebo pětice postupných čísel.
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Viz také filtry Postupné dvojice, Postupné trojice a Postupné čtveřice.
Viz také statistika Přehled postupných čísel.
[obsah]

Oznamovací čísla
Oznamovací čísla ukazují, jaká čísla padají nejčastěji po číslech z posledního tahu - oznamovatelích. Statistika se vždy vztahuje k nejnovějšímu tahu ve
výběru vylosovaných čísel, který byl pro analýzu zvolen.
Statistika Přehled ukazuje čísla padající v příštím losování, pokud padlo některé z čísel posledního tahu. Poziční statistiky ukazují čísla, které se objevují na
odpovídajících pozicích tipu, pokud je na stejné pozici taženo odpovídající oznamovací číslo posledního tahu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Poslední tah výše uvedeného výběru je 2010/28 Ne 2nd, takže oznamovací čísla jsou 23-29-36-42-44-47-[7]. V tabulce jsou oznamovatelé zvýrazněni tučným
písmem.
Tabulka Přehled ve statistikách Oznamovací čísla posledních deseti tahů ukazuje, že po libovolném oznamovacím čísle padá nejčastěji číslo 2. Číslo 2 padlo v
tahu 2010/27 Ne 1st, kde bylo oznamováno číslem 23 z předchozího losování. Viz buňky s modrým pozadím v tabulce výše. Číslo 2 padlo také v tahu 2010/28
St 2nd, kde bylo oznamováno čísly 23 a 29 z předchozího tahu. Statistická tabulka tedy pro číslo 2 ukazuje ve sloupci Výskyt hodnotu 3.
Pokud se statistika Oznamovací čísla vypočítá pro celou databázi vylosovaných čísel, pak oznamovací čísla jsou znovu 23, 29, 36, 42, 44 a 47. Tabulka
Přehled pak ukazuje, že například číslo 9 padá v příštím tahu nejčastěji, pokud se v předchozím losovaní objevilo alespoň jedno z oznamovacích čísel. Za
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celou historii hry bylo takto 'oznámeno' celkem 112 krát. Naopak číslo 26 padá v příštím losování velmi málo, pokud se v předchozím losování objevilo alespoň
jedno oznamovací číslo. Bylo oznámeno pouze 61 krát.
Stejná analýza pro například pátou pozici tipu ukazuje, že v příštím tahu na páté pozici tipu padají nejčastěji čísla 34, 35 a 38 (čtyřikrát), pokud se oznamovací
číslo 44 objevilo na páté pozici tipu v předchozím losování. Statistiky pro první pozici tipu, kde je oznamovacím číslem 23, ukazují, že v přístím tahu na stejné
pozici padají pouze čísla 1, 8 a 17.
Poznámka: Tyto statistiky jsou dostupné pouze z analýzy vylosovaných čísel.
Viz také statistiky Oznamovací dodatkové číslo, Oznamovací dvojice a Oznamovací trojice.
[obsah]

Oznamovací dvojice
Statistika Oznamovací dvojice je velmi podobná statistice Oznamovací čísla. Oznamovací dvojice však hodnotí čísla, která padají nejčastěji, objeví-li se v
předchozím losovaní alespoň jedna (oznamovací) dvojice čísel z posledního tahu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Nejnovější tah výběru výše je 2010/28 Ne 2nd s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7]. Oznamovací dvojice tedy jsou 23-29, 23-36, 23-42, 23-44, 23-47,
29-36 ... až po poslední dvojici 44-47. V posledních 10 tazích je pouze jedna oznamovací dvojice - tah 2010/28 St 1st (viz čísla tučným písmem v tabulce
výše). Čísla, která následovala po této oznamovací dvojici jsou 2, 13, 16, 17, 25, 40. Statistická tabulka tedy bude pro tato čísla ukazovat hodnotu výskytu 1.
Analýza celé historie hry ukazuje, že pokud se objeví alespoň jedna z dvojic 23-29 až 44-47, pak nejčastěji následují čísla 36 a 46. Tato čísla byla oznámena
celkem 32 krát. Naopak čísla 32 a 33 následují nejméně často, protože byla oznámena pouze 12 krát jednou z dvojic čísel posledního tahu.
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Viz také statistika Oznamovací čísla a Oznamovací trojice.

[obsah]

Oznamovací trojice
Statistika Oznamovací trojice je totožná jako statistika Oznamovací dvojice. Sleduje se však, která čísla následují nejčastěji v příštím tahu, pokud předchozí tah
obsahuje alespoň jednu (oznamovací) trojici čísel z posledního tahu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Nejnovější tah výběru výše je 2010/28 Ne 2nd s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7]. Oznamovací trojice tedy jsou 23-29-36, 23-29-42 ... až po trojici 4244-47. Žádná taková trojice se v posledních 10 tazích nevyskytuje, takže statistická tabulka zobrazí výskyt nula u všech čísel osudí.
Analýza celé historie hry ukazuje, že pokud se objeví alespoň jedna z trojic 23-29-36 až 42-44-47, pak nejčatěji následuje číslo 6, které bylo oznámeno
šestkrát. Naopak čísla 2, 24, 32 a 33 se v příštím losování nikdy neobjevila, pokud v předchozím tahu padla alespoň jedna z oznamovacích trojic.
Viz také statistika Oznamovací čísla a Oznamovací dvojice.

[obsah]
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Oznamovací dodatkové číslo
Oznamovací dodatkové číslo ukazuje, které dodatkové čísla padá nejčastěji v následujícím tahu po dodatkových číslech předchozího losování. Statistika se
vždy vztahuje k nejnovějšímu tahu ve výběru vylosovaných čísel, který byl pro analýzu zvolen.
Viz také Oznamovací čísla.
[obsah]

Záporné/kladné odchylky Historie
Statistika Záporné/kladné odchylky Historie sleduje, kolik analyzovaných tipů/tahů vedlo k záporným a ke kladným Odchylkám součtů Historie v dané Úrovni.
Výsledky jsou prezentovány třemi způsoby - vlastní hodnoty odchylek, hodnoty odchylek sdružené do intervalů o velikosti 5 a hodnoty odchylek sdružené do
intervalů o velikosti 10.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 deseti nejnovějším tahům odpovídají tyto Odchylky Historie v Úrovni 0:
2010/28 Ne 2nd +13
2010/28 Ne 1st

-3

2010/28 St 2nd -13
2010/28 St 1st +18
2010/27 Ne 2nd

-1

2010/27 Ne 1st

-9

2010/27 St 2nd

+6

2010/27 St 1st +15
2010/26 Ne 2nd +13
2010/26 Ne 1st +22

Analýza Kladných Odchylek Historie ukazuje, že nejčastěji je zastoupená kladná odchylka +13, která se vyskytuje ve dvou analyzovaných tazích. Výsledky
stejné analýzy sdružené do intervalů o velikosti 5 ukazuje, že žádný analyzovaný tah nemá kladnou odchylku v intervalu 0 až 5, jeden tah má odchylku v
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intervalu 6 až 10 (2010/27 St 2nd), tři tahy mají odchylky v intervalu 11 až 15 atd. Výsledky sdružené do intervalů o velikosti 10 ukazují, že nejčastější kladná
odchylka je v intervalu 11 až 20 , neboť byla nalezena u čtyř analyzovaných tahů.
Analýza Záporných Odchylek Historie ukazuje, že jsou čtyři různé záporné odchylky (-3, -13, -1 a - 9). Z výsledků sdružených do intervalů o velikosti 5 vyplývá,
že nejčastější záporná odchylka je z intervalu 1 až 5, čemuž odpovídají dva tahy (2010/28 Ne 1st a 2010/27 Ne 2nd). Výsledky sdružené do intervalů o
velikosti 10 ukazují, že interval 1 až 10 byl nalezen u tří analyzovaných tahů.
[obsah]

Kombinace segmentů
Tato statistika sleduje výskyt kombinací segmentů Historie v analyzovaných tazích/tipech.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 deseti nejnovějším tahům odpovídají tyto kombinace segmentů v Úrovni 0:
2010/28 Ne 2nd

n/a

2010/28 Ne 1st 3-3-0
2010/28 St 2nd 4-0-2
2010/28 St 1st 3-1-2
2010/27 Ne 2nd 4-2-0
2010/27 Ne 1st 2-3-1
2010/27 St 2nd 1-4-1
2010/27 St 1st 4-1-1
2010/26 Ne 2nd 3-3-0
2010/26 Ne 1st 3-3-0

Viz záložka Segmentace v okně Historie součtů.
Analýza kombinací segmentů v Úrovni 0 za 10 posledních tahů ukazuje, že nejčastější kombinace segmentů je 3-3-0. V analyzovaných tazích padla třikrát a
její poslední výskyt nastal před dvěma tahy. Ostatní kombinace segmentů padly pouze jednou nebo vůbec, například 6-0-0 nebo 0-0-6. Sloupec Výskyt
statistické tabulky tedy bude v odpovídajících řádcích zobrazovat hodnotu 0.
Viz také filtr Kombinace segmentů.
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[obsah]

Jedinečné odchylky součtů
Tato statistika sleduje počet jedinečných Odchylek součtů Historie v analyzovaných tipech/tazích. Odchylka součtu je jedinečná, pokud se objevuje pouze v
jediné Úrovni.
Například Odchylky Historie posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou: +13, -14, -27, +17, +3, +8, +12, -5, +23, +11, +31 v Úrovních 0 až 10.
Žádná z těchto hodnot se v jiné Úrovni neopakuje, takže v tomto tahu je 11 jedinečných odchylek součtů. Analýzou 10 posledních tahů pak zjistíme, že
nejčastější počet jedinečných odchylek součtů je 10, což bylo nalezeno v pěti z deseti analyzovaných tahů.
Počet jedinečných odchylek součtů jednoho tahu se zobrazuje také v okně Historie součtů v tabulce Součty ve sloupečku Jedinečné odchylky.
Viz také filtr Jedinečné odchylky součtů.
[obsah]

Jedinečné odchylky čísel
Tato statistika sleduje, kolik čísel analyzovaných tipů/tahů má jedinečné Odchylky čísel Historie v dané Úrovni. Číslo tipu má jedinečnou Odchylku Historie,
pokud je toto číslo zvýrazněno jako jediné v jednom řádku tabulky Segmentace v dané Úrovni.
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Například vylosovaná čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 se v tabulce Segmentace předchozícho tahu v Úrovni 0 zobrazí takto:

Čísla 23 a 29 mají stejnou odchylku Historie o velikosti 3, takže v tomto tahu je pouze 5 čísel s jedinečnou odchylkou čísla Historie.
Souhrnná statistika Jedinečných čísel Historie posledních 10 tahů stejné loterie ukazuje, že nejčastější počet čísel s jedinečnou odchylkou je 5, což bylo
nalezeno v pěti z analyzovaných tahů.
Viz také filtr Jedinečné odchylky čísel.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Velikost segmentu
Tato statistika sleduje počet čísel v jednotlivých segmentech Historie generovaných analyzovanými tipy/tahy. Počet čísel v segmentu Historie pro předchozí
tahy je možné zjistit například v okně Historie součtů na záložce Součty. Po kliknutí na tlačítko Podrobnosti se v dolní části okna zobrazí Historie čísel a
Segmentace zvoleného tahu. Přepnutím na detaily Segmentace se zobrazí tabulka zvýrazňující čísla z prvního segmentu bílým pozadím, čísla z druhého
segmentu jsou zvýrazněna růžovým pozadím, třetí segment je zvýrazněn červeným pozadím.
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V příkladu výše je vidět, že v nejnovějším tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 je 26 čísel v segmentu 1 (26 čísel má bílé pozadí) a 14 čísel je v segmentu 2
(čísla s růžovým pozadím) a 9 čísel je v segmentu 3. Analýza Velikost segmentu za posledních 10 tahů stejné loterie pak například ukazuje, že nejčastější
velikost segmentu 1 v Úrovni 0 je 26 čísel.
[obsah]

Opakování velikosti segmentů
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Statistika ukazuje, kolik úrovní má stejnou velikost segmentů jako 1, 2, 3 nebo 4 předchozí losování.
Například 10 posledních tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 vytváří v Úrovni 2 následující velikosti segmentů:
Tah

Velikost segmentů 2

2010/26 Ne 1st

27-13-9

2010/26 Ne 2nd

25-15-9

2010/27 St 1st

26-14-9

2010/27 St 2nd

24-15-10

2010/27 Ne 1st

24-15-10

2010/27 Ne 2nd

23-15-11

2010/28 St 1st

23-15-11

2010/28 St 2nd

24-15-10

2010/28 Ne 1st

22-17-10

2010/28 Ne 2nd

25-13-11

Z tabulky je vidět, že velikost 23 segmentu 1 v tahu 2010/28 St 1st se opakuje z předchozího losování 2010/27 Ne 2nd.
Velikost 15 segmentu 2 v tahu 2010/28 St 2nd se opakuje v předchozích čtyřech tazích - od 2010/28 St 1st až do 2010/27 St 2nd. Provedeme-li tedy analýzu
Opakování velikosti segmentů pro posledních 10 tahů ukázkové loterie, bude tabulka pro Segment 2, Opakování 4 ukazovat Výskyt 1 pro řádek označený jako
"1". To znamená, že pouze v jedné úrovni (úroveň číslo 2) se velikost segmentu 2 opakuje v předchozích čtyřech tazích.
See also Segment Size statistics.
[obsah]

Odchylky čísel
Tato souhrnná statistika ukazuje četnost výskytu Odchylek čísel Historie v analyzovaných tazích nebo tipech.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
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Analýzou všech tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 můžeme zjistit, že v Úrovni 1 je nejčastější Odchylka 1. Byla nalezena v 750 analyzovaných tazích.
Naposled se vyskytla v nejnovějším losování (2010/28 Ne 2nd, vylosované číslo 42).
Naopak Odchylka 46 ještě vůbec nepadla.
Všimněte si také, že ve všech Úrovních je nejčastější odchylka čísla s hodnotou 1. Je tomu tak proto, že alespoň jedno číslo se opakuje z předchozího
losování.
Viz také filtr Odchylky čísel Historie.
[obsah]

Součet odchylek čísel
Tato statisticka udává součet Odchylek čísel Historie v analyzovaných tazích nebo tipech. Údaje jsou dostupné zvlášť pro každou Úroveň Historie a také
celková suma všech Úrovní.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Naposled tažená čísla ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[7] (tah 2010/28 Ne 2nd). Odchylky Historie těchto čísel nalezneme například
v okně Historie součtů, které se otevírá pomocí menu Historie - Historie součtů. V tomto okně přepněte na záložku Součty a pak myší označte předchozí
losování, tzn tah 2010/28 Ne 1st. Poté pomocí tlačítka Podrobnosti zobrazte Historii čísel pro označené losování. Vylosovaná čísla posledního tahu jsou v
tabulce v dolní části okna zvýrazněna černým rámečkem. Odchylky čísel posledního tahu v Úrovni 0 jsou:
Vylosované číslo Odchylka čísla v Úrovni 0
23
3
29
3
36
8
42
1
44
47
Součet:

11
10
36

Součet Odchylek čísel v Úrovni 0 je 36, ve sloupečku statistické vlastnosti Součet odchylek čísel 0 se tedy zobrazí hodnota 36.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součet odchylek čísel.
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[obsah]

Rozsahy součtů odchylek čísel
Tato statistika vychází ze statistiky Součet odchylek čísel s tím rozdílem, že celý rozsah všech možných součtů je rozdělen na několik intervalů.
Interval hodnot je rozdělen na úseky po deseti (1-10, 11-20, 21-30, atd), úseky po třiceti (1-30, 31-60, 61-90, atd) a úseky po padesáti (1-50, 51-100, 101-150,
atd).
Viz také Součet odchylek čísel a statistika Součet odchylek čísel.
[obsah]

Odchylky v rozsahu
Tato statistika udává, kolik Odchylek Historie padne do intervalu +/-10.
Například poslední dva tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 mají následující Odchylky Historie:
Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

+13

-14

-27

+17

+3

+8

+12

-5

+23

+11

+31

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

-3

-28

-16

+16

-35

-7

+9

+7

+25

+16

+21

V tabulce vidíme, že v posledním tahu 2010/28 Ne 2nd jsou tři Úrovně, kde je Odchylka Historie v rozsahu -10 až +10 (zvýrazněno modrou barvou). V
předchozím losování 2010/28 Ne 1st jsou čtyři takové Úrovně (zvýrazněno zelenou barvou).
Analýzou celé databáze vylosovaných čísel ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 zjistíme, že velice často ve 4 až 5 Úrovních padnou Odchylky Historie do
intervalu -10 až +10.
Požadovaný rozsah je možné nastavit pomocí menu Nástroje - Předvolby - Historie - Rozsahy. Výchozí hodnoty jsou -10 až +10.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součty Historie - podmínka Odchylka v X až Y úrovních je A až B - a statistika Rozsah odchylek Historie.
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[obsah]

Pohyb součtů Historie
Ukazuje, zda je součet Historie ve zvoleném tahu a ve zvolené úrovni nižší nebo vyšší než součet Historie v předchozím losování. Znaménko plus (+)
znamená, že součet Historie je vyšší než předchozí hodnota, znaménko mínus (-) znamená, že součet je nižší. Rovnítko (=) znamená, že součet Historie je
stejný jako v předchozím tahu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb součtů Historie a statistika Pohyb odchylek Historie.
[obsah]

Pohyb odchylek Historie
Ukazuje, zda je odchylka Historie ve zvoleném tahu a ve zvolené úrovni nižší nebo vyšší než odchylka Historie v předchozím losování. Znaménko plus (+)
znamená, že odchylka Historie je vyšší než předchozí hodnota, znaménko mínus (-) znamená, že odchylka je nižší. Rovnítko (=) znamená, že odchylka
Historie je stejná jako v předchozím tahu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb odchylek Historie a statistika Pohyb součtů Historie.
[obsah]

Postupné záporné/kladné odchylky Historie
Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Statistika udává maximální počet po sobě jdoucích úrovní Historie, které mají buď pouze zápornou nebo pouze kladnou Odchylku Historie.
Například nejnovější losování 2010/28 Ne 2nd v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 má následující odchylky Historie:
Úroveň Odchylka
0

13

1

-14

2

-27

3

17

4

3

5

8

6

12

7

-5

8

23

10

11

11

31

Z tabulky je vidět, že nejdelší úsek záporných odchylek je mezi úrovněmi 1 až 2 (oranžové pozadí). Takže Postupné záporné odch. tahu 2010/28 Ne 2nd je 2.
Nejdelší úsek kladných odchylek je mezi úrovněmi 3 až 6 (modré pozadí). Takže Postupné kladné odch. tahu 2010/28 Ne 2nd je 4.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Součet odchylek čísel
Tato statisticka udává součet Odchylek čísel Historie v analyzovaných tazích nebo tipech. Údaje jsou dostupné zvlášť pro každou Úroveň Historie a také
celková suma všech Úrovní.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
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Naposled tažená čísla ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[7] (tah 2010/28 Ne 2nd). Odchylky Historie těchto čísel nalezneme například
v okně Historie součtů, které se otevírá pomocí menu Historie - Historie součtů. V tomto okně přepněte na záložku Součty a pak myší označte předchozí
losování, tzn tah 2010/28 Ne 1st. Poté pomocí tlačítka Podrobnosti zobrazte Historii čísel pro označené losování. Vylosovaná čísla posledního tahu jsou v
tabulce v dolní části okna zvýrazněna černým rámečkem. Odchylky čísel posledního tahu v Úrovni 0 jsou:
Vylosované číslo Odchylka čísla v Úrovni 0
23
3
29
3
36
8
42
1
44
11
47
10
Součet:

36

Součet Odchylek čísel v Úrovni 0 je 36, ve sloupečku statistické vlastnosti Součet odchylek čísel 0 se tedy zobrazí hodnota 36.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součet odchylek čísel.
[obsah]

Opakované odchylky Historie
Statistika ukazuje, kolik odchylek Historie se opakuje ve stejných úrovních z předešlého losování. Statistika udává počet opakování pro jedno předchozího
tahu, počet opakování z pěti předchozích tahů, dále pak z 10, 15, 30 a 50 předcházejících losování.
Například v tahu 2010/27 Ne 1st v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 se opakují dvě odchylky Historie z předchozích pěti losování. Odchylka Historie 14 v
úrovni 3 se opakuje z tahu 2010/26 Ne 2nd a odchylka Historie 6 v úrovni 6 se opakuje z předchozího tahu 2010/27 St 2nd.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]
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Rozsah odchylek Historie
Statistika ukazuje, zda odchylka Historie padne do před-definovaného intervalu -10 až +10 nebo zda je nižší než tento interval, případně zda je vyšší než
takový interval. Výchozí rozsah odchylek je možné upravit v menu Nástroje - Předvolby - Historie - Rozsahy. Výchozí hodnoty jsou -10 až +10.
Hodnota "v rozsahu" znamená, že odchylka Historie padne do před-definovaného intervalu. Hodnota ">" znamená, že odchylka je vyšší než před-definovaný
interval, hodnota "<" znamená, že je pod před-definovaným intervalem.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Odchylky v rozsahu.
[obsah]

Statistické vlastnosti
Čísla vylosovaná v každém tahu určují různé statistické vlastnosti, které je možné sledovat a vyhodnocovat ze statistického hlediska. Statistické vlastnosti
vychází buď pouze z vylosovaných čísel tahu, například poměr lichých a sudých čísel nebo součet všech vylosovaných čísel tahu, nebo se statistické vlastnosti
mohou vztahovat k předchozím losováním, například kolik čísel se opakuje z předchozích tahů.
Pro většinu statistických vlastností existuje odpovídající filtr tipů, kterým je možné odstranit tipy, které (ne)mají požadované statistické vlastnosti. Statistické
vlastnosti předchozích losování je možné zobrazit pomocí menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Vlastnosti.
Některé statistické vlastnosti jsou zobrazovány také formou grafu, kde je možné vidět průběh vlastnosti za zvolená předchozí losování. Obvykle je snazší a
pohodlnější odhadovat statistické vlastnosti příštího losování pomocí těchto grafů. Okno grafů se zobrazí pomocí menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako Grafy.
Statistické vlastnosti tipů ve Schránce se zobrazí pomocí menu Schránka - Zobrazit jako - Vlastnosti.
Můžete také použít menu Nástroje - Vlastnosti tipu, kterým se otevírá okno Vlastnosti tipu. V tomto okně se zobrazují statistické vlastnosti tipu nebo tahu z
aktivního okna programu. Stačí kliknout na tip nebo tah v libovolné tabulce programu a okno Vlastnosti tipu pak zobrazí jeho statistické vlastnosti:
Tabulka Schránky
Matice Schránky
Výhra Schránky
Vlastnosti Schránky
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Tabulka vylosovaných čísel
Matice vylosovaných čísel
Vlastnosti vylosovaných čísel
Tabulka výsledků Složeného filtru
Viz také souhrnné statistiky.
[obsah]

Lichá/Sudá
Tato statistika sleduje výskyt lichých a sudých čísel v analyzovaných tipech.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Lichá/Sudá.
[obsah]

Nízká/Vysoká
Tato statistika sleduje výskyt nízkých a vysokých čísel v analyzovaných tipech.
Číslo je nízké, pokud pochází z dolní poloviny losovacího osudí, číslo je vysoké pokud pochází z horní poloviny osudí.
Například v loterii typu x/40 jsou čísla 1 až 20 nízká, čísla 21 až 40 jsou vysoká. V loterii typu x/49 jsou čísla 1 až 24 nízká, čísla 25 až 49 jsou vysoká.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Nízká/Vysoká.
[obsah]

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Suma a Základ sumy
Suma čísel
Statistika Suma čísel sleduje výskyt součtů hlavních čísel analyzovaných tipů. Například čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49
jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Součet jejich čísel je tedy 23+29+36+42+44+47=221.
Základ sumy
Základ sumy je jednomístné číslo v rozsahu 1 až 9. Vypočítává se ze součtu hlavních čísel tipu opakovaným sčítáním číslic výsledku až do dosažení
jednomístného čísla. Například suma čísel tipu 11-22-32-35-46-48 je 194. Hodnota Základu sumy tedy je 1+9+4=14 -> 1+4=5.
Analýzou všech možných kombinací čísel zjistíme, že statistika Základ sumy dělí analyzované tipy do devíti skupin o stejné velikosti.
Suma lichých/sudých čísel
Jedná se o součet pouze lichých nebo pouze sudých čísel analyzovaných tipů. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-2936-42-44-47-[07]. Součet lichých čísel je tedy 23+29 +47=99. Součet sudých čísel je 36 + 42 + 44 = 122.
Suma nízkých/vysokých čísel
Jedná se o součet pouze nízkých nebo pouze vysokých čísel analyzovaných tipů. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 2329-36-42-44-47-[07]. Součet nízkých čísel je tedy 23, protože to je jediné nízké číslo v tomto tahu. Součet vysokých čísel je 29 + 36 + 42 + 44 + 47 = 198.
Základ sumy lichých/sudých čísel
Jedná se o základ sumy lichých nebo sudých čísel tipu. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07].
Součet lichých čísel je tedy 23+29 +47=99. Součet sudých čisel je 36 + 42 + 44 = 122. Základ této sumy je tedy 1+2+2=5.
Základ sumy nízkých/vysokých čísel
Jedná se o základ sumy nízkých nebo vysokých tipu. Například čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Součet
nízkých čísel je tedy 23, protože to je jediné nízké číslo tipu. Základ této sumy je 2+3=5. Součet vysokých čísel je 29 + 36 + 42 + 44 + 47 = 198. A základ
tohoto součtu je 1+9+8=18 -> 1+8=9.
Poslední číslice sumy
Jedná se o nejméně významnou (poslední) číslici hodnoty udávající součet čísel analyzovaného tipu. Pokud tedy součet čísel z posledního tahu ukázkové
loterie Expert Lotto 6/49 je 221 (viz výše), pak poslední číslice této sumy 1. Obdobně jako Základ sumy dělí tato statistika plný rozpis všech možných
kombinací do deseti stejně velikých skupin:
Suma prvních číslic
Jedná se o součet prvních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47-[07]. Jejich
první číslice jsou tedy 2, 2, 3, 4, 4, 4 a jejich součet je 19.
Suma posledních číslic
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Jedná se o součet posledních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47-[07].
Jejich poslední číslice jsou tedy 3, 9, 6, 2, 4, 7 a jejich součet je 31.
Základ sumy prvních číslic
Jedná se o základ součtu prvních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47[07]. Jejich první číslice jsou tedy 2, 2, 3, 4, 4, 4 a jejich součet je 19, což znamená, že základ sumy je 1.
Základ sumy posledních číslic
Jedná se o základ součtu posledních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-36-42-44-47[07]. Jejich poslední číslice jsou tedy 3, 9, 6, 2, 4, 7 a jejich součet je 31, který pak tvoří základ 4.
Suma všech číslic
Jedná se o součet prvních číslic a posledních číslic analyzovaných tipů. Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou nejnovější výherní čísla 23-29-3642-44-47-[07]. Součet jejich prvních číslic je 19, součet posledních číslic je 31, takže součet všech číslic je 19+31=50.
Součet dodatkových čísel
Pokud loterie losuje dvě a více dodatkových čísel, pak tato statistika udává součet všech dodatkových čísel tipu. Statistika není dostupná pokud loterie
neobsahuje dodatková čísla nebo pokud se losuje pouze jedno dodatkové číslo.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtry Rozsah sumy, Základ sumy, Suma lichých/sudých čísel, Suma nízkých/vysokých čísel a Poslední číslice sumy.
[obsah]

Opakovaná čísla
Tato statistika sleduje, kolik čísel analyzovaných tipů/tahů se opakuje z předchozích losování. Statistika ukazuje počet čísel opakujících se z předchozích 1, 3,
5 a 10 tahů.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
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2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Z analýzy posledního tahu 2010/28 Ne 2nd je vidět, že jedno číslo se opakuje z předchozího losování. Je to číslo 42. Sloupec Opakovaná čísla [1] například v
okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah obsahovat hodnotu 1.
Porovnáme-li poslední tah se třemi předchozími tahy, pak zjistíme, že se opakují 3 čísla. Číslo 42 z předchozího tahu a čísla 23 a 29 z tahu 2010/28 St 1st (viz
čísla s modrým pozadím v tabulce výše). Sloupec Opakovaná čísla [3] bude tedy pro tento tah ukazovat hodnotu 3.
Porovnáme-li poslední tah a 5 předchozích losování, zjistíme, že se opakují stejná tři čísla. Sloupec Opakovaná čísla [5] bude tedy také ukazovat hodnotu 3.
Z předchozích 10 tahů se opakuje 5 čísel: 42 z tahu 2010/28 Ne 1st, 23 a 29 z tahu 2010/28 St 1st, 36 z tahu 2010/26 Ne 2nd a 47 z tahu 2010/26 St 2nd.
Sloupec Opakovaná čísla [10] bude tedy pro tento tah obsahovat hodnotu 5.
Poznámka: Hodnoty Opakovaná čísla tipů ve Schránce se vztahují k výběru vylosovaných čísel z okna Předvolby.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Opakovaná čísla.
[obsah]

Index tipu
Tato statistická vlastnost uvádí index tipu každého analyzovaného tipu. Index tipu odpovídá umístění tipu v plném rozpisu všech možných kombinací. Například
v loterii typu 6/49 je celkem 13 983 816 možných kombinací, počínaje čísly 1-2-3-4-5-6, které mají index 1, pak následuje kombinace 1-2-3-4-5-7, která má
index 2, až po poslední možnou kombinaci 44-45-46-47-48-49, která má index tipu 13 983 816.
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7] bude sloupec Index tipu například v okně
Vlastnosti vylosovaných čísel zobrazovat hodnotu 13 737 320. Tento tah je tedy velmi blízko konci plného rozpisu všech možných kombinací.
Viz také filtr Index tipu a statistika Pohyb indexu tipu.
[obsah]
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Pohyb indexu tipu
Tato statistická vlastnost udává relativní vzdálenost analyzovaného tipu od čísel posledního tahu (při analýze tipů ve Schránce) nebo od čísel předchozího
losování (při analýze vylosovaných čísel) v plném rozpisu všech možných kombinací čísel.
Například v loterii typu 6/49 je celkem 13 983 816 možných kombinací, počínaje čísly 1-2-3-4-5-6, které mají index 1, pak následuje kombinace 1-2-3-4-5-7,
která má index 2, až po poslední možnou kombinaci 44-45-46-47-48-49, která má index tipu 13 983 816.
Pohyb indexu tipu pak porovnává index posledního tahu (nebo index předchozího losování) s indexem analyzovaného tipu/tahu. Nejnižší možná hodnota je
0,0, což znamená, že analyzovaný tip má stejná čísla jako poslední/předchozí tah. Nejvyšší možná hodnota je 0,999999999. To nastane v případě, že čísla
analyzovaného tipu jsou 1-2-3-4-5-6, a v posledním tahu padla čísla 44-45-46-47-48-49 nebo naopak.
Čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou: 23-29-36-42-44-47-[07] a odpovídající index tipu je 13 737 320. Vylosovaná čísla
předchozího tahu jsou 06-13-14-19-41-42-[29], čemuž odpovídá index 7 453 915. Pohyb indexu tipu v posledním tahu tedy je (13 737 320 - 7 453 915) / 13
983 816 = 0,45 - viz okno Vlastnosti vylosovaných čísel. To znamená, že index tipu v posledním losování "přeskočil" téměř polovinu rozsahu všech možných
kombinací.
Index tipu 1-2-3-4-5-6 je 1. Analýza tipů ve Schránce tedy pro tento tip zobrazí pohyb indexu tipu (13 737 320 - 1) / 13 983 816 = 0,98 - viz okno Vlastnosti
Schránky.
Poznámka: Při analýze tipů ve Schránce se pohyb indexu tipu vztahuje k nejnovějšímu tahu z výběru předchozích losování v okně Předvolby.
Záporný/kladný pohyb indexu tipu
Jedná se o rozšíření stávající statistiky pro pohyb indexu tipu. V tomto případě však nabývá záporných a kladných hodnot. Index tipu posledního losování v
ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je 13 737 320, takže statistika Záporný/kladný pohyb indexu tipu bude pro tip 1-2-3-4-5-6, jehož index je 1, ukazovat
zápornou hodnotu -0,98.
Viz také filtr Pohyb indexu tipu.
[obsah]

Pozice indexu tipu
Index tipu je jeho pořadové číslo v seznamu všech možných kombinací čísel. Například v loterii 6/49 odpovídá index tipu 1 kombinaci čísel 1-2-3-4-5-6, index
tipu 2 odpovídá kombinaci čísel 1-2-3-4-5-7, index tipu 3 je kombinace čísel 1-2-3-4-5-8 atd. Čísla tipu 44-45-46-47-48-49 mají index 13 983 816.
To znamená, že statistika může posuzovat 8 různých pozic. Pozice indexu tipu 1 jsou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a 1 a pozice indexu tipu 13 983 816 jsou 1,3,9,8,3,8,1 a
6.
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Statistika pak udává, jak často se na jednotlivých pozicích indexu tipu objevují číslice 0 až 9.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pozice indexu tipu.
[obsah]

Přilehlá čísla
Přilehlá čísla jsou čísla, která jsou o jedničku vyšší nebo o jedničku nižší než čísla vylosovaná v předchozím tahu.
Jsou dva druhy statistiky přilehlých čísel. Statistiky pro celý tip porovnávají čísla analyzovaných tipů s čísly předchozího tahu na všech pozicích tipu. Statistiky
podle pozic porovnávají čísla tipy s čísly předchozího losovaní pouze na stejných pozicích tipu.
Statistiky se dále dělí podle vzdálenosti přilehlých čísel. Vzdálenost přilehlých čísel je v rozsahu 1 až 5. To znamená, že Přilehlá čísla [1] jsou čísla, která jsou o
jedna menší nebo větší než čísla předchozího losování. Přilehlá čísla [2] jsou čísla, která jsou o dvě vyšší nebo nižší než předchozí vylosovaná čísla. Například
číslo 15 je přilehlé [2] k číslům 13 a 17. Totéž platí pro Přilehlá čísla [3], [4] a [5]. Například číslo 31 je přilehlé [5] k číslům 26 a 36.
Přilehlá čísla pro celý tip
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

V posledním tahu 2010/28 Ne 2nd je pouze jediné přilehlé číslo v porovnání s předchozím tahem 2010/28 Ne 1st - číslo 42 je přilehlé k číslu 41 z předchozího
tahu.
Tah 2010/28 Ne 1st má dvě přilehlá čísla - 14 a 41, která jsou přihlehlá k číslům 13 a 40.
Tah 2010/28 St 2nd má pouze jediné přiledhlé číslo - 17, které je přilehlé k číslu 16 a k číslu 18 z předchozího losování.
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Celkem se tedy jedná o 7 výskytů jednoho přilehlého čísla a tři tahy mají dvě čísla přilehlá k číslům z předchozího tahu. Přilehlá čísla jsou v tabulce výše
zvýrazněna modrou barvou.
Budeme-li sledovat přilehá čísla [4], uvidíme, že například tah 2010/28 St 1st má dvě taková čísla. Číslo 16 je přilehlé [4] k číslu 12 a číslo 28 je přilehlé [4] k
číslu 24 z předchozího tahu. Tato čísla jsou zvýrazněna červenou barvou v tabulce výše.
Přilehlá čísla podle pozic
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Ve výše uvedené tabulce jsou modrou barvou zvýrazněna přilehlá čísla [1] porovnávaná podle pozic tipu. Budeme-li analyzovat přilehlá čísla [5], pak například
tah 2010/26 Ne 2nd obsahuje dvě taková čísla. Číslo 11 je přilehlé [5] k číslu 6 předchozího tahu a číslo 38 je přilehlé k číslu 43 na stejné pozici tipu v
předchozím losování. Tato čísla jsou v tabulce zvýrazněna červenou barvou.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Přilehlá čísla.
[obsah]

Přilehlé číslice
Přilehlé číslice jsou první nebo poslední číslice, které jsou o jedna větší nebo menší než odpovídající číslice z předchozího losování. Každé číslo osudí se
rozděluje na dvě číslice. První číslice udává počet desítek v čísle, poslední číslice počet jednotek v čísle. Například první číslice čísla 23 je 2, jeho poslední
číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Jsou dva druhy statistik Přilehlých číslic. Statistiky pro celý tip porovnávají první/poslední číslice s číslicemi předchozího tahu na všech pozicích tipu. Statistika
podle pozic porovnává první/poslední číslice pouze na stejných pozicích tipu.
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Přilehlé číslice pro celý tip
Například poslední dva tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

V tahu 2010/28 Ne 2nd jsou čtyři poslední číslice, které jsou přilehlé k číslicím v předchozím tahu 2010/28 Ne 1st. Poslední číslice 3 čísla 23 je přilehlá k
předchozím číslům 14 a 42 (poslední číslice 4 a 2). Poslední číslice čísla 42 je přilehlá k předchozím číslům 13 a 41 (poslední číslice 3 a 1). Poslední číslice 4
čísla 44 je přilehlá k předchozímu číslu 13 (poslední číslice 3). Poslední číslice 7 čísla 47 je přilehlá k číslu 6 (poslední číslice 6).
Přilehlé číslice pro pozici
Když poronáváme stejné dva tahy uvedené výše podle pozic v tipu, zjistíme, že neexistují přilehlé poslední číslice. Pouze jediná přilehlá první číslice k prvním
číslicím z přechozího tahu je v téže pozici. Je to první číslice čísla 29, což je číslice 2, která je přilehlou číslicí první číslice 1 čísla 13 z předchozího tahu ve
stejné pozici v tipu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Přilehlé číslice.
[obsah]

Vzorky pohybu čísel
Statistika Vzorky pohybu čísel porovnává čísla analyzovaných tipů s čísly předešlého tahu.
Například poslední tři tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

Vzorek pohybu čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd je ++++++, protože všechna jeho čísla jsou vyšší než čísla předchozího tahu na odpovídajících pozicích tipu.
Vzorek pohybu čísel pro tah 2010/28 Ne 1st je +=-+++. První vylosované číslo je 6, což je vyšší než číslo 2 z předchozího tahu. První část vzorku pohybu čísel
je tedy "+". Druhé číslo tahu, 13, je stejné jako v předchozím tahu, takže vzorek pohybu čísel pokračuje znakem "=". Číslo 14 je nižší než číslo 16 na stejné
pozici tipu předchozího losování. Další čast vzorku pohybu čísel je "-". Ostatní vylosovaná čísla jsou vyšší než čísla předchozího tahu, takže vzorek pohybu
čísel končí znaky "+++".
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu číslic a filtr Vzorky pohybu čísel.
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[obsah]

Kombinované statistiky
Pomocí kombinovaných statistik je možné sdružit až pět různých statistických vlastností dohromady a sledovat je jako jedinou statistickou veličinu. Program je
distribuován se třemi předefinovanými statistikami:
Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká
Základ sumy + Lichá/Sudá
Základ sumy + Nízká/Vysoká
Pomocí menu Nástroje - Předvolby - Statistiky je možné vytvořit nové kombinované statistiky nebo upravit již existující.
[obsah]

Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká
Tato statistika sleduje výskyt kombinací lichých/sudých čísel a nízkých/vysokých čísel.
Příklad
Tip 1-2-3-4-5-6 má 3 lichá čísla a 3 sudá čísla. Všechna jeho čísla jsou nízká. Sloupec Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká například v tabulce Vlastnosti Schránky
bude tedy pro tento tip obsahovat hodnotu 3:3 - 6:0 .
V posledním losování ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 padla čísla 23-29-36-42-44-47-[07]. Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá, 1 číslo je nízké (23) a pět
čísel je vysokých. Sloupec Lichá/Sudá + Nízká/Vysoká například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah zobrazovat hodnotu 3:3 - 1:5.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také Kombinované statistiky a filtry Lichá/Sudá a Nízká/Vysoká.
[obsah]
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Základ sumy + Lichá/Sudá
Tato statistika sleduje výskyt kombinací <i0>základu sumy</i0> a <i1>lichých/sudých</i1> čísel.
Příklad
Součet čísel tipu 1-2-3-4-5-6 is 27. Základ sumy je tedy 2+7=9. Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá. Sloupec Základ sumy + Lichá/Sudá například v okně
Vlastnosti Schránky bude pro tento tip obsahovat hodnotu 7 - 3:3.
Čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Suma těchto čísel je 221, takže základ sumy je 2+2+1 = 5.
Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá. Sloupec Základ sumy + Lichá/Sudá například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah ukazovat 5 3:3.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také Kombinované statistiky a filtry Základ sumy a Lichá/Sudá.
[obsah]

Základ sumy + Nízká/Vysoká
Tato statistika sleduje výskyt kombinací základu sumy a nízkých/vysokých čísel.
Příklad
Součet čísel tipu 1-2-3-4-5-6 je 27. Základ sumy je tedy 2+7=9. Všechna čísla jsou nízká. Sloupec Základ sumy + Nízká/Vysoká například v okně Vlastnosti
Schránky bude pro tento tip obsahovat hodnotu 7 - 6:0.
Čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Suma těchto čísel je 221, takže základ sumy je 2+2+1 = 5.
Jedno číslo je nízké (23) a pět čísel je vysokých. Sloupec Základ sumy + Nízká/Vysoká například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah
ukazovat 5 - 1:5.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také Kombinované statistiy a filtry Základ sumy a Nízká/Vysoká.
[obsah]
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Skupiny čísel
Tato statistika sleduje, jak čísla analyzovaných tipů spadají do uživatelem definovaných skupin čísel.
Například ve výchozím nastavení ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou tyto skupiny čísel
Skupina 1 - čísla 1 až 10
Skupina 2 - čísla 11 až 20
Skupina 3 - čísla 21 až 30
Skupina 4 - čísla 31 až 40
Skupina 5 - čísla 41 až 49
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[07] bude sloupec Rozložení do skupin čísel
například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel ukazovat hodnotu 0-0-2-1-3. To znamená, že analyzovaný tah má nula čísel ze Skupiny 1, nula čísel ze Skupiny
2, dvě čísla (23 a 29) ze Skupiny 3, jedno číslo (36) ze Skupiny 4 a dvě čísla (44 a 47) ze Skupiny 5.
Sloupec Počet skupin čísel ve stejném okně ukazuje, do kolika skupin čísla analyzovaného tipu padnou. V tomto případě má poslední tah čísla ze tří různých
skupin (Skupina 3, Skupina 4 a Skupina 5), takže sloupec zobrazuje pro poslední tah hodnotu 3.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtry Skupiny čísel a Vzorky skupin čísel a statistiky Rozložení do skupin čísel a Opakování skupin čísel.
[obsah]

Opakování skupin čísel
Statistická vlastnost Opakování skupin ukazuje, kolik čísel každé skupiny se opakuje z předchozího tahu.
Například nejnovější dva tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

Při použití výchozích skupin čísel pro loterii typu x/49 (skupiny 1-10, 11-20, 21-30, 31-40 a 41-49) vidíme, že pouze jediné číslo tahu 2010/28 Ne 2nd se
opakuje z předchozího tahu. Jedná se o číslo 42 z poslední skupiny čísel. Takže hodnota Opakování skupin čísel pro poslední tah je 0-0-0-0-1
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[obsah]

Shoda v předchozích tazích
Tato statistika ukazuje nejvyšší shodu analyzovaných tipů s 5, 10 a 15 nejnovějšími tahy.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Porovná-li se nejnovější losování 2010/28 Ne 2nd (oranžové pozadí) s 5 předchozími tahy (modré pozadí), pak nejvyšší shoda je ve dvou číslech. Čísla 23 a
29 z nejnovějšího losování se opakují v tahu 2010/28 St 1st. Takže sloupec Shoda v předchozích 5 v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude ukazovat pro
nejnovější losování hodnotu 2.
Při výpočtu stejné vlastnosti pro tah 2010/28 St 2nd se porovnávají vylosovaná čísla s tahy 2010/28 St 1st až 2010/27 St 1st a nejvyšší nalezená shoda je
pouze v jednom čísle. Například číslo 16 z předchozího tahu nebo číslo 2 z tahu 2010/27 Ne 1st. Takže sloupec Shoda v předchozích 5 v okně Vlastnosti
vylosovaných čísel bude pro tento tah zobrazovat hodnotu 1.
Sloupec Shoda v předchozích 10 zobrazuje nejvyšší shodu nalezenou v předchozích 10 tazích a sloupec Shoda v předchozích 15 zobrazuje nejvyšší shodu
nalezenou v předchozích 15 tazích.
Poznámka: Odpovídající hodnoty v okně Vlastnosti Schránky se vztahují k výběru vylosovaných čísel z okna Předvolby.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtry Shoda s losováním a Nejvyšší shoda.
[obsah]
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Panel tiketu
Tato statistika udává maximální počet čísel analyzovaných tipů nebo tahů na jednom řádku a jednom sloupci tiketu papírové sázenky.
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7] bude sloupec Max na řádku například v
okně Vlastnosti vylosovaných čísel obsahovat hodnotu 2, protože na libovolném řádku tiketu v okně Tiket jsou maximálně dvě čísla tahu. Sloupec Max ve
sloupci ve stejném okně bude ukazovat hodnotu 2, protože v libovolném sloupci okna Tiket jsou maximálně dvě čísla tahu.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Tiket.
[obsah]

Standardní odchylka
Tato statistická vlastnost ukazuje standardní odchylku čísel analyzovaných tipů/tahů. Standardní odchylka je matematický vzorec, který udává, jak blízko si
jsou čísla tipu. Nízká standardní odchylka znamená, že čísla tipu jsou v losovacím osudí blízko sebe. Vysoká standardní odchylka znamená, že čísla tipu
pocházejí z různých částí losovacího osudí.
Viz také filtr Standardní odchylka.
[obsah]

Prodlevy
Statistické vlastnosti Prodlevy ukazují, kolik tahů uplynulo od předešlého výskytu vylosovaných čísel analyzovaného tahu.
Prodlevy čísel
Poslední dva tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
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2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

Prodlevy čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd jsou 3-3-8-1-11-10. To znamená, že čísla 23 a 29 padla naposled před třemi tahy (v tahu 2010/28 St 1st). Předchozí
výskyt čísla 36 je před osmi tahy (2010/26 Ne 2nd). Číslo 42 padlo v předchozím losování, takže statistická hodnota na odpovídající pozici obsahuje "1". Totéž
platí pro ostatní čísla tipu.
Prodleva tipu
Prodleva tipu je průměrný počet tahů od předešlého výskytu čísel tipu. Prodlevy čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd jsou 3-3-8-1-11-10. Prodleva celého tipu je tedy
(3+3+8+1+11+10)/6 = 6.0
Součet prodlev čísel
Součet prodlev je suma počtu tahů, které uplynuly od předešlého výskytu každého čísla tipu. Prodlevy čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd jsou 3-3-8-1-11-10. Součet
prodlev všech čísel tipu je tedy 3+3+8+1+11+10 = 36
Poziční prodleva tipu
Poziční prodleva tipu je průměrný počet tahů od předešlého výskytu čísel tipu na stejné pozici tipu. Jednotlivé poziční prodlevy čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd
jsou 281-164-50-200-11-10. Takže poziční prodleva tipu je (281-164-50-200-11-10)/6 = 119.33
Poziční součet prodlev čísel
Poziční součet prodlev čísel je suma počtu tahů od předešlého výskytu čísel tipu na stejné pozici tipu. Jednotlivé poziční prodlevy čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd
jsou 281-164-50-200-11-10. Takže poziční součet prodlev je 281-164-50-200-11-10 = 716
Poziční prodlevy čísel
Ukazuje, kolik tahů uběhlo od předešlého výskytu každého čísla tipu na stejné pozici tipu. Poziční prodlevy čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd jsou 281-164-50-20011-10. To znamená, že například číslo 23 bylo na první pozici tipu vylosováno před 281 tahy.
[obsah]

Tah koněm
Statistika Tah koněm porovnává čísla analyzovaných tipů s čísly z předchozího losování. Statistika udává, kolik čísel z předchozího losování provedlo šachový
tah koněm do analyzovaného tahu. Tah koněm je definován následovně:
Uspořádejme čísla osudí do tabulky o deseti sloupcích:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49
Z tabulky je vidět, že číslo 1 může provést tah koněm ve tvaru písmene L na číslo 13 nebo 22. Například číslo 28 může skočit koněm na čísla 7, 9, 16, 20, 36,
40, 47, 49 - v tabulce zvýrazněno modrou barvou. Stejná pravidla platí i pro ostatní čísla osudí.
Statistiky jsou dostupné pro celý tip a také pro jednotlivé pozice tipu. Čísla analyzovaných tipů jsou pak porovnávána s čísly předchozího losování na stejných
pozicích tipu.
Proveďme analýzu následujících dvou tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49:
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]

Statistika Tah koněm pro celý tip tahu 2010/28 St 1st ukazuje, že tři čísla předchozího losování provedla tah koněm. Číslo 24 z předchozího losování skočilo na
pozici čísla 16 v analyzovaném tahu. Číslo 6 provedlo skok ve tvaru L do čísla 18 a číslo 41 skočilo do čísla 22.
Porovnáme-li čísla na stejných pozicích tipu, pak pouze číslo 6 na druhé pozici tipu skočilo do čísla 18 na stejné pozici tipu.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Tah koněm.
[obsah]

Prvočísla
Tato statistika udává počet prvočísel v analyzovaných tipech.
Prvočísla v rozmezí 1 až 100 jsou 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]
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Aritmetická složitost
Aritmetická složitost určuje, jak moc se navzájem liší rozdíly mezi všemi čísly analyzovaného tipu. Vzorec pro výpočet je:
Aritmetická složitost (t) = D(t) - (r-1)
kde D(t) je počet jedinečných rozdílů mezi všemi čísly tipu a r je počet čísel v analyzovaném tipu.
V loterii typu 6/xx nabývá Aritmetická složitost hodnot 0 až 10. Zhruba 74% všech možných kombinací má Aritmetickou složitost v rozmezí 8 až 10.
Příklad
Provedeme analýzu tipu 1-2-3-4-5-6. Rozdíly mezi všemi čísly tipu jsou:
2-1 = 1
3-1 = 2
4-1 = 3
5-1 = 4
6-1 = 5
3-2 = 1
4-2 = 2
5-2 = 3
6-2 = 4
4-3 = 1
5-3 = 2
6-3 = 3
5-4 = 1
6-4 = 2
6-5 = 1
Najdeme tedy pět jedinečných rozdílů: 1, 2, 3, 4, 5, takže Aritmetická složitost tohoto tipu je 5-(6-1) = 0
Stejná analýza tipu 1-2-4-8-13-21 udává následující rozdíly čísel:
2-1 = 1
4-1 = 3
8-1 = 7
13-1 = 12
21-1 = 20
4-2 = 2
8-2 = 6
13-2 = 11
21-2 = 19
8-4 = 4
13-4 = 9
21-4 = 17
13-8 = 5
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21-8 = 13
21-13 = 8
Žádný z výše uvedených rozdílů se neopakuje, takže jsme nalezli 15 jedinečných rozdílů. Aritmetická složitost tohoto tipu je tedy 15-(6-1)=10
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Aritmetická složitost.
[obsah]

Postupné číslice nezávisle na pořadí
Tato statistika udává maximální počet prvních a posledních číslic, které jsou postupné nezávisle na jejich pořadí v analyzovaném tipu.
Každé číslo osudí se rozděluje na dvě číslice. První číslice udává počet desítek v čísle, poslední číslice počet jednotek v čísle. Například první číslice čísla 23
je 2, jeho poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Číslice jsou postupné, jestliže každá číslice je o jednu vyšší než předchozí číslice. Například číslice 5,6,7 jsou postupné, číslicie 5,7,9 postupné nejsou.
Například v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 padla čísla 23-29-36-42-44-47. První číslice tohoto losování jsou 2, 2, 3, 4, 4, 4. Nejdelší úsek
postupných číslic je 2-3-4, takže statistika Postupné první číslice nezávisle na pořadí tohoto tahu je 3.
Poslední číslice nejnovějšího losování jsou 3, 9, 6, 2, 4, 7. Po seřazení ve vzestupném pořadí pak dostaneme 2, 3, 4, 6, 7, 9. Nejdelší úsek postupných číslic je
2-3-4, takže statistika Postupné poslední číslice nezávisle na pořadí tohoto tahu je 3.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Postupné číslice nezávisle na pořadí.
[obsah]

Vzorky pohybu číslic
Statistika Vzorky pohybu číslic ukazuje, jak se změnily první/poslední číslice tipu v porovnání s předchozím tahem.
Například dva nejnovější tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
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2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

Pohyb prvních číslic v tahu 2010/28 Ne 2nd je ++++==
To znamená, že první číslice na prvních čtyřech pozicích tipu jsou vyšší než první číslice na stejných pozicích v předchozím losování. První číslice na
posledních dvou pozicích tipu jsou stejné jako v předchozím tahu.
Pohyb posledních číslic stejného tahu je -++-++
To znamená, že poslední číslice na první pozici tipu je nižší než v předchozím tahu (viz poslední číslice 3 v nejnovějším tahu a poslední číslice 6 v předchozím
losování). Další dvě pozice tipu mají poslední číslice vyšší. Poslední číslice čísla 42 je 2, což je nižší než poslední číslice 9 čísla 19 z předchozího losování.
Vzorek pohybu číslic tedy obsahuje znak "-". Poslední číslice na zbývajících pozicích tipu jsou vyšší než v předchozím losování.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu čísel a filtr Vzorky pohybu číslic.
[obsah]

Pozice tipu
Tato statistická vlastnost sleduje výskyt čísel na jednotlivých pozicích tipu.
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7] bude sloupec Pozice 1 například v okně
Vlastnosti vylosovaných čísel obsahovat hodnotu 23. Sloupec Pozice 2 bude obsahovat hodnotu 29, protože druhé vylosované číslo tahu je 29 atd.
Viz také filtr Čísla na pozicích a statistika Čísla tipu.
[obsah]

Pozice dodatkových čísel
Tato statistická vlastnost sleduje výskyt dodatkových čísel.
Při analýze například posledního tahu v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7] bude sloupec Dodatkové například v
okně Vlastnosti vylosovaných čísel obsahovat hodnotu 7.
Poznámka: Statistika dodatkových čísel se nabízí pouze při analýze tipů s dodatkovými čísly.
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Viz také filtr Dodatková čísla a statistika Dodatková čísla.
[obsah]

První / Poslední číslice pozic
Tato statistika sleduje výskyt prvních a posledních číslic v jednotlivých pozicích tipu. Každé číslo osudí se dělí na dvě číslice. První číslice je první část čísla,
poslední číslice je druhá část čísla. Například první číslice čísla 23 je 2, poslední číslice je 3. První číslice čísla 9 je 0, poslední číslice je 9.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Analýza Prvních číslic ukazuje, že nejčastější číslice na první pozici tipu je 0. Je tomu tak proto, že sedm z analyzovaných tahů má první vylosované číslo
menší než 10. První číslice je tedy 0 - zvýrazněno modrým pozadím v tabulce výše.
Stejná analýza Posledních číslic ukazuje, že nejčastější poslední číslice na šesté pozici tipů jsou číslice 7 a 9 - zvýrazněno oranžovým pozadím v tabulce výše.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr První / Poslední číslice pozic.
[obsah]
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Pohyb čísel na pozicích
Tato statistika porovnává čísla analyzovaných tahů s čísly předchozího losování. Při analýze tipů ve Schránce se porovnávají čísla tipů s čísly nejnovějšího
tahu z výběru losování z okna Předvolby.
Například v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 byla vylosována čísla 23-29-36-42-44-47-[07], čísla vylosovaná v předchozím tahu jsou 06-1314-19-41-42-[29]. Pohyb čísla na první pozici tipu je tedy 23-6=17, pohyb čísla na druhé pozici je 29-13=16, pohyb na třetí pozici je 36-14=22 atd. Součet
všech pohybů čísel je 17+16+22+23+3+5=86
Při analýze tipu ve Schránce s čísly například 21-27-36-38-41-48 pak pohyb čísel na první pozici tipu oproti poslednímu tahu bude 21-23=-2, na druhé pozici
tipu 27-29=-2 , na třetí pozici 36-36=0 atd. Součet všech pohybů čísel je -2-2+0-4-3+1=-10.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb čísel.
[obsah]

Vzorky pohybu čísel
Statistika Vzorky pohybu čísel porovnává čísla analyzovaných tipů s čísly předešlého tahu.
Například poslední tři tahy v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

Vzorek pohybu čísel pro tah 2010/28 Ne 2nd je ++++++, protože všechna jeho čísla jsou vyšší než čísla předchozího tahu na odpovídajících pozicích tipu.
Vzorek pohybu čísel pro tah 2010/28 Ne 1st je +=-+++. První vylosované číslo je 6, což je vyšší než číslo 2 z předchozího tahu. První část vzorku pohybu čísel
je tedy "+". Druhé číslo tahu, 13, je stejné jako v předchozím tahu, takže vzorek pohybu čísel pokračuje znakem "=". Číslo 14 je nižší než číslo 16 na stejné
pozici tipu předchozího losování. Další čast vzorku pohybu čísel je "-". Ostatní vylosovaná čísla jsou vyšší než čísla předchozího tahu, takže vzorek pohybu
čísel končí znaky "+++".
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu číslic a filtr Vzorky pohybu čísel.
[obsah]
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Vzorky pohybu číslic
Statistika Vzorky pohybu číslic ukazuje, jak se změnily první/poslední číslice tipu v porovnání s předchozím tahem.
Například dva nejnovější tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

Pohyb prvních číslic v tahu 2010/28 Ne 2nd je ++++==
To znamená, že první číslice na prvních čtyřech pozicích tipu jsou vyšší než první číslice na stejných pozicích v předchozím losování. První číslice na
posledních dvou pozicích tipu jsou stejné jako v předchozím tahu.
Pohyb posledních číslic stejného tahu je -++-++
To znamená, že poslední číslice na první pozici tipu je nižší než v předchozím tahu (viz poslední číslice 3 v nejnovějším tahu a poslední číslice 6 v předchozím
losování). Další dvě pozice tipu mají poslední číslice vyšší. Poslední číslice čísla 42 je 2, což je nižší než poslední číslice 9 čísla 19 z předchozího losování.
Vzorek pohybu číslic tedy obsahuje znak "-". Poslední číslice na zbývajících pozicích tipu jsou vyšší než v předchozím losování.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu čísel a filtr Vzorky pohybu číslic.
[obsah]

Vzorky pohybu číslic
Statistika Vzorky pohybu číslic ukazuje, jak se změnily první/poslední číslice tipu v porovnání s předchozím tahem.
Například dva nejnovější tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

Pohyb prvních číslic v tahu 2010/28 Ne 2nd je ++++==
To znamená, že první číslice na prvních čtyřech pozicích tipu jsou vyšší než první číslice na stejných pozicích v předchozím losování. První číslice na
posledních dvou pozicích tipu jsou stejné jako v předchozím tahu.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Pohyb posledních číslic stejného tahu je -++-++
To znamená, že poslední číslice na první pozici tipu je nižší než v předchozím tahu (viz poslední číslice 3 v nejnovějším tahu a poslední číslice 6 v předchozím
losování). Další dvě pozice tipu mají poslední číslice vyšší. Poslední číslice čísla 42 je 2, což je nižší než poslední číslice 9 čísla 19 z předchozího losování.
Vzorek pohybu číslic tedy obsahuje znak "-". Poslední číslice na zbývajících pozicích tipu jsou vyšší než v předchozím losování.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Vzorky pohybu čísel a filtr Vzorky pohybu číslic.
[obsah]

Liché/Sudé pozice
Tato statistická vlastnost sleduje výskyt lichých a sudých čísel na jednotlivých pozicích tipu.
Při analýze tipu například 1-2-3-4-5-6 bude sloupec Lichá/Sudá 1 například v okně Vlastnosti Schránky obsahovat hodnotu liché, protože první číslo tipu je
liché. Sloupec Lichá/Sudá 2 bude ukazovat hodnotu sudé, protože druhé číslo tipu je sudé.
Viz také filtr Liché / Sudé pozice.
[obsah]

Nízké/Vysoké pozice
Tato statistická vlastnost ukazuje výskyt nízkých a vysokých čísel na jednotlivých pozicích tipu. Nízká čísla jsou z dolní poloviny losovacího osudí, vysoká čísla
jsou z horní poloviny losovacího osudí.
Například v loterii typu x/40 jsou čísla 1 až 20 nízká, čísla 21 až 40 jsou vysoká. V loterii typu x/49 jsou čísla 1 až 24 nízká, čísla 25 až 49 jsou vysoká.
Při analýze například posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 s vylosovanými čísly 23-29-36-42-44-47-[7] bude sloupec Nízká/Vysoká 1 například v
okně Vlastnosti vylosovaných čísel obsahovat hodnotu nízké, protože první číslo tipu je nízké. Sloupec Nízká/Vysoká 2 obsahuje hodnotu vysoké, protože
druhé vylosované číslo tahu je vysoké.
Viz také filtr Nízké / Vysoké pozice.
[obsah]
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Vzdálenost čísel na pozicích
Tato statistika hodnotí rozdíly čísel tipu na sousedících pozicích tipu.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Analýza Vzdálenost čísel ukazuje, že nejčastější hodnota rozdílu mezi druhým a prvním číslem tipu je 3. Tato hodnota byla nalezena ve třech analyzovaných
tazích - viz buňky s modrým pozadím v tabulce výše. Stená analýza také ukazuje, že nejčastější vzdálenost mezi čísly na pozicích 6 a 5 je 1. Stalo se tak v
třech analyzovaných tazích - viz buňky s oranžovým pozadím v tabulce výše.
Statistická vlastnost Vzdálenost čísel posledního tahu například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel ukazuje, že Vzdálenost 2-1 je 6. Druhé číslo 29 mínus
první číslo 23 rovná se 6. Hodnota ve sloupci Vzdálenost 3-2 je 7, protože 36-29=7. Totéž platí pro ostatní pozice tipu.
Vzdálenost 1-0 je uváděna pouze pro úplnost, obsahuje vždy první číslo tipu.
Vzdálenost 6-1 je rozdíl mezi prvním a posledním číslem tipu (v loterii typu 6/xx).
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]
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Rozsah čísel na pozicích
Statistika dělí čísla osudí do několika intervalů. Každý interval obsahuje buď 5 nebo 10 čísel osudí. Například v loterii typu x/49 se osudí rozdělí na deset
intervalů o pěti číslech (1-5, 6-10, 11-15, ... , 41-45, 46-49) a na pět intervalů o deseti číslech (1-10, 11-20, ... , 41-49).
Statistika pak hodnotí čísla na jednotlivých pozicích tipu a ukazuje, do kterého intervalu danná pozice tipu padne.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 jsou poslední vylosovaná čísla 23-29-36-42-44-47, takže při použití intervalů o pěti číslech padne první losované
číslo do intervalu 21-25. Při použití intervalů o deseti čísel padne první pozice do intervalu 21-30.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Součet svislých dvojic
Statistika Součet svislých dvojic sleduje součet čísel tipu na stejných pozicích jako zvolené předchozí losování. Vzdálenost mezi tahy je nastavitelná v okně
Předvolby.
Pokud jsou vzdálenosti tahů nastaveny například na hodnoty 1, 5 a 10 pak okno Vlastnosti vylosovaných čísel bude zobrazovat následující hodnoty pro
ukázkovou loterii Expert Lotto 6/49 Demo:
Součet svislých dvoji 1 [1] Součet svislých dvoji 3 [5] Součet svislých dvoji 6 [10]
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

29

58

94

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

8

39

88

2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

18

35

83

2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]

17

40

75

2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]

3

23

90

2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]

22

48

77

2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]

28

50

84

2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]

16

47

88

2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]

13

42

79

2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

9

34

91

2010/26 St 2nd 04 18 26 33 35 47 [11]

9

48

89
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Hodnota ve sloupci Součet svislých dvojic 1 [1] udává součet čísel na první pozici tipu pro vzdálenost tahů 1.
Hodnota ve sloupci Součet svislých dvojic 3 [5] udává součet čísel na třetí pozici tipu pro vzdálenost tahů 5.
Hodnota ve sloupci Součet svislých dvojic 6 [5] udává součet čísel na poslední pozici tipu pro vzdálenost tahů 10.
Viz také filter Součet svislých dvojic.

[obsah]

Intervaly vylosovaných čísel
Vylosovaná čísla každého tahu rozdělují losovací na šest na sebe navazujících intervalů (platí pro loterie typu 6/xx). Jestliže naposled vylosovaná čísla jsou
například 23-29-36-42-44-47, pak jimi definované intervaly jsou:1 až 23, 24 až 29, 30 až 36, 37 až 42, 43 až 44 a 45 až 49.
Potom například tip 15-25-31-33-41-49 má následující vzorek rozložení čísel: XXX--X. Jeho první číslo 15 padne do prvního intervalu (1 až 23), takže vzorek
začíná symbolem X. Druhé číslo 25 padne do druhého intervalu (24 až 29), takže další symbol vzoreku X. Číslo 31 je ve třetím intervalu, takže na třetí pozici
vzorku je znovu symbol X. Čísla 31 a 41 nepadnou do intervalů na odpovídajících pozicích, takže vzorek pokračuje dvěma symboly -. Poslední číslo 49 padne
do posledního intervalu, takže vzorek končí symbolem X.
Poznámka: První interval vždy začíná nejnižším číslem osudí. Poslední interval vždy končí nejvyšším číslem osudí.
Vzorky intervalů
Například posledních pět tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 má následující vzorky rozdělení čísel do intervalů předchozího tahu:
2010/28 Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07] -----X
2010/28 Ne 1st, 06-13-14-19-41-42-[29] -XX--X
2010/28 St 2nd, 02-13-16-17-25-40-[27] X---XX
2010/28 St 1st, 16-18-22-23-28-29-[24] ---XX2010/27 Ne 2nd, 01-06-12-24-32-41-[44] XX-X-X
V tabulce výše vidíme, že například pouze poslední číslo (47) posledního tahu padne do intervalů předchozího losování 2010/28 Ne 1st. Odpovídající interval
je 42 až 47. Vzorek intervalů posledního tahu je tedy -----X.
V intervalech
Tato statistika udává počet čísel, která padnou do intervalů tvořený čísly předchozího losování.
Například posledních pět tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
Datum

Čísla

2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

V intervalech
1
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2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

3

2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

3

2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]

2

2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]

4

Z výše uvedené tabulky vidíme, že tato statistika ukazuje počet symbolů X ve statistice Vzorky intervalů.
Například poslední tah 2010/28 Ne 2nd má pouze jedno číslo padnoucí do intervalů předchozího tahu 2010/28 Ne 1st. Je to číslo 47 zvýrazněné modrou
barvou.
Tah 2010/28 St 2nd má tři taková čísla. Číslo 2 je v prvním intervalu 1 až 16. Číslo 25 padne do intervalu 18 až 25 a poslední číslo 40 je z intervalu 26 až 49.
Tato čísla jsou v tabulce zvýrazněna oranžovou barvou.
Statistika V intervalech je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnost jednotlivých tipů..
Viz také filtr Vzorky intervalů.
[obsah]

Intervaly vylosovaných čísel
Vylosovaná čísla každého tahu rozdělují losovací na šest na sebe navazujících intervalů (platí pro loterie typu 6/xx). Jestliže naposled vylosovaná čísla jsou
například 23-29-36-42-44-47, pak jimi definované intervaly jsou:1 až 23, 24 až 29, 30 až 36, 37 až 42, 43 až 44 a 45 až 49.
Potom například tip 15-25-31-33-41-49 má následující vzorek rozložení čísel: XXX--X. Jeho první číslo 15 padne do prvního intervalu (1 až 23), takže vzorek
začíná symbolem X. Druhé číslo 25 padne do druhého intervalu (24 až 29), takže další symbol vzoreku X. Číslo 31 je ve třetím intervalu, takže na třetí pozici
vzorku je znovu symbol X. Čísla 31 a 41 nepadnou do intervalů na odpovídajících pozicích, takže vzorek pokračuje dvěma symboly -. Poslední číslo 49 padne
do posledního intervalu, takže vzorek končí symbolem X.
Poznámka: První interval vždy začíná nejnižším číslem osudí. Poslední interval vždy končí nejvyšším číslem osudí.
Vzorky intervalů
Například posledních pět tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 má následující vzorky rozdělení čísel do intervalů předchozího tahu:
2010/28 Ne 2nd, 23-29-36-42-44-47-[07] -----X
2010/28 Ne 1st, 06-13-14-19-41-42-[29] -XX--X
2010/28 St 2nd, 02-13-16-17-25-40-[27] X---XX
2010/28 St 1st, 16-18-22-23-28-29-[24] ---XX2010/27 Ne 2nd, 01-06-12-24-32-41-[44] XX-X-X
V tabulce výše vidíme, že například pouze poslední číslo (47) posledního tahu padne do intervalů předchozího losování 2010/28 Ne 1st. Odpovídající interval
je 42 až 47. Vzorek intervalů posledního tahu je tedy -----X.
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V intervalech
Tato statistika udává počet čísel, která padnou do intervalů tvořený čísly předchozího losování.
Například posledních pět tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou:
Datum

Čísla

V intervalech

2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

1

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

3

2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]

3

2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]

2

2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]

4

Z výše uvedené tabulky vidíme, že tato statistika ukazuje počet symbolů X ve statistice Vzorky intervalů.
Například poslední tah 2010/28 Ne 2nd má pouze jedno číslo padnoucí do intervalů předchozího tahu 2010/28 Ne 1st. Je to číslo 47 zvýrazněné modrou
barvou.
Tah 2010/28 St 2nd má tři taková čísla. Číslo 2 je v prvním intervalu 1 až 16. Číslo 25 padne do intervalu 18 až 25 a poslední číslo 40 je z intervalu 26 až 49.
Tato čísla jsou v tabulce zvýrazněna oranžovou barvou.
Statistika V intervalech je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnost jednotlivých tipů..
Viz také filtr Vzorky intervalů.
[obsah]

Horká/studená čísla
Tyto statistiky udávají počet horkých a počet studených čísel, která jsou obsažena v analyzovaných tazích nebo tipech. Horká čísla jsou taková, která se v
několika posledních losováních objevují velmi často, naopak studená čísla se v posledních tazích nepadají vůbec nebo pouze velmi zřídka.
Minimální požadovaný počet výskytů horkého čísla a maximální povolený počet výskytů studeného čísla je nastavitelný pomocí menu Nástroje - Předvolby Zabarvení čísel - Horká/Studená.
Analýzou celé databáze losovaných čísel ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 zjistíme, že losovaná čísla nejčastěji obsahují maximálně 2 studená čísla z
předchozích losování. Velmi často se ve výherních číslech také objevují 0 až 2 horká čísla.
Poznámka: Ve výše uvedeném příkladu je použito nastavení následující nastavení Horkých/Studených čísel: Maximální výskyt studených čísel: 1, Minimální
výskyt horkých čísel: 4, Hledat horká/studená čísla ve 20 nejnovějších tazích.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
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Viz také filtr Horká/Studená čísla a zabarvení čísel Horká/Studená.
[obsah]

Rozložení do matice
Statistika ukazuje rozložení čísel analyzovaného tipu do matice všech čísel osudí. Čísla osudí jsou uspořádána do tabulkové matice čtyřmi různými způsoby.
Každý řádek takové matice pak tvoří jednu skupinu čísel. Statistika tedy ukazuje rozložení čísel tipu do těchto skupin.
Níže uvedené příklady platí pro poslední tah ukázkové loterie Expert Lotto 6/49, kdy padla čísla 23-29-36-42-44-47-[7].
5 svisle
Tato matice má pět sloupců, čísla jsou uspořádána shora dolů. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40
Každé číslo tipu je na jiném řádku tabulky (v jiné skupině), rozložení do matice 5 svisle pro nejnovější losovaná čísla je 1-1-1-1-1-1
5 vodorovně
Tato matice má pět sloupců, čísla jsou uspořádána zleva doprava. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49
Dvě čísla tipu jsou na stejném řádku, takže rozložení do matice 5 vodorovně je 2-1-1-1-1.
9 svisle
Tato matice má devět sloupců, čísla jsou uspořádána shora dolů. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

7 13 19 25 31 37 43 49

2

8 14 20 26 32 38 44

3

9 15 21 27 33 39 45

4 10 16 22 28 34 40 46
5 11 17 23 29 35 41 47
6 12 18 24 30 36 42 48
Tři analyzovaná čísla jsou na stejném řádku (23,29 a 47), další dvě čísla jsou na dalším řádku a číslo 44 je na samostatném řádku. Rozložení 9 svisle je tedy
3-2-1.
9 vodorovně
Tato matice má devět sloupců, čísla jsou uspořádána zleva doprava. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49
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Dvě čísla jsou na samostatných řádcích (23 a 47), ostatní čísla padnou do dvou řádků matice. Rozložení 9 vodorovně pak je 2-2-1-1.
10 svisle
Tato matice má deset sloupců, čísla jsou uspořádána shora dolů. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46

2

7 12 17 22 27 32 37 42 47

3

8 13 18 23 28 33 38 43 48

4

9 14 19 24 29 34 39 44 49

5 10 15 20 25 30 35 40 45
Dvě čísla jsou na stejném řádku (42 a 47), dvě čísla jsou na dalším řádku (29 a 44) a dvě zbývající čísla jsou na samostatně na jiných řádcích. Rozložení 10
svisle pak je 2-2-1-1.
10 vodorovně
Tato matice má 10 sloupců, čísla jsou uspořádána zleva doprava. Počet řádků matice závisí na počtu čísel v osudí.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49
Tři analyzovaná čísla jsou na stejném řádku (42, 44 a 47), dvě čísla jsou spolu na jiném řádku (23 a 29) a zbylé číslo je samostatně na dalším řádku. Takže
hodnota rozložení 10 vodorovně je 3-2-1.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Součty Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje hodnoty Součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
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[obsah]

Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje Odchylky součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Liché/Sudé Součty Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje poměr lichých součtů Historie k sudým součtům Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Min/Max Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje minimální a maximální Odchylku součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]
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Záporné/Kladné Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje počet záporných a počet kladných Odchylek součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Standardní Odchylka Odchylek Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje standardní odchylku Odchylek součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Jedinečné Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje počet jedinečných hodnot Odchylek Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Jedinečné odchylky čísel
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Tato statistika sleduje, kolik čísel analyzovaných tipů/tahů má jedinečné Odchylky čísel Historie v dané Úrovni. Číslo tipu má jedinečnou Odchylku Historie,
pokud je toto číslo zvýrazněno jako jediné v jednom řádku tabulky Segmentace v dané Úrovni.
Například vylosovaná čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 se v tabulce Segmentace předchozícho tahu v Úrovni 0 zobrazí takto:

Čísla 23 a 29 mají stejnou odchylku Historie o velikosti 3, takže v tomto tahu je pouze 5 čísel s jedinečnou odchylkou čísla Historie.
Souhrnná statistika Jedinečných čísel Historie posledních 10 tahů stejné loterie ukazuje, že nejčastější počet čísel s jedinečnou odchylkou je 5, což bylo
nalezeno v pěti z analyzovaných tahů.
Viz také filtr Jedinečné odchylky čísel.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Segmenty Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje rozdělení čísel do segmentů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Segmenty.
[obsah]
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Součet odchylek čísel
Tato statisticka udává součet Odchylek čísel Historie v analyzovaných tazích nebo tipech. Údaje jsou dostupné zvlášť pro každou Úroveň Historie a také
celková suma všech Úrovní.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Naposled tažená čísla ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[7] (tah 2010/28 Ne 2nd). Odchylky Historie těchto čísel nalezneme například
v okně Historie součtů, které se otevírá pomocí menu Historie - Historie součtů. V tomto okně přepněte na záložku Součty a pak myší označte předchozí
losování, tzn tah 2010/28 Ne 1st. Poté pomocí tlačítka Podrobnosti zobrazte Historii čísel pro označené losování. Vylosovaná čísla posledního tahu jsou v
tabulce v dolní části okna zvýrazněna černým rámečkem. Odchylky čísel posledního tahu v Úrovni 0 jsou:
Vylosované číslo Odchylka čísla v Úrovni 0
23
3
29
3
36
8
42
1
44
11
47
Součet:

10
36

Součet Odchylek čísel v Úrovni 0 je 36, ve sloupečku statistické vlastnosti Součet odchylek čísel 0 se tedy zobrazí hodnota 36.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součet odchylek čísel.
[obsah]

Odchylky v rozsahu
Tato statistika udává, kolik Odchylek Historie padne do intervalu +/-10.
Například poslední dva tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 mají následující Odchylky Historie:
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Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

+13

-14

-27

+17

+3

+8

+12

-5

+23

+11

+31

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

-3

-28

-16

+16

-35

-7

+9

+7

+25

+16

+21

V tabulce vidíme, že v posledním tahu 2010/28 Ne 2nd jsou tři Úrovně, kde je Odchylka Historie v rozsahu -10 až +10 (zvýrazněno modrou barvou). V
předchozím losování 2010/28 Ne 1st jsou čtyři takové Úrovně (zvýrazněno zelenou barvou).
Analýzou celé databáze vylosovaných čísel ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 zjistíme, že velice často ve 4 až 5 Úrovních padnou Odchylky Historie do
intervalu -10 až +10.
Požadovaný rozsah je možné nastavit pomocí menu Nástroje - Předvolby - Historie - Rozsahy. Výchozí hodnoty jsou -10 až +10.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součty Historie - podmínka Odchylka v X až Y úrovních je A až B - a statistika Rozsah odchylek Historie.
[obsah]

Pohyb součtů Historie
Ukazuje, zda je součet Historie ve zvoleném tahu a ve zvolené úrovni nižší nebo vyšší než součet Historie v předchozím losování. Znaménko plus (+)
znamená, že součet Historie je vyšší než předchozí hodnota, znaménko mínus (-) znamená, že součet je nižší. Rovnítko (=) znamená, že součet Historie je
stejný jako v předchozím tahu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb součtů Historie a statistika Pohyb odchylek Historie.
[obsah]

Pohyb odchylek Historie
Ukazuje, zda je odchylka Historie ve zvoleném tahu a ve zvolené úrovni nižší nebo vyšší než odchylka Historie v předchozím losování. Znaménko plus (+)
znamená, že odchylka Historie je vyšší než předchozí hodnota, znaménko mínus (-) znamená, že odchylka je nižší. Rovnítko (=) znamená, že odchylka

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Historie je stejná jako v předchozím tahu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb odchylek Historie a statistika Pohyb součtů Historie.
[obsah]

Postupné záporné/kladné odchylky Historie
Statistika udává maximální počet po sobě jdoucích úrovní Historie, které mají buď pouze zápornou nebo pouze kladnou Odchylku Historie.
Například nejnovější losování 2010/28 Ne 2nd v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 má následující odchylky Historie:
Úroveň Odchylka
0

13

1

-14

2

-27

3

17

4

3

5

8

6

12

7

-5

8

23

10

11

11

31

Z tabulky je vidět, že nejdelší úsek záporných odchylek je mezi úrovněmi 1 až 2 (oranžové pozadí). Takže Postupné záporné odch. tahu 2010/28 Ne 2nd je 2.
Nejdelší úsek kladných odchylek je mezi úrovněmi 3 až 6 (modré pozadí). Takže Postupné kladné odch. tahu 2010/28 Ne 2nd je 4.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
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[obsah]

Opakované odchylky Historie
Statistika ukazuje, kolik odchylek Historie se opakuje ve stejných úrovních z předešlého losování. Statistika udává počet opakování pro jedno předchozího
tahu, počet opakování z pěti předchozích tahů, dále pak z 10, 15, 30 a 50 předcházejících losování.
Například v tahu 2010/27 Ne 1st v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 se opakují dvě odchylky Historie z předchozích pěti losování. Odchylka Historie 14 v
úrovni 3 se opakuje z tahu 2010/26 Ne 2nd a odchylka Historie 6 v úrovni 6 se opakuje z předchozího tahu 2010/27 St 2nd.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Rozsah odchylek Historie
Statistika ukazuje, zda odchylka Historie padne do před-definovaného intervalu -10 až +10 nebo zda je nižší než tento interval, případně zda je vyšší než
takový interval. Výchozí rozsah odchylek je možné upravit v menu Nástroje - Předvolby - Historie - Rozsahy. Výchozí hodnoty jsou -10 až +10.
Hodnota "v rozsahu" znamená, že odchylka Historie padne do před-definovaného intervalu. Hodnota ">" znamená, že odchylka je vyšší než před-definovaný
interval, hodnota "<" znamená, že je pod před-definovaným intervalem.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Odchylky v rozsahu.
[obsah]

Co je Historie?
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Historie je unikátní funkce programu Expert Lotto, která poskytuje 100% záruku nalezení tipu vyhrávajícího první pořadí, pokud se podaří správně odhadnout
několik parametrů této funkce.
Historie sleduje několik posledních výskytů losovaných čísel. Většina herních postupů analyzuje pevně daný počet předchozích losování. Program Expert Lotto
však ve funkci Historie sleduje pevně daný počet výskytů losovaných čísel nezávisle na tom, před kolika tahy čísla padla. Ve výchozím nastavení funkce
Historie sleduje 11 posledních výskytů každého ze všech čísel z losovacího osudí. Tento počet je však možné změnit v nastaveních programu.
Na obrázku níže je matice databáze losovaných čísel z ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 bez posledního tahu:

Z obrázku je vidět, že poslední výskyt čísla 1 (zvýrazněno žlutou barvou) nastal ve zvoleném úseku databáze losovaných čísel před 4 tahy. Číslo 2 padlo před
dvěma tahy, 21 losování uplynulo od posledního výskytu čísla 3, 10 tahů uběhlo od posledního výskytu čísla 4 atd. Poslední výskyty čísel uspořádané do
tabulky vypadají takto:
Počet tahů od posledního výskytu čísla
Číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Počet tahů 4 2 21 10 9 1 24 7 14 12 7 4 1 1 5 2 2 3 1 6 13 3 3 4 2 7 18 3 3 5 9 4 6 14 6 8 5 8 14 2 1 1 9 11 33 11 10 7 7
Hodnoty ve druhém řádku tabulky se ve funkci Historie nazývají Úroveň 0.
Když budeme hledat předposlední výskyty losovaných čísel, pak z obrázku výše můžeme vyčíst, že předposlední výskyt čísla 1 nastal před 15 tahy - v
losování z 2010/St 1st. Předposlední výskyt čísla 2 nastal před 5 tahy, číslo 3 padlo před 24 tahy atd. Tabulka předposledních výskytů čísel vypadá takto:
Počet tahů od předposledního výskytu čísla
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Číslo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Počet tahů 15 5 23 23 11 4 27 8 28 31 8 11 2 21 12 3 30 8 7 22 77 5 6 13 6 10 19 12 5 6 11 8 10 15 10 12 16 20 17 9 4 20 12 25 34 13 31 19 14
Hodnoty ve druhém řádku tabulky se ve funkci Historie nazývají Úroveň 1.
Totéž platí pro další předchozí výskyty losovaných čísel až do Úrovně 10, protože dle výchozích nastavení funkce Historie sleduje 11 posledních výskytů všech
losovaných čísel.
Nyní uspořádáme tabulky pro jednotlivé Úrovně do společné tabulky, čímž vytvoříme kompletní Historii čísel:
Číslo Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
1
4
15
19
20
29
35
36
66
69
91
97
2
2
5
22
30
32
44
46
57
59
72
79
3
21
23
25
26
27
28
34
36
39
40
56
4
10
23
24
30
47
49
66
88
96
102
121
5
9
11
19
26
44
47
52
55
58
79
80
6
1
4
9
15
26
46
52
64
73
75
92
7
24
27
34
56
61
64
68
69
76
78
86
8
7
8
16
24
40
46
54
75
85
97
111
9
14
28
37
49
52
53
65
70
80
86
88
10
12
31
36
51
53
56
74
82
100
119
121
11
7
8
9
17
28
38
48
58
71
86
92
12
4
11
14
16
18
20
27
29
33
43
72
13
1
2
21
23
25
47
68
72
74
75
77
14
1
21
32
54
59
66
80
81
89
94
97
15
5
12
57
67
70
88
93
102
122
130
131
16
2
3
13
42
49
62
64
69
72
77
80
17
2
30
32
35
43
50
52
68
79
81
84
18
3
8
10
26
49
54
55
58
61
63
65
19
1
7
17
21
22
25
33
38
53
60
67
20
6
22
26
28
29
41
45
51
61
62
77
21
13
77
80
103
105
106
108
109
121
127
138
22
3
5
15
26
38
42
48
51
71
78
82
23
3
6
14
16
21
22
24
28
29
37
40
24
4
13
15
20
33
35
38
57
67
81
90
25
2
6
11
13
18
23
24
31
34
37
41
26
7
10
39
41
47
60
61
63
69
83
84
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

18
3
3
5
9
4
6
14
6
8
5
8
14
2
1
1
9
11
33
11
10
7
7

19
12
5
6
11
8
10
15
10
12
16
20
17
9
4
20
12
25
34
13
31
19
14

25
17
17
12
16
17
18
23
13
30
31
32
19
15
18
38
28
33
45
40
43
21
16

27
24
23
27
25
22
19
29
18
34
34
37
42
30
36
51
58
39
63
43
44
22
31

31
40
40
29
32
27
20
32
36
38
45
39
44
35
39
62
59
42
64
48
50
35
44

37
53
43
30
39
35
45
47
41
41
50
69
45
41
57
76
77
53
66
49
59
46
58

59
60
53
33
44
48
56
65
42
50
51
72
50
45
62
78
83
60
82
52
66
48
60

61
64
55
36
49
50
84
71
46
54
59
77
52
60
64
94
91
87
115
55
67
78
67

69
71
56
37
55
54
85
74
48
70
62
82
57
62
66
100
94
88
117
63
68
83
86

84
75
61
42
70
71
99
76
57
71
63
83
67
73
70
105
103
102
119
73
73
85
89

98
79
63
43
87
74
105
85
68
78
73
89
74
75
73
106
106
104
124
83
76
107
96

V dalším kroku spočítáme sumy pro sloupce jednotlivých Úrovní:
Suma

Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
363
758
1213
1653
1996
2404
2734
3163
3488
3864
4214

Výše uvedená tabulka obsahuje Historii součtů pro nejnovější tah z vybraných losovaní, tzn. tah 2010/28 Ne 1st.
Co se stane, když do tabulky Historie čísel přidáme vylosovaná čísla z následujícího tahu 2010/28 Ne 2nd? Čísla vylosovaná v tomto tahu jsou 23-29-36-4244-47-[7].
Číslo Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
1
5
16
20
21
30
36
37
67
70
92
98
2
3
6
23
31
33
45
47
58
60
73
80
3
22
24
26
27
28
29
35
37
40
41
57
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

11
10
2
25
8
15
13
8
5
2
2
6
3
3
4
2
7
14
4
1
5
3
8
19
4
1
6
10
5
7
15
7
1

24
12
5
28
9
29
32
9
12
3
22
13
4
31
9
8
23
78
6
4
14
7
11
20
13
4
7
12
9
11
16
11
9

25
20
10
35
17
38
37
10
15
22
33
58
14
33
11
18
27
81
16
7
16
12
40
26
18
6
13
17
18
19
24
14
13

31
27
16
57
25
50
52
18
17
24
55
68
43
36
27
22
29
104
27
15
21
14
42
28
25
18
28
26
23
20
30
19
31

48
45
27
62
41
53
54
29
19
26
60
71
50
44
50
23
30
106
39
17
34
19
48
32
41
24
30
33
28
21
33
37
35

50
48
47
65
47
54
57
39
21
48
67
89
63
51
55
26
42
107
43
22
36
24
61
38
54
41
31
40
36
46
48
42
39

67
53
53
69
55
66
75
49
28
69
81
94
65
53
56
34
46
109
49
23
39
25
62
60
61
44
34
45
49
57
66
43
42
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89
56
65
70
76
71
83
59
30
73
82
103
70
69
59
39
52
110
52
25
58
32
64
62
65
54
37
50
51
85
72
47
51

97
59
74
77
86
81
101
72
34
75
90
123
73
80
62
54
62
122
72
29
68
35
70
70
72
56
38
56
55
86
75
49
55

103
80
76
79
98
87
120
87
44
76
95
131
78
82
64
61
63
128
79
30
82
38
84
85
76
57
43
71
72
100
77
58
71

122
81
93
87
112
89
122
93
73
78
98
132
81
85
66
68
78
139
83
38
91
42
85
99
80
62
44
88
75
106
86
69
72
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

6
9
15
3
2
1
10
1
34
12
1
8
8

17
21
18
10
5
2
13
12
35
14
11
20
15

32
33
20
16
19
21
29
26
46
41
32
22
17

35
38
43
31
37
39
59
34
64
44
44
23
32

46
40
45
36
40
52
60
40
65
49
45
36
45

51
70
46
42
58
63
78
43
67
50
51
47
59

52
73
51
46
63
77
84
54
83
53
60
49
61

60
78
53
61
65
79
92
61
116
56
67
79
68

63
83
58
63
67
95
95
88
118
64
68
84
87

64
84
68
74
71
101
104
89
120
74
69
86
90

74
90
75
76
74
106
107
103
125
84
74
108
97

Z tabulky můžeme vyčíst, že všechna vylosovaná čísla mají v Úrovni 0 hodnotu 1. Hodnota v Úrovni 1 je předchozí hodnota z Úrovně 0 + 1, hodnota v Úrovni 2
je předchozí hodnota z Úrovně 1 + 1, hodnota v Úrovni 3 je předchozí hodnota z Úrovně 2 + 1.
Hodnota Historie čísel pro všechna ostatní čísla z osudí je předchozí hodnota Historie zvýšená o jedničku.
Takže nová Historie součtů pak vypadá takto:
Suma

Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
376
744
1186
1670
1999
2412
2746
3158
3511
3875
4245

Tabulka výše ukazuje Historii součtů pro nejnovější tah 2010/28 Ne 2nd.
Když Historii součtů porovnáme s předchozím losováním, vidíme, že hodnoty se změnily takto:
Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
Předchozí součty (2010/28 Ne 1st)
363
758
1213
1653
1996
2404
2734
3163
3488
3864
4214
Nejnovější součty (2010/28 Ne 2nd)
376
744
1186
1670
1999
2412
2746
3158
3511
3875
4245
Odchylka
+13
-14
-27
+17
+3
+8
+12
-5
+23
+11
+31
Nyní budeme předstírat, že sice neznáme čísla vylosovaná v tahu 2010/28 Ne 2nd, ale že můžeme správně odhadnout, jak se změní Historie součtů po tomto
losování. Z výše uvedené tabulky je vidět, že hodnota v Úrovni 0 stoupne o 13, Úroveň 1 klesne o -14 atd. Pro každou odhadovanou hodnotu povolíme rozsah
+10/-10 , abychom měli prostor pro případné chyby v našich odhadech. Takže odhad pro Úroveň 0 je, že Historie součtů naroste o +3 až +23 (změna v Úrovni
0 je +13, takže rozsah odhadu je +13-10=+3 a +13+10=23). Odhadovaný rozsah změny v Úrovni 1 je -24 až -4 (změna v Úrovni 1 je -14, takže rozsah odhadu
je -14-10=-24 a -14+10=-4). Obdobné odhady provedeme i pro ostatní Úrovně. V programu Expert Lotto pak můžeme pomocí těchto odhadů najít tip
vyhrávající první pořadi:
1. Zvolte menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace a vložte do Schránky všechny možné kombinace šesti čísel z osudí 49 čísel. Bude vytvořeno 13
983 816 tipů.
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2. Zvolte menu Schránka - Omezit - Filtrovat tipy a vyberte filtr Součty Historie.
3. V okně filtru klikněte na tlačítko Vybrat a zvolte Všechny kromě 1 nejnovějších tahů, abychom předstírali, že čísla pro tah 2010/28 Ne 2nd nebyla dosud
vylosována.
4. Zadejte odhadované rozsahy do sloupců Min odchylka a Max odchylka. Okno filtru pak bude vypadat takto:

5. Klikněte tlačítko OK pro filtrování tipů ve Schránce.
6. Až filtr skončí, zbude ve Schránce 138 tipů, včetně tipu vyhrávajícího první pořadí v tahu 2010/28 Ne 2nd.
7. Zvolte menu Schránka - Zobrazit jako - Výhra pro nalezení vyhrávajících tipů.
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8. V okně Výhra Schránky zvolte 1 nejnovější tah a uvidíte, že filtrovaná Schránka skutečně obsahuje tip vyhrávající první pořadí.

Pomocí funkcí Historie můžete omezit Schránku s milióny tipů na 100 až 200 tipů se 100% zárukou na tip vyhrávající první pořadí. Nicméně správně
odhadnout rozsahy pro všechny Úrovně není snadné. Chybný odhad už v jedné Úrovni způsobí, že tip vyhrávající první pořadí nebude nalezen. Jsou ale různé
herní postupy, které kompenzují případné chyby v odhadech.
Slovníček pojmů
Úroveň N - označuje počet tahů od posledního N-tého výskytu losovaného čísla ve vybraném úseku databáze losovaných čísel. Úroveň 0 odpovídá
poslednímu výskytu čísla, Úroveň 1 odpovídá předposlednímu výskytu čísla atd. Program Expert Lotto pracuje s Úrovněmi 0 až 10. Počet úrovní je
nastavitelný v předvolbách Historie.
Součet Historie - je suma počtu tahů od daného posledního výskytu všech losovaných čísel. Jedná se tedy o sumu hodnot v jednom sloupci Úroveň v
tabulce Historie čísel, viz výše. V každém tahu je 11 takových součtů. Po filtrování Schránky s danými hodnotami Historie součtů zbude vždy jen jeden
tip, který vyhrává první pořadí.
Odchylka - jsou dva druhy Odchylek Historie: Odchylky čísel a Odchylky součtů.
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Odchylka čísel se vztahuje k jednomu losovanému číslu. Jedná se počet tahů mezi dvěma po sobě jdoucími výskyty čísla. Příklad - jestliže
poslední výskyt čísla 1 je před 5 tahy (Úroveň 0) a předchozí výskyt čísla 1 nastal před 16 tahy (Úroveň 1) pak je Odchylka čísla 1 v Úrovni 1
16-5=11. To znamená, že mezi dvěma posledními výskyty čísla 1 uplynulo 11 tahů. Odchylka čísel v Úrovni 0 je shodná s hodnotou Historie
čísla, tedy počet tahů od posledního výskytu čísla.
Odchylka součtů se vztahuje k hodnotám Historie součtů. Je to rozdíl mezi hodnotami Historie součtů ve dvou po sobě jdoucích tazích. Příklad
- Historie součtů v nejnovějším losování v Úrovni 0 má hodnotu 376. V předchozím losování je Historie součtů 363, takže Odchylka součtů v
Úrovni 0 pro nejnovější losování je 376-363=13. Jestliže v nejnovějším losování je Historie součtů v Úrovni 1 744 a předchozí Součet ve stejné
Úrovni je 758, pak Odchylka součtů v Úrovni 1 v nejnovějším losování je 744-758=-14.
Segment - je množina losovaných čísel, které mají Odchylku čísel ve zvoleném rozmezí. Ve výchozích nastaveních programu jsou nadefinovány tři
Segmenty. První Segment obsahuje čísla s Odchylkami v rozmezí 1 až 6. Druhý Segment má čísla, jejichž Odchylky jsou 7 až 12 a poslední Segment
má čísla s Odchylkami 13 a vyššími. Rozdělení losovaných čísel do segmentů se v každé Úrovni Historie liší. Segmenty je možné upravit v
Nastaveních Historie.
Kombinace segmentů - zobrazuje rozdělení čísel vylosovaných v následujícím tahu do Segmentů daného tahu a v dané Úrovni. Například
kombinace segmentů 3-1-2 znamená, že Segment 1 obsahuje 3 čísla vylosovaná v následujícim tahu, jedno číslo z následujícího losování padne do
druhého segmentu a dvě čísla z nasledujícího tahu patří do Segmentu 3.
Odhady - při výběru tipovaných čísel je potřeba odhadnout, jak se v příštím losování změní Historie součtů. Odhadnout přesné hodnoty Historie součtů
je velmi obtížné, takže se odhaduje pouze rozsah hodnot, do kterého padnou příští hodnoty Historie součtů. Příklad - pokud aktuální Historie součtů v
Úrovni 0 má hodnotu 376, pak můžeme například odhadovat, že příští losování posune Historii součtů do intervalu 380 až 400. To znamená, že
odhadujeme Odchylku sum v rozsahu +4 až +24. (Jedná se pouze o příklad - hodnoty odhadovaného rozsahu byly zvoleny náhodně.)
[obsah]

Historie čísel
Okno Historie čísel zobrazuje historii čísel z hlavního losovacího osudí pro zvolená předchozí losování. Okno se otevírá z menu Historie - Historie čísel.
Políčko v horní části okna zobrazuje předchozí losování, ze kterých je vypočítána Historie čísel. Kliknutím na tlačítko Vybrat můžete výběr předchozích tahů
změnit.
Je možné otevřít více oken Historie čísel - klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví okna a v menu zvolte Klonovat okno.
Hodnoty Historie jsou zobrazeny dvěma způsoby - Historie čísel a Segmenty. Tlačítka v levé horní části okna přepínají mezi tabulkou Historie čísel a tabulkou
Segmentů.
Historie čísel
Tato tabulka ukazuje kolik tahů uplynulo od zvoleného počtu posledních výskytů (počtu úrovní) každého losovaného čísla. Předchozí výskyty se nazývají
Úrovně. Úroveň 0 odpovídá poslednímu výskytu každého čísla, Úroveň 1 představuje předposlední výskyt každého čísla atd. Počet úrovní je nastavitelný v
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předvolbách Historie.

Obrázek výše ukazuje Historii čísel v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49. Z tabulky je vidět, že číslo 1 padlo naposled před 5 tahy. Předposlední výskyt čísla 1
nastal před 16 tahy, což je odchylka 11 tahů oproti poslednímu výskytu čísla (zobrazeno v hranatých závorkách). Třetí poslední výskyt čísla 1 byl před 20 tahy,
což je rozdíl 4 tahů oproti předposlednímu výskytu čísla 1. Totéž platí pro ostatní čísla a ostatní Úrovně.
Ve vyklápěcím seznamu Zobrazit jako můžete změnit formát tabulky, aby ukazovala:
Historii a odchylky
Pouze Historii
Odchylky a Historii
Pouze odchylky
Poznámka: V Úrovni 0 jsou hodnoty Historie a Odchylek totožné, protože pro Úroveň 0 neexistuje žádná předchozí úroveň, se kterou by bylo možné hodnoty
Historie porovnat. Hodnota 1 Historie/Odchylky v Úrovni 0 znamená, že patřičné číslo padlo v posledním losování.
Hodnoty odchylek jsou velmi důležité, protože dělí losovací osudí na několik segmentů:
Segment 1 obsahuje čísla s Odchylkami v rozmezí 1 až 6 (včetně). Hodnoty Historie čísel ze Segmentu 1 mají v tabulce Historie čísel obvykle bílou
barvu pozadí.
Segment 2 se skládá z čísel s Odchylkami v intervalu 7 až 12 (včetně). Hodnoty Historie čísel ze Segmentu 2 jsou v tabulce Historie čísel zvýrazněny
růžovým pozadím.
Segment 3 obsahuje čísla s Odchylkami 13 a vyššími. Hodnoty Historie čísel ze Segmentu 3 jsou v tabulce Historie čísel zvýrazněny červeným
pozadím.
Poznámka: Segmenty je možné upravit v předvolbách Historie.
Rozložení čísel do segmentů se liší pro každou Úroveň, protože Odchylky čísel se také liší v každé Úrovni. Viz také popis tabulky Segmentů níže.
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Umístěním kurzoru myši nad záhlaví libovolného sloupce tabulky se zobrazí celkový počet čísel osudí v jednotlivých Segmentech Historie pro odpovídající
Úroveň. Například bublinová nápověda pro Úroveň 1 zobrazující text
29, suma odch: 73
13, suma odch: 121
7, suma odch: 174
znamená, že v Úrovni 1 je 29 čísel s odchylkou 1 až 6 a součet jejich odchylek je 73, 13 čísel s odchylkou 7 až 12 se součtem odchylek 121 a 7 čísel s
odchylkou 13 a vyšší jejichž součet odchylek je 174.
Kliknutím na záhlaví sloupce libovolné Úrovně se tabulka Historie čísel setřídí v sestupném nebo vzestupném pořadí.
Na Odchylkách losovaných čísel jsou založeny filtry Odchylky čísel Historie a Odchylky čísel Historie + Lichá/Sudá.
Součet Historie pro každý sloupec Úrovní se zobrazuje v dolní části tabulky Historie čísel. Poslední řádek této tabulky, označený Co když, ukazuje Součty
historie pro případ, že by byla tažena zvolená čísla:

Obrázek výše ukazuje, že Součet historie v Úrovni 0 je 376 (v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49). Pokud v příštím tahu padnou čísla 1-2-3-4-5-6-[7], změní se
Součet historie v Úrovni 0 na hodnotu 372, což je odchylka -4 v porovnání se současným posledním losováním. Součet historie v Úrovni 1 by se změnil z 744
na 759, což je odchylka +15 atd.
Do nástrojové lišty Co když můžete přirozeně zadat libovolná čísla, nebo použít například tipy ve Schránce, více zde. Všimněte si, že aktuální čísla "Co když"
jsou ve sloupci Číslo zvýrazněna černým rámečkem a že celá tabulka Historie čísel se přepočítala, jako by zvýrazněná čísla byla skutečně vylosována.
Segmenty
Tabulka Segmentů zobrazuje odchylky Historie čísel. První sloupec tabulky obsahuje všechny Odchylky historie nalezené v dané Úrovni. Řádky tabulky pak
obsahují losovaná čísla s odpovídající Odchylkou historie.
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Jestliže hrajete například loterii typu 6/xx, můžete myší označit libovolných šest čísel tabulky a přidat je do Schránky jako nový tip pomocí tlačítka .
Na obrázku výše je vidět, že Odchylku historie 1 mají losovaná čísla 23, 29, 36, 42, 44, 47, což jsou čísla, která padla v posledním tahu. Druhý řádek tabulky
obsahuje pět čísel s Odchylkou historie 2, jsou to 6, 13, 14, 19, 41. Totéž platí pro ostatní řádky tabulky. Pouze jedno číslo - 45 - má nejvyšší hodnotu Odchylky
historie 34.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Všimněte si, že čísla jsou rozdělena barvou pozadí do odpovídajících Segmentů podle velikosti Odchylek historie. Tyto barvy se také automaticky promítnou do
nástrojové lišty Zabarvení čísel.
Aktuální čísla Co když jsou v tabulce Segmentů zvýrazněna černým rámečkem.
Umístíte-li kurzor myši do sloupce Počet, zobrazí se bublinová nápověda udávající počet čísel v segmentu, jejich průměrnou Odchylku Historie a také součet
všech odchylek Historie v danném segmentu.
Stavová lišta v dolní části okna zobrazuje minimální a maximální možné hodnoty Součtů historie ve dané Úrovni a také celkový počet čísel osudí v jednotlivých
segmentech Historie:
Pokud v příštím tahu padnou čísla s nejmenšími Odchylkami historie čísel, pak Odchylka historie součtů v Úrovni 0 dosáhne maximální možné hodnoty
43. To nastane v případě, že čísla z posledního losování - 23, 29, 36, 42, 44, 47 - padnou znovu v příštím tahu.
Pokud v příštím tahu padnou čísla s nejvyššími hodnotami Odchylek historie čísel, pak Odchylka historie součtů v dané Úrovni dosáhne nejnižší možné
hodnoty. Na obrázku výše je nejnižší možná hodnota Odchylky historie součtů -59. To nastane, pokud v příštím tahu padnou čísla 45, 7, 3, 27, 9 a 34
nebo 39.
Pomocí vyklápěcího seznamu Úroveň se zobrazí tabulka Segmentů pro ostatní Úrovně Historie.
Viz také Synchronizace Úrovní Historie.
Tlačítko Simulace losování zobrazí panel simulace losování, kde je možné provést několik testovacích losování a sledovat statistiky změn hodnot Historie.
Viz také Historie součtů a Odhady.
[obsah]

Historie součtů
Toto okno se otevírá z menu Historie - Historie součtů.
Políčko v horní části okna zobrazuje předchozí losování, pro která je vypočítána Historie součtů. Kliknutím na tlačítko Vybrat můžete výběr předchozích tahů
změnit.
Je možné otevřít více oken Historie součtů - klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví okna a v menu zvolte Klonovat okno.
Rozdělení okna můžete změnit pomocí menu Zobrazit - Rozdělení okna.
Historie součtů je zobrazena několika různými způsoby, viz níže. Obsah okna se přepíná kliknutím na tlačítka v levé horní části okna.
Součty
Tabulka Součtů zobrazuje Historii součtů a Historii odchylek zvolených předchozích losování. Tabulka nabízí tyto sloupce:
Datum - datum losování.
Čísla - vylosovaná čísla pro daný tah.
Ú
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Úroveň N - hodnoty Historie součtů a odchylek pro daný tah a pro danou Úroveň. Pomocí vyklápěcího seznamu Zobrazit jako můžete změnit formát
tabulky:
Historie a odchylky - první číslo je Historie součtů pro daný tah, druhé číslo je Odchylka součtu z předhozího tahu.
Pouze historie - políčka tabulky zobrazují pouze hodnoty Historie součtů.
Odchylky a historie - první číslo je Odchylka součtu od předchozího losování, druhé číslo je vlastní Historie součtů.
Pouze odchylky - tabulka zobrazuje pouze Odchylky od předchozích tahů.
Lichá : Sudá (součty) - poměr lichých Součtů Historie k sudým Součtům Historie. Viz také filtr Liché/sudé součty Historie.
StdOdch (odchylky) - standardní odchylka Odchylek Historie spočtená pro všechny Úrovně v daném tahu. Viz také filtr Standardní odchylka odchylek.
Min odchylka - nejnižší Odchylka Historie nalezená v daném losování.
Max odchylka - nejvyšší Odchylka Historie nalezená v daném losování.
Záporné odchylky - počet Odchylek Historie, které jsou nižší než nula. Viz také filtr Záporné/kladné odchylky Historie.
Kladné odchylky - počet Odchylek Historie, které jsou vyšší než nula.
Jedinečné odchylky - počet odchylek Historie, které se v daném tahu neopakují v žádné jiné Úrovni. Srovnejme například Odchylky Historie ze dvou
posledních tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49:
Datum
Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6
Úroveň 7 Úroveň 8
Úroveň 9
Úroveň 10
2010/28 Ne 1st 363 [-3]
758 [-28] 1213 [-16] 1653 [+16] 1996 [-35] 2404 [-7] 2734 [+9] 3163 [+7] 3488 [+25] 3864 [+16] 4214 [+21]
2010/28 Ne 2nd 376 [+13] 744 [-14] 1186 [-27] 1670 [+17] 1999 [+3] 2412 [+8] 2746 [+12] 3158 [-5] 3511 [+23] 3875 [+11] 4245 [+31]
V posledním řádku tabulky (datum losování 2010/28 Ne 2nd) je 11 jedinečných Odchylek Historie, protože žádná hodnota odchylek se v daném řádku
neopakuje. V tahu 2010/28 Ne 1st je pouze 10 jedinečných Odchylek Historie, protože hodnota v Úrovni 3 je stejná jako v Odchylka Historie v Úrovni 9.
Viz také filtr Jedinečné odchylky součtů.
Kliknutím na záhlaví sloupce Datum můžete změnit pořadí tahů v tabulce. Potažením za okraje sloupců můžete také změnit šířku sloupců tabulky.
Tlačítko
v horní části okna zvýrazní záporné hodnoty červenou barvou a kladné hodnoty modrou barvou.
Tlačítko Podrobnosti zobrazuje Historii čísel a Segmentaci pro označený řádek tabulky. Podrobný popis naleznete v sekci Historie čísel. Všimněte si, že čísla
vylosovaná v následujícím tahu jsou v těchto tabulkách zvýrazněna černým rámečkem.
Pomocí menu Historie - Predikce se spouští automatické predikce hodnot.
Segmenty
Tabulka Segmenty zobrazuje rozdělení čísel do segmentů Historie pro zvolená předchozí losování.
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Například v Úrovni 0 v tahu 2010/28 Ne 1st je kombinace segmentů 3-3-0. To znamená, že 3 čísla vylosovaná v následujícím tahu 2010/28 Ne 2nd jsou ze
Segmentu 1, jsou to čísla 23, 29 a 42. Tři čísla - 36, 44 a 47 - jsou ze Segmentu 3. Segment 2 v losování 2010/28 Ne 1st neobsahuje žádné číslo z
následujícího tahu.
Pro nejnovější losování nejsou k dispozici žádné hodnoty segmentace, protože ještě nebyla tažena čísla následujícího losování.
Tlačítko Podrobnosti zobrazuje Historii čísel a Segmentaci pro označený řádek tabulky. Podrobný popis naleznete v sekci Historie čísel. Všimněte si, že čísla
vylosovaná v následujícím tahu jsou v těchto tabulkách zvýrazněna černým rámečkem.
Viz také filtr Kombinace segmentů Historie.
Grafy
Grafy zobrazují průběh hodnot Historie ve zvolených tazích. Grafy nabízí Historii součtů, Historii odchylek a Segmentační data pro zvolenou Úroveň. Obsah
grafu se přepíná pomocí vyklápěcího seznamu Zobrazit. Vyklápěcí seznam Úroveň mění aktuální Úroveň Historie zobrazenou v grafu.
Grafy je možné přizpůsobit pomocí tlačítek v horní části okna.
Pokud preferujete vizuální vnímání dat, můžete příští meze hodnot Historie odhadnout přímo z grafu Součtů nebo z grafu Odchylek:
1. Ve vyklápěcím seznamu Zobrazit vyberte Součty.
2. Vyberte Úroveň 0 ve vyklápěcím seznamu v horní části okna.
3. Kliknutím na tlačítko
zobrazte posuvné meze grafu.
4. Pomocí posuvníků v pravé části okna grafu označte část grafu, do které se podle Vašich odhadů posunou hodnoty Historie součtů v příštím losování.
5. Pomocí menu Historie - Odhady otevřte okno Odhady.
6. Kliknutím na tlačítko
v horní části okna Odhady přepněte zobrazení hodnoty na součty místo odchylek.
7. Zvolte Úroveň 0 kliknutím na první řádek tabulky v okně Odhady.
8. Všimněte si, že vodítko Graf součtů v dolní části okna Odhady zobrazuje meze součtů odpovídající Vámi zvýrazněné části grafu.
9. Kliknutím na tlačítko
vložte odhadované meze do políček v horní části okna Odhady.
10. Opakujte výše uvedené kroky pro všechny ostatní Úrovně.
11. Kliknutím na tlačítko filtru
v horní části okna Odhady zjistíte, které tipy ve Schránce vyhovují Vašim odhadům. Případně můžete tlačítko přetáhnout a
pustit do okna Složeného filtru.
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Stejný postup je možné použít pro odhady z grafu Odchylek.
Kliknutím do grafu se označí datum losování, které je nejbliže kurzoru myši. Zvolený tah se pak zobrazí v oknech Vlastnosti tipu a Tiket.
Viz také Synchronizace Úrovní Historie.
Simulace
Tlačítkem

se spouští simulace losování.

[obsah]

Odhady Historie
V okně Odhady se uchovávají Vaše odhadované meze Historie pro příští losování. Navíc nabízí různá vodítka, která mohou Vaše odhady zpřesnit. Okno se
otevírá z menu Historie - Odhady.
Odhady jsou uspořádány do tabulky, kde každý řádek představuje jednu Úroveň Historie. Sloupec Min zobrazuje dolní mez odhadovaného rozsahu v dané
Úrovni. Sloupec Max zobrazuje horní mez odhadu. Odhadované rozsahy je možné zadat přímo z klávesnice, nebo pomocí tlačítek nahoru/dolů zvětšit nebo
zmenšit odhadované hodnoty o jedničku. Sloupec Rozsah zobrazuje velikost odhadovaného rozsahu v dané Úrovni.
První sloupec tabulky je zatrhávací políčko, kterým se aktivuje a deaktivuje odpovídající Úroveň. Deaktivované Úrovně se pak neuplatní při filtraci tipů. Tímto
přepínačem můžete vypnout Úrovně, u kterých si nejste jistí svými odhady. Vypnutím Úrovně se sice zvýší počet vyhovujících tipů po filtraci, ale je to asi lepší,
než kvůli chybnému odhadu ztratit šanci na tip vyhrávající první pořadí.
Je možné zapnout/vypnout několik Úrovní najednou jedním kliknutím, nejprve označte myší odpovídající řádky tabulky a pak klikněte na zatrhávací políčko v
jednom z označených řádků.
Poslední sloupec tabulky slouží pro zamykání Úrovní. V zamčených úrovních není možné měnit odhadované rozsahy. Po vložení odhadu je vhodné Úroveň
zamknout, aby se zabránilo nechtěným změnám při práci s vodítky v dolní části okna.
Je možné zamknout několik Úrovní najednou jedním kliknutím, nejprve myší označte požadované řádky tabulky a pak klikněte do posledního sloupce v jednom
z označených řádků.
Okno Odhady si pamatuje naposled zadané odhadované meze a zobrazí je po restartu aplikace.
Nástrojová lišta v horní části programu nabízí tyto možnosti:
- zobrazí odhadované meze jako odchylky od nejnovějších sum Historie.
- zobrazí odhadované meze jako absolutní hodnoty sum Historie.
- zobrazí menu, kde je možné vybrat vodítko, jehož hodnoty se pak přenesou do všech Úrovní. Hodnoty v zamčených Úrovních (viz výše) se
nezmění.
- nastaví odhadované meze ve všech Úrovních na nulu.
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- vyhledá nejvyšší a nejnižší možné hodnoty rozsahů, viz níže.
- přefiltruje tipy ve Schránce podle aktuálních odhadovaných mezí. Toto tlačítko je také možné přetáhnout a pustit do okna Složeného filtru.
- otevře okno simulace Co když. Tlačítko je aktivní pouze je-li označen jeden nebo více řádků Úrovní.
Poznámka: Okno Odhady pracuje s výběrem losování, který je použitý v naposled aktivním okně Historie čísel a Historie součtů. Pokud tedy v okně Historie
čísel vyberete 10 nejnovějších losování a pak přepnete do okna Odhady, budou součty Historie v tomto okně spočítány pro 10 nejnovějších losování.
Vodítka
Dolní část okna Odhady nabízí různá vodítka, která můžete použít pro úpravu Vašich odhadů. Po výběru řádku v horní tabulce se zobrazí vodítka pro
odpovídající Úroveň. Vodítka jsou zpočátku prázdná, jejich hodnoty Min a Max ukazují pouze n/a. Nejprve musíte použít některé jiné funkce Historie, aby se
mohly vypočítat hodnoty vodítek. Kliknutím na tlačítko
se hodnoty vodítka přenesou do Vašich odhadů ve zvolené Úrovni. Jestliže vodítko neobsahuje
žádné hodnoty, nebo pokud je označená Úroveň zamčená, není toto tlačíko aktivní.
Kliknutím na název vodítka nebo kliknutím na rozbalovací tlačítko zobrazíte podrobnější informace o hodnotách vodítka.
Maximální rozsah
Toto vodítko ukazuje minimální a maximální možné hodnoty Historie vypočtené v okně Najít min/max rozsahy.
V podrobnostech vodítka naleznete informace o tipech a výběru tahů, které byly použity při výpočtu min/max hodnot. Kliknutím na tlačítko
v horní části okna se provede nový výpočet minimálních a maximálních možných hodnot.

v nástrojové liště

Graf součtů
Zobrazte Graf součtů v okně Historie součtů a pomocí posuvných mezí zvýrazněte část grafu. Toto vodítko pak bude obsahovat zvolený rozsah součtů.
V podrobnostech vodítka jsou průměrná hodnota a medián z patřičného grafu.
Graf odchylek
Zobrazte Graf odchylek v okně Historie součtů a pomocí posuvných mezí zvýrazněte část grafu. Toto vodítko pak bude obsahovat zvolený rozsah odchylek.
V podrobnostech vodítka jsou průměrná hodnota a medián z patřičného grafu.
Simulace [segmenty]
Otevřte okno Historie čísel, přepněte do režimu Simulace a proveďte simulaci losování. Vodítko pak bude ukazovat minimální a maximální hodnoty výsledků
simulace. Nicméně pro kvalitní filtraci tipů je takovýto rozsah většinou příliš široký (záleží na tipech, které byly použity pro simulaci losování). Rozsah je možné
zpřesnit přiblížením části histogramu v okně výsledků simulace. Vodítko pak bude nabízet hodnoty odpovídající přiblížené části grafu.
Podrobnosti vodítka obsahují průměrnou simulovanou hodnotu, medián simulace a take informace o tipech, které byly použity pro simulaci losování.
Simulace [součty]
Otevřte okno Historie součtů, přepněte do režimu Simulace a proveďte simulaci losování. Vodítko pak bude ukazovat minimální a maximální hodnoty výsledků
simulace. Nicméně pro kvalitní filtraci tipů je takovýto rozsah většinou příliš široký (záleží na tipech, které byly použity pro simulaci losování). Rozsah je možné
zpřesnit přiblížením části histogramu v okně výsledků simulace. Vodítko pak bude nabízet hodnoty odpovídající přiblížené části grafu.
Podrobnosti vodítka obsahují průměrnou simulovanou hodnotu, medián simulace a take informace o tipech, které byly použity pro simulaci losování a případně
také popis filtru, který byl aplikován na simulační tipy.
Predikce [součty] & Predikce [odchylky]
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Pomocí menu Historie - Predikce spustíte automatické predikce budoucích hodnot Historie. Predikované hodnoty jsou upraveny o rozsah přednastavený v
okně Předvolby Historie. V podrobnostech vodítka jsou zobrazovány doplňkové informace o predikované hodnotě.
Co když [tiket]
Toto vodítko zobrazuje hodnoty Historie odpovídající aktuálním číslům Co když. Rozsah vodítka je nastavitelný v předvolbách Historie.
Podrobnosti vodítka obsahují Co když čísla.
Co když [simulace]
Ukazuje výsledky simulace losování, která je založená na rozsazích Historie ve zvolených úrovních. Grafy Historie navíc zobrazují histogram této simulace.
V podrobnostech vodítka se ukazuje průměrná hodnota simulace, její medián, podmínky filtru a také počet simulovaných losování, které podmínkám filtru
vyhověly.
Při odhadování rozsahů pro příští losování byste měli vždy navzájem porovnat všechna vodítka. Když například vodítko Graf odchylek nabízí rozsah -15 až
+5 a vodítko Graf součtů zobrazuje rozsah +12 až +32, je jasné, že jeden z Vašich odhadů v Grafu součtů nebo v Grafu odchylek je chybný. Měli byste se ke
grafům znovu vrátit a provést nové odhady, případně vyhodnotit ostatní vodítka. Další možnost je takovouto Úroveň vypnout, pokud není možné provést
spolehlivý odhad.
Odhadované meze je také možné vložit ze systémové schránky. Pokud jste si připravili svoje odhadované meze například v programu MS Excel, můžete v
něm označit dva řádky nebo dva sloupce buněk, kliknout do tabulky Odhady a pomocí klávesové zkratky CTRL+C je vložit jako Vaše nové odhady. Pokud okno
Odhady ukazuje odchylky (viz popis nástrojové lišty výše), pak se hodnoty vloží také jako odchylky, v opačném případě budou vložené hodnoty považovány za
absolutní hodnoty součtů.
Můžete také označit jeden řádek tabulky Historie Součtů, zkopírovat jej do systémové schránky a pak vložit do okna Odhady stejným způsobem.
Viz také Synchronizace Úrovní Historie.
[obsah]

Predikce
Cílem všech herních postupů je nalezení nebo predikce čísel, která budou vylosována v příštím tahu. Většina sázkařů sleduje nejčastěji nebo nejméně často
losovaná čísla, analyzuje předchozí losování a/nebo jejich statistické vlastnosti a snaží se odhadnout, co se nejpravděpodobněji stane v příštím tahu.
Program Expert Lotto má vestavěný nástroj, který tyto predikce do jisté míry automatizuje. Program prohledá zvolená předchozí losování a porovnáním s
několika posledními tahy provede predikci, která čísla a statistické vlastnosti je možné očekávat v příštím losování. Stejně jako všechny ostatní funkce
programu jsou i predikce založeny na jednoduchých matematických výpočtech. Stejná vstupní data a stejná nastavení predikce vedou vždy ke stejným
výsledkům. Nejedná se o žádnou magickou černou skříňku, která by při každém kliknutí generovala různé výsledky.
Predikce v Expert Lottu jsou založeny na porovnávání vzorků, což je algoritmus používaný i v jiných počítačových programech, jako je například statistické
zpracování dat, rozeznávání tváří, zpracování signálu a další.
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Porovnávání vzorků
V následující tabulce je uvedeno 15 posledních losování ukázkové loterie Expert Lotto 6/49. Tahy jsou uvedeny v sestupném pořadí:
Datum

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 Pozice 4 Pozice 5 Pozice 6 Dodatkové

2010/28 Ne 2nd

23

29

36

42

44

47

7

2010/28 Ne 1st

6

13

14

19

41

42

29

2010/28 St 2nd

2

13

16

17

25

40

27

2010/28 St 1st

16

18

22

23

28

29

24

2010/27 Ne 2nd

1

6

12

24

32

41

44

2010/27 Ne 1st

2

15

22

29

30

37

42

2010/27 St 2nd

20

23

25

30

33

35

7

2010/27 St 1st

8

11

19

26

48

49

18

2010/26 Ne 2nd

8

11

18

32

36

38

6

2010/26 Ne 1st

5

6

11

31

40

43

32

2010/26 St 2nd

4

18

26

33

35

47

11

2010/26 St 1st

5

12

25

31

44

46

33

2010/25 Ne 2nd

10

15

28

30

36

43

35

2010/25 Ne 1st

16

21

24

25

35

46

47

2010/25 St 2nd

9

12

23

34

39

49

24

Poslední tři tažená čísla na druhé pozici tipu jsou: 13, 13 a 29. Tato tři čísla tvoří nejnovější vzorek. Protože vzorek obsahuje tři čísla, je jeho velikost 3.
Nyní projdeme předchozí losovaná čísla na druhé pozici tipu a budeme hledat stejný nebo alespoň podobný vzorek. Z výše uvedené tabulky je vidět, že vzorek
s nejlepší shodou jsou tahy 2010/26 Ne 2nd až 2010/27 St 2nd. Jejich vylosovaná čísla jsou 11, 11 a 23. V následujícím tahu 2010/27 Ne 1st pak padlo na
druhé pozici tipu číslo 15. Takže predikce pro druhou pozici tipu v příštím losovaní 2010/29 St 1st je číslo 15.
Nyní ověříme predikci v programu Expert Lotto:
1. Otevřte ukázkovou loterii Expert Lotto 6/49.
2. Pomocí menu Vylosovaná čísla – Predikce otevřte okno průvodce Predikce.
3. V prvním kroku průvodce vyberte 15 nejnovějších tahů, klikněte na tlačítko Následující.
4. Zvolte typ predikce Porovnávání vzorků, klikněte na tlačíko Následující.
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5. Nastavte možnosti predikce podle obrázku níže. Klikněte na tlačíkto Následující.

6. V seznamu zatrhněte Pozice tipu, klikněte na tlačítko Dokončit.
Otevře se okno Vlastnosti vylosovaných čísel, které bude ve sloupečku Pozice 2 zobrazovat následující hodnotu:

Červený trojúhelníček směřující dolů indikuje, že trend predikovaný pro příští losování je pokles. Číselná hodnota predikce pro druhou pozici tipu je 15. Níže v
textu naleznete podrobnější instrukce, jak správně interpretovat výsledky predikce.
Pokud necháme prediktor prohledat celou databází předchozích losování, pak najde vzorek s nejlepší shodou v tazích 2006/23 Ne 2nd až 2006/24 St 2nd, kdy
padla čísla 12, 16 a 30. Následující výherní číslo na druhé pozici tipu je 11. To znamená, že predikovaný trend je také pokles a predikovaná hodnota je v tomto
případě 11.
Co se stane, když rozšíříme velikost vzorku ze tří na 10 čísel? Nejnovější vzorek pak bude 6,11,11,23,15,6,18,13,13,29. Tato čísla zobrazená v grafu vypadají
následovně:
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Prediktor najde vzorek s nejlepší shodou v tazích 2008/45 Ne 2nd až 2008/48 St 1st, kdy padla čísla 9,20,13,21,12,8,15,15,4,27. Jejich graf vypadá
následovně:

Následující číslo na druhé pozici tipu je opět 11 (tah 2008/48 St 2nd). To znamená, že predikovaný trend je znovu pokles a predikovaná hodnota je 11.
Porovnáním obou grafů vidíme, že podoba obou vzorků je pouze přibližná. Nicméně je to nejlepší shoda, kterou prediktor nalezl v celé databázi vylosovaných
čísel. Není reálné očekávat, že v minulosti padla po sobě stejná čísla jako v posledních deseti tazích. S velikostí vzorků klesá míra shody mezi nejnovějším
vzorkem a vzorkem s největší shodou. Jak tedy vybrat optimální velikost vzorku?
V příkladech výše jsme použili velikost vzorku 3, se kterou jsme získali predikovanou hodnotu 11, a velikost vzorku 10 taktéž s predikovanou hodnotou 11. V
tomto případě byly výsledky predikce stejné. Co kdyby se ale predikované hodnoty nebo dokonce predikované trendy lišily? Jak zjistit, která predikce (velikost
vzorku) je věrohodnější?
Prediktor provede sérii testovacích predikcí a zvolí optimální velikost vzorku automaticky. Volba Počet tahů pro ověření účinnosti v nastaveních predikce určuje
hloubku tohoto testování. Pokud je pro predikci zvoleno například Velikost vzorku min: 3, max: 15, Počet tahů pro ověření účinnosti: 10, pak prediktor provede
celkem 130 testovacích predikcí pro zvolení optimální velikosti vzorku. Začíná se s velikostí vzorku 3. Provede se predikce pro tah 2010/28 Ne 1st a
predikovaný trend se porovná se skutečnou hodnotou následujícího tahu 2010/28 Ne 2nd. Pak se provede predikce pro tah 2010/28 St 2nd a trend se porovná
s následujícím tahem 2010/28 Ne 1st. Celkem se provede 10 takovýchto predikcí až po tah 2010/26 St 2nd. Prediktor si poznamená, v kolika testech byl
predikován správný trend v porovnání s následujícími tahy.
Pak se velikost vzorku zvýší na 4 a provede se dalších deset testovacích predikcí pro deset posledních losování. Znovu se zaznamená počet správně
predikovaných trendů. Velikost vzorku se zvýší na pět a znovu se provedou testovací predikce. Takto se pokračuje až do velikosti vzorku 15, jak bylo zvoleno v
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nastaveních predikce. Prediktor poté vybere velikost vzorku, která měla nejvyšší počet správně predikovaných trendů. Tato optimální velikost vzorku se pak
použije pro provedení vlastní predikce pro tah 2010/28 Ne 2nd.
Ve výše uvedeném příkladu je optimální velikost vzorku 3, protože při testování je sedm správně predikovaných trendů. Při velikosti vzorku 10 jsou správně
pouze 4 predikce trendů z deseti provedených testů.
Umístěním kurzoru myši nad políčko tabulky s výsledkem predikce se zobrazí bublinová nápověda ukazující optimální velikost vzorku a počet správně
predikovaných trendů během testování.
Pomocí volby Ověření účinnosti porovnává hodnoty můžete algoritmus predikce změnit tak, že optimální velikost vzorku se vybere z testovacích predikcí, které
byly nejblíže skutečné hodnotě.
Pro některé loterie jsou dostupné dodatečné informace o každém losování - například jaká sada míčků byla použita, označení losovacího zařízení apod.
Pokud se sada míčků nebo losovací zařízení mění v pravidelných intervalech, je patrně vhodné nepoužívat vzorky s velikostí větší, než je počet losování mezi
takovýmito změnami.
Porovnávání odchylek
Prediktor nabízí dva způsoby porovnávání vzorků. Je možné srovnávat buď absolutní hodnoty v řadě čísel, jak je uvedeno výše, nebo je možné porovnávat
odchylky čísel. Mějme následující řadu čísel:
31,35,13,20,15,5,2,10,4,25,3,10,5
Nechť poslední tři čísla řady tvoří nejnovější vzorek: 3,10,5. Při porovnávání absolutních hodnot je nalezena nejlepší shoda v číslech 2,10,4, za kterými pak
následuje číslo 45. Avšak při porovnávání odchylek čísel je nejlepší shoda ve vzorku 13,20,15, který je následován číslem 5.
Pokud stejnou řadu čísel vyjádříme jako odchylky, bude vypadat následovně:
+31,+4,-22,+7,-5,-10,-3,+8,-6,+21,-22,+7,-5
Nejnovější vzorek je pak -22,+7,-5 a vzorek s nejlepší shodou pak je -22,+7,-5, což odpovídá číslům 13,20,15, za kterými následuje číslo 5.
Při porovnávání odchylek tedy musí mít shodující se vzorky stejný tvar (pořadí nárůstu/poklesu hodnot), nicméně absolutní hodnoty čísel mohou být navzájem
posunuty nahoru nebo dolů.
Nyní zopakujeme predikci čísla na druhé pozici tipu s použitím porovnávání odchylek místo absolutních hodnot:
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Vzorek s nejlepší shodou jsou tahy 2006/20 St 1st až 2006/20 Ne 1st s vylosovanými čísly 4,4,21. Těm odpovídají odchylky -3,0,+17 následované odchylkou
-8.
Odchylky v nejnovějším vzorku jsou -5,0,+16. Predikovaná hodnota pak je:
29 – abs( -8 * (abs(-5/-3) + abs(0/0) + abs(16/17)) / 3 * ) = 29 – 9.62 = 19
Všimněte si, že predikovaná hodnota je posunuta tak, aby se vzaly v úvahu rozdíly ve velikosti odchylek v nejnovějším vzorku a ve vzorku s nejlepší shodou.
Stejná predikce pro velikost vzorku 10 najde nejlepší shodu v tazích 2009/24 St 1st až 2009/26 St 2nd, kde jsou čísla 5,15,15,20,13,10,14,9,6,11 následovaná
číslem 21. Predikce je pak nárůst na hodnotu 46. Tato predikce je v rozporu s predikcí pro velikost vzorku 3. Nicméně se jedná o něco méně věrohodnou
predikci, protože pouze 5 testovacích predikcí bylo správných. Při ověřování velikosti vzorku 3 bylo správných 6 predikcí z deseti.
Porovnávání odchylek je vhodné zejména pro predikci odvozených hodnot, jako jsou například součty a odchylky Historie. Porovnávání absolutních hodnot
se hodí spíše pro hodnoty s menším rozsahem, jako jsou základ sumy, lichá/sudá nebo vylosovaná čísla na jednotlivých pozicích tipu.
Přibližné porovnávání vzorků
Posuvník Porovnávání vzorků v okně Možnosti Predikce určuje jakou váhu mají jednotlivá čísla při porovnávání vzorků. Je-li posuvník zcela vpravo, je
porovnávání vzorků přesné a každé číslo vzorku má stejnou váhu.
Posuntím doleva se kritéria pro porovnávání vzorků sníží neboť čísla porovnávaných vzorků budou mít nižší váhu. Jestliže je nejnovější vzorek například
6,11,11,23,15,6,18,13,13,29, pak při přesném porovnávání nalezne prediktor nejlepší shodu například ve vzorku 9,20,13,21,12,8,15,15,4,27. Při přibližném
porovnávání vzorků bude nejlepší shoda například se vzorkem 33,16,25,14,31,11,18,12,16,30. Je vidět, že podobnost několika prvních čísel obou vzorků je
pouze velice přibližná. V obou případech je predikována hodnota 10. Avšak v případě přibližného porovnávání vzorků bude 9 správných ověřovacích predikcí,
při přesném porovnávání vzorků bude pouze 7 správných ověřovacích predikcí při zpětném testování na 15 posledních tazích. Přibližné porovnávání vzorků je
doporučeno pouze pro vyšší velikosti vzorků (10 a více).
Použití
Predikce jsou dostupné z menu Vylosovaná čísla – Predikce nebo z menu Historie – Predikce. V obou případech se tak spouští průvodce Predikce.
1. V prvním kroku průvodce vyberte losování, ve kterých se budou hledat vzorky.
2. Ve druhém kroku se volí typ predikce. Momentálně je dostupný pouze algoritmus Porovnávání vzorků.
3. V dalším kroku se upravuje nastavení predikce. Více informací naleznete výše v textu.
4. Poslední krok nabízí seznam statistických vlastností nebo hodnot Historie, které je možné predikovat. Zatrhněte požadované položky a spusťte predikce
kliknutím na tlačítko Dokončit.
Průběh predikce je možné sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu. Po dokončení jsou výsledky predikce zobrazeny v oknech Vlastnosti
vylosovaných čísel a Grafy vylosovaných čísel nebo v okně Historie součtů pod záložkami Součty a Grafy.
Vyhodnocování výsledků
– modrý trojúhelník označuje, že predikovaný trend je nárůst. Očekává se tedy, že hodnota příštího tahu bude vyšší než poslední hodnota. V
políčku tabulky je také zobrazena vlastní predikovaná hodnota.
– červený trojúhelník označuje, že predikovaný trend je pokles. Očekává se tedy, že hodnota příštího tahu bude nižší než aktuální hodnota.
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– červený trojúhelník spolu s modrým trojúhelníkem označují, že predikovaný trend je shoda. Očekává se tedy, že příštím losování padne stejná
hodnota jako v posledním tahu.
Poznámka: Prediktor zpracovává pouze řadu čísel a "neví", jaké závislosti pro danou řadu čísel platí. V některých případech se může stát, že predikovaná
hodnota je nižší nebo vyšší než maximální nebo minimální možná hodnota. V takovém případě je doporučeno zvažovat pouze predikovaný trend.
Hodnota n/a znamená, že nebylo možné provést platnou predikci. Obvykle proto, že není k dispozici dostatek vstupních dat, aby bylo možné najít shodující se
vzorky.
Predikovaný trend by měl být hlavním indikátorem při přípravě sázky na příští losování. Vlastní predikovaná hodnota pouze naznačuje, jak velký je
očekávaný nárůst nebo pokles.
Umístěním kurzoru myši na políčko tabulky s výsledky predikce se zobrazí bublinová nápověda s doplňujícími informacemi. Můžete tak vidět, kolik testovacích
predikcí bylo správných a jaká velikost vzorku byla zvolena pro provedení predikce.
Je doporučeno ignorovat výsledek predikce, jestliže má malé procento správných testovacích predikcí. Toho lze dosáhnout zadáním požadovaného procenta
úspěšnosti při zpětném ověřování do posledního vstupního políčka.
Dodatečné informace
Podrobné informace o provedených predikcích jsou dostupné v Protokolu programu. Po dokončení predikce zvolte menu Zobrazit – Protokol programu. V okně
Výstup se pak zobrazí následující podrobnosti ke každé predikované hodnotě. Například:
Pozice 2 – název predikované hodnoty. V tomto případě se jedná o predikci vylosovaného čísla na druhé pozici tipu.
Trend prediction: Decrease – predikovaný trend (increase - nárůst / decrease - pokles / level - shoda)
Predicted value: 10.0 – vlastní predikovaná hodnota. Všechny hodnoty jsou počítány od nuly, takže predikované vylosované číslo je 11.
Best pattern size: 5 – velikost vzorku použitá při predikci.
Best weight: 1.0 – váha čísel použitá při predikci. Pokud se nenavolí přibližné porovnávání vzorků, je váha vždy 1.0.
Matching pattern: [10.0 17.0 11.0 15.0 29.0] => 10.0 – vzorek s nejlepší shodou. V tomto případě jsou čísla vzorku 11,18,12,16,30. Číslo následující za tímto
vzorkem je 11.
Marker: 94 – pozice v řadě čísel, kde byl nalezen vzorek s nejlepší shodou. Hodnota 0 znamená nejstarší tah ve zvoleném výběru vylosovaných čísel.
Back-tests: 15 – počet ověřovacích predikcí, které byly provedeny pro zvolení optimální velikosti vzorku.
Mean Square Error: 107.66666666666667 – ukazuje, nakolik se ověřovací predikce liší od skutečných hodnot. Čím nižší je hodnota MSE , tím přesnější byly
ověřovací predikce.
Mean Absolute Percentage Error: 0.6399601052542229 - MAPE indikátor také porovnává ověřovací predikce se skutečnými hodnotami.
Valid trend predictions: 6 (40.0%) - udává procento ověřovacích predikcí, které správně předpověděly trend.
Viz také filtr Prediktor trendů.
[obsah]
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Součty Historie
Tento filtr vybere tipy, jejichž Odchylky součtů Historie jsou ve zvolených Úrovních ve zvolených mezích.
Nejprve klikněte na tlačítko Vybrat a zvolte předchozí losování, ze kterých se spočtou hodnoty Historie. Poté v tabulce zatrhněte Úrovně, které chcete filtrovat a
zadejte minimální a maximální odchylku pro každou zvolenou Úroveň. Sloupec Součet (Předch) zobrazuje Součty Historie pro nejnovější losování ve výběru
tahů. Sloupec Odchylka (Předch) je Odchylka součtu Historie pro nejnovější losování ve výběru tahů (Součet Historie nejnovějšího losování výběru mínus
součet Historie předchozího tahu). Sloupec Rozsah ukazuje zvolený rozsah mezí hodnot Historie pro odpovídající Úroveň.
Pomocí volby Alespoň X až Y úrovní musí vyhovět můžete nastavit minimální a maximální počet Úrovní, ve kterých musí být hodnoty Historie ve zvoleném
rozsahu, aby byla splněna podmínka filtru.
Volitelná podmínka Odchylka v X až Y úrovních je A až B umožňuje filtr zpřísnit zadáním minimální a maximální povolené odchylky v několika Úrovních.
Poznámka: Pokud je rozsah zadaný do políček A a B větší než rozsahy zadané v tabulce, nemá pak tato podmínka na filtrování tipů žádný vliv.
Viz také statistiky Odchylky v rozsahu.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z označených
řádků.
Hodnoty v tabulce je možné zvýšit nebo snížit o jedničku pomocí klávesnice - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak zmáčkněte klávesy
CTRL+šipka nahoru pro zvětšení hodnot v označených políčkách o jedničku. Klávesami CTRL+šipka dolů můžete hodnoty označených políček o jedničku
snížit.
Hodnoty odchylek je možné vložit ze systémové schránky. Označte dvě řady nebo dva sloupce buněk například v programu MS Excel, zmáčkněte klávesy
CTRL+C pro vložení označených hodnoty do systémové schránky, klikněte do tabulky v okně filtru a pak zmáčkněte klávesy CTRL+V pro vložení hodnot do
parametrů filtru. Vložením pouze jednoho řádku nebo jednoho sloupce buněk se hodnoty zapíší jak do sloupce Min tak do sloupce Max.
Poznámka: Vyvoláním tohoto filtru z okna Odhady se většina parametrů filtru automaticky předvyplní.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max
odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Alespoň 3 až 3 úrovně musí vyhovět, pak filtru vyhoví všechny tipy, které zvyšují hodnoty
Historie v prvních třech Úrovních:
01-02-03-06-12-23 - tip vyhoví filtru, protože jeho Součty Historie v Úrovni 0 až 2 jsou 387, 764 a 1201 . V porovnání s nejnovějším tahem
výběru tomu odpovídají odchylky +11, +20 a +15 . Všechny tři hodnoty jsou v požadovaných mezích.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Součty Historie jsou 372, 759 a 1198 v Úrovni 0 až 2. Tomu odpovídají odchylky -4, +15 a
+12. Pouze dvě Úrovně jsou v požadovaných mezích.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max
odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Alespoň 2 až 3 úrovně musí vyhovět, pak:
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01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože jeho hodnoty Historie jsou 372, 759 a 1198 v Úrovni 0 až 2. Tomu odpovídají odchylky -4, +15 a
+12 a alespoň dvě Úrovně jsou v požadovaných mezích.
01-02-03-04-05-08 - tip filtru nevyhoví, protože jeho hodnoty Historie jsou 366, 761 a 1195 v Úrovni 0 až 2. Tomu odpovídají odchyky -10, +17 a
+9. Pouze jedna Úroveň je v požadovaných mezích, což nevyhovuje podmínce filtru Alespoň 2 až 3 úrovně musí vyhovět.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max
odchylka 20, Úroveň 2: Min odchylka 10, Max odchylka 20, Alespoň 3 až 3 úrovně musí vyhovět, Odchylka v 1 až 1 úrovních je 13 až 14, pak filtru
vyhoví tipy, které zvyšují součty Historie v prvních třech Úrovních a v právě jedné z těchto Úrovní je odchylka 13 až 14:
01-02-03-06-12-36 - tip vyhoví filtru, protože jeho odchylky jsou +11, +15 a +14 v Úrovni 0 až 2. Všechny odchylky jsou v požadovaných
mezích 10 až 20 a navíc odchylka v Úrovni 2 je v rozmezí 13 až 14, jak bylo určeno v poslední části filtru.
01-02-03-06-12-23 - tip filtru nevyhoví, protože jeho odchylky jsou +11, +20 a +15 v Úrovni 0 až 2. Všechny odchylky jsou v zadaném rozmezí
10 až 20, ale žádná Úroveň nemá odchylku v rozmezí 13 až 14, jak bylo určeno v poslední části filtru.
[obsah]

Liché/sudé součty Historie
Tento filtr vybere tipy, které mají liché nebo sudé Součty Historie ve zvolených Úrovních.
V okně filtru zvolte pomocí tlačítka Vybrat předchozí losování, ze kterých budou spočteny hodnoty Historie. Poté v tabulce zatrhněte Úrovně, které chcete
filtrovat. Dále zvolte Lichý součet nebo Sudý součet nebo obojí pro zvolené Úrovně.
Volba Počet lichých součtů X až Y rozšiřuje podmínku filtru tak, že vyhoví pouze tipy, které mají X až Y lichých součtů ve zvolených Úrovních.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit, a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z
označených řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: lichý, Úroveň 1: lichý, Počet lichých součtů 0 až 2 pak:
01-02-03-04-05-07 - tip vyhoví filtru, protože jeho Součty Historie jsou 349 v Úrovni 0 a 759 v Úrovni 1 a oba součty jsou liché.
01-02-03-04-05-06 - tip filttru nevyhoví, protože jeho Součet Historie je 372 v Úrovni 0, což je sudé číslo.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: lichý, sudý, Úroveň 1: lichý, sudý, Počet lichých součtů 1 až 1 pak:
01-02-03-04-05-07 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Součty Historie jsou 349 v Úrovni 0 a 759 v Úrovni 1. Obsa součty jsou liché, což je mimo
povolený rozsah.
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože jeho Součty Historie jsou 372 v Úrovni 0 a 759 v Úrovni 11. Pouze jeden součet je lichý, jak bylo
zvoleno v parametrech filtru.
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[obsah]

Standardní odchylka odchylek
Tento filtr vybere tipy, které vytvářejí Odchylky Historie, jejichž standardní odchylka je ve zvoleném rozsahu. Nízká standardní odchylka odchylek znamená, že
Odchylky Historie jsou ve všech Úrovních velmi podobné. Vysoká standardní odchylka odchylek znamená, že Odchylky Historie se ve všech Úrovních
navzájem velmi liší.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Standardní odchylka min: 0.0, max 5.0 pak:
01-03-09-23-28-42 - tip vyhoví filtru, protože standardní odchylka jeho Odchylek Historie je 3,27. Odchylky Historie jsou: +1, +9, +7, +2, +5, +12, +8,
+4, +6, +9, +8 v Úrovních 0 až 10. Odchylky si jsou velmi podobné, proto je jejich standardní odchylka nízká.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože standardní odchylka jeho Odchylek Historie je 17,25. Odchylky Historie jsou: -27, +15, +10, +4, -3, +22,
+14, -20, +23, -16, -8. Odchylky jsou v rozmezí -27 až +23, takže jejich standardní odchylka je velmi vysoká.
[obsah]

Záporné/kladné odchylky Historie
Tento filtr vybere tipy, které mají zvolený počet záporných nebo kladných Odchylek součtů Historie ve zvolených Úrovních.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z označených
řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Počet záporných odchylek: 3 až 3, Počet kladných odchylek 3 až 3 pak:
01-02-03-04-09-15 - tip vyhoví filtru, protože Odchylky Historie tohoto tipu jsou : -13, -1, -29 v Úrovni 0 až 2. Všechny odchylky jsou záporné.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Odchylky Historie jsou: -4, +15, +12 a pouze jedna z nich je záporná, což je mimo povolený
rozsah.
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[obsah]

Jedinečné odchylky součtů
Tento filtr vybere tipy, které maji požadovaný počet jedinečných Odchylek součtů Historie. Hodnota Historie je jedinečná, pokud se v daném tahu neopakuje v
žádné jiné Úrovni.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Počet jedinečných odchylek historie: 11 až 11 pak:
01-02-03-04-05-07 - tip vyhoví filtru, protože jeho Odchylky Historie jsou: -27, +15, +10, +4, -3, +22, +14, -20, +23, -16, -8. Což je 11 jedinečných
hodnot, protože žádná z nich se neopakuje.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho Odchylky Historie jsou : -4, +15, +12, +20, -9, +5, +12, -31, +21, -16 , -17. Jedná se pouze o 10
jedinečných hodnot, protože hodnota z Úrovně 2 se opakuje v Úrovni 6.
[obsah]

Segmenty
Tento filtr vybere tipy, jejichž čísla spadají do zvolených segmentů ve zvolených Úrovních Historie .
V okně filtru zvolte pomocí tlačítka Vybrat předchozí losování, ze kterých budou spočteny hodnoty Historie. Ve vyklápěcím seznamu Úroveň vyberte Úroveň,
kterou chcete filtrovat.
Poznámka: Není možné filtrovat více Úrovní Historie najednou.
Dále v tabulce zatrhněte segmenty, které se mají při filtrování použít a zadejte minimální a maximálná počet čísel tipu, které musí padnout do zatržených
segmentů. Tabulka vpravo ukazuje aktuální rozdělení čísel osudí do segmentů Historie pro zvolenou Úroveň.
Kliknutím na tlačítko Upravit můžete změnit výchozí nastavení segmentace pro potřeby tohoto filtru.
Volbou Alespoň X až Y segmentů musí vyhovět se zmírní podmínka filtru tak, že určí, kolik zvolených segmentů musí vyhovět. Například s volbou Alespoň 2 až
3 segmenty musí vyhovět filtru vyhoví také tipy, jejichž čísla padnou pouze do dvou ze zvolených segmentů.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0, Segment 1 (1-6): Min 2, Max 2, Segment 2 (7-12): Min 2, Max 2,
Segment 3 (13 a více): Min 2, Max 2, pak filtru vyhoví tipy, kterým v Úrovni 0 odpovídají kombinace segmentů 2-2-2:
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01-02-03-04-05-07 - tip vyhoví filtru, protože čísla 1 a 2 jsou ze Segmentu 1, čísla 4 a 5 jsou ze Segmentu 2 a čísla 3 a 7 jsou ze Segmentu 3 v
Úrovni 0.
01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože obsahuje tři čísla ze Segmentu 1 v Úrovni 0 (čísla 1, 2 a 6), což je mimo povolený rozsah.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0, Segment 1 (1-6): Min 2, Max 2, pak filtru vyhoví pouze tipy, které mají
právě dvě čísla ze Segment 1 v Úrovni 0:
01-02-03-04-05-08 - tip vyhoví filtru, protože čísla 1 a 2 jsou ze Segmentu 1 v Úrovni 0.
43-45-46-47-48-49 - tip filtru nevyhoví, protože má pouze jedno číslo (47) ze Segmentu 1 v Úrovni 0.

[obsah]

Kombinace segmentů Historie
Tento filtr vybere tipy, které tvoří zvolené kombinace segmentů ve zvolených Úrovních Historie.
V okně filtru zvolte pomocí tlačítka Vybrat předchozí losování, ze kterých budou spočteny hodnoty Historie. Poté v tabulce zatrhněte Úrovně, které chcete
filtrovat. Dále zatrhněte kombinace segmentů, které se mají objevit ve zvolených Úrovních.
Volbou Alespoň X až Y úrovní musí vyhovět je možné nastavit minimální a maximální počet Úrovní, ve kterých musí být jedna ze zvolených kombinací
segmentů, aby byla splněna celá podmínka filtru.
Kliknutím na tlačítko Upravit můžete změnit výchozí nastavení segmentace pro potřeby tohoto filtru.
Je možné zatrhnout více Úrovní nebo kombinací segmentů jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do jednoho z
označených řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Kombinace segmentů: 6-0-0, Alespoň 3 až 3 úrovně musí vyhovět,
pak existuje pouze jediný tip, který má kombinaci segmentů 6-0-0 ve prvních třech Úrovních: 06-18-23-25-29-30.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Kombinace segmentů: 6-0-0, 0-6-0, 0-0-6, Alespoň 3 až 3 úrovně
musí vyhovět pak:
06-18-23-25-29-30 - tip filtru vyhoví, protože v prvních třech Úrovních vytváří kombinace segmentů 6-0-0 .
01-12-24-28-36-40 - tip filtru vyhoví, protože jeho kombinace segmentů v Úrovních 0 až 2 jsou 6-0-0, 0-6-0 a 6-0-0 .
01-02-06-12-13-14 - tip filtru nevyhoví, protože má pouze jednu ze zvolených kombinací segmentů - 6-0-0 v Úrovni 0.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Kombinace segmentů: 6-0-0, 0-6-0, 0-0-6, Alespoň 1 až 3 úrovně
musí vyhovět pak:
01-02-06-12-13-14 - tip filtru vyhoví, protože má alespoň jednu ze zvolených kombinací segmentů - 6-0-0 v Úrovni 0.
Ú
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01-02-03-04-05-06 - tip filtru nevyhoví, protože jeho kombinace segmentů v Úrovních 0 až 2 jsou 3-2-1, 4-1-1 a 4-1-1 a žádná z těchto
kombinací není v podmínce filtru povolena.
[obsah]

Odchylky čísel Historie
Tento filtr vybere tipy, jejichž čísla mají Odchylky čísel Historie ve zvoleném rozsahu ve zvolených Úrovních.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit, a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z
označených řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 2 až 18, Počet čísel v jedné
úrovni: 0 až 6, pak filtru vyhoví tipy, které mají v tabulce Historie čísel alespoň dvě čísla s odchylkou 5 v Úrovních 0 až 2:
01-02-03-04-05-06 - tip vyhoví filtru, protože Odchylka Histore čísla 1 v Úrovni 0 je 5 a Odchylka Historie čísla 6 v Úrovni 2 je také 5.
01-02-03-04-05-07 - tento tip filtru nevyhoví, protože má pouze jedno číslo s Odchylkou Historie 5, je to číslo 1 v Úrovni 0.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 3 až 18, Počet čísel v jedné
úrovni: 1 až 1, pak filtru vyhoví tipy, které mají v tabulce Historie čísel právě jedno číslo s odchylkou 5 v každé z Úrovní 0 až 2:
01-02-03-04-06-18 - tip vyhoví filtru, protože má právě jedno číslo s Odchylkou 5 v Úrovni 0 (číslo 1), jedno číslo s Odchylkou 5 v Úrovni 1 (číslo 18) a
jedno číslo s Odchylkou 5 v Úrovni 2 (číslo 6).
01-02-03-04-06-12 - tento tip filtru nevyhoví, protože má dvě čísla s Odchylkou 5 v Úrovni 0 - čísla 1 a 12 - což je mimo povolený rozsah.
Viz také filtr Odchylky čísel Historie + Lichá/Sudá.
[obsah]

Odchylky čísel Historie + Lichá/Sudá
Tento filtr je velmi podobný filtru Odchylky čísel Historie, přidává však navíc podmínku, kolik odpovídajících čísel musí být lichých/sudých.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Ú
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Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 2 až 18, Počet lichých čísel: 0
až 18, pak výsledky filtrování budou stejné, jako při použití filtru Odchylky čísel Historie s parametry Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2,
Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 2 až 18, Počet čísel v jedné úrovni 0 až 6.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Odchylky čísel: 5 až 5, Celkový počet čísel: 3 až 18, Počet lichých čísel: 3
až 3, pak filtru vyhoví tipy, které mají v tabulce Historie čísel alespoň tři čísla s Odchylkou 5 v Úrovních 0 až 2 a právě tři z těchto čísel jsou lichá:
01-02-03-04-25-31 - tip vyhoví filtru, protože čísla s Odchylkou 5 jsou číslo 1 v Úrovni 0, číslo 25 v Úrovni 2 a číslo 31 v Úrovni 2. Všechna tři čísla jsou
lichá.
01-02-03-06-25-31 - tip vyhoví filtru, protože čísla s Odchylkou 5 jsou číslo 1 Úrovni 0, číslo 6 v Úrovni 2, číslo 25 v Úrovni 2 a číslo 31 v Úrovni 2. Tři z
těchto čísel jsou lichá.
01-02-03-04-05-06- tip filtru nevyhoví, protože sice má čísla s Odchylkou 5 - číslo 1 v Úrovni 0 a číslo 6 v Úrovni 2, ale pouze jedno z těchto čísel je
liché, což je mimo zvolený rozsah.

[obsah]

Jedinečné odchylky čísel
Filtr vybere tipy, které mají zvolený počet jedinečných Odchylek čísel Historie v každé ze zvolených Úrovní. Odchylka Historie čísla tipu je jedinečná, pokud
žádné jiné číslo filtrovaného tipu nemá stejnou odchylku. Volitelně je také možné zadat požadovaný celkový počet jedinečných odchylek pro zvolené Úrovně.
Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit, a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z
označených řádků.
Příklad - Expert Lotto 6/49
Pomocí menu Historie - Historie čísel zobrazte hodnoty Historie čísel pro 10 posledních tahů. V nabídce Zobrazit jako vyberte Pouze odchylky:
Číslo Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
23

1

3

3

8

2

5

1

2

4

1

8

29

1

3

2

12

6

17

3

10

2

1

5

36

1

8

4

18

4

4

3

9

4

16

1

42

1

1

19

18

13

11

14

2

16

6

5

44

1

11

14

8

6

3

11

7

27

1

14

47

1

10

21

12

1

6

9

7

1

1

5
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6

2

3

5

6

11

20

6

12

9

2

17

13

2

1

19

2

2

22

21

4

2

1

2

14

2

20

11

22

5

7

14

1

8

5

3

19

2

6

10

4

1

3

8

5

15

7

7

41

2

3

14

18

3

18

5

2

2

4

3

2

3

3

17

8

2

12

2

11

2

13

7

16

3

1

10

29

7

13

2

5

3

5

3

17

3

28

2

3

8

7

2

16

11

2

3

25

3

4

5

2

5

5

1

7

3

3

4

40

3

7

6

15

5

6

4

15

2

11

2

18

4

5

2

16

23

5

1

3

3

2

2

22

4

2

10

11

12

4

6

3

20

7

4

28

4

9

5

7

16

13

7

4

7

4

4

1

5

11

4

1

9

6

1

30

3

22

6

12

5

7

3

2

2

2

7

2

4

10

29

24

5

9

2

5

13

2

3

19

10

14

9

32

5

4

9

5

5

8

13

2

4

17

3

15

6

7

45

10

3

18

5

9

20

8

1

30

6

1

6

15

2

1

3

3

1

5

1

37

6

11

15

3

11

5

1

8

3

1

10

20

7

16

4

2

1

12

4

6

10

1

15

33

7

4

8

1

1

25

11

28

1

14

6

35

7

4

3

5

18

5

1

4

2

9

11

8

8

1

8

8

16

6

8

21

10

12

14

11

8

1

1

8

11

10

10

10

13

15

6

26

8

3

29

2

6

13

1

2

6

14

1

48

8

12

2

1

13

11

2

30

5

2

22

49

8

7

2

15

13

14

2

7

19

3

7

38

9

12

12

5

2

30

3

5

5

1

6
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5

10

2

8

7

18

3

5

3

3

21

1

31

10

2

5

9

7

7

5

5

6

15

17

43

10

3

16

30

1

18

6

8

3

9

3

4

11

13

1

6

17

2

17

22

8

6

19

46

12

2

27

3

5

1

3

3

8

10

10

10

13

19

5

15

2

3

18

8

18

19

2

21

14

64

3

23

2

1

2

1

12

6

11

9

15

14

9

12

3

1

12

5

10

6

2

34

15

1

8

6

3

15

18

6

3

2

9

39

15

3

2

23

2

1

5

2

5

10

7

27

19

1

6

2

4

6

22

2

8

15

14

3

22

2

2

1

1

1

6

2

3

1

16

7

25

3

7

22

5

3

4

1

7

2

8

45

34

1

11

18

1

2

16

33

2

2

5

Tabulka je setříděna ve vzestupném pořadí podle sloupce Úroveň 0.
Je-li podmínka filtru Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, Jedinečné odchylky čísel v každé úrovni 6 až 6, Alespoň 1 až 1 úroveň musí vyhovět,
pak každé číslo vyhovujících tipů bude mít jinou odchylku Historie v Úrovni 0. Takovým tipem je například 01-02-03-04-05-06
Filtru nevyhoví například tip 01-02-03-04-06-13, protože čísla 6 a 13 mají stejnou odchylku Historie (2) v úrovni 0.
Je-li podmínka filtru Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, Jedinečné odchylky čísel v každé úrovni 1 až 1, Alespoň 1 až 1 úroveň musí vyhovět,
pak všechna čísla vyhovujících tipů budou mít stejnou odchylku Historie v úrovni 0. Z výše uvedené tabulky je vidět, že je pouze šest čísel, která mají stejnou
odchylku v úrovni 0: 23-29-36-42-44-47. To znamená naposled vylosovaná čísla.
Viz také statistika Jedinečné odchylky čísel statistics.
[obsah]

Součet odchylek čísel
Tento filtr sčítá Odchylky Historie čísel filtrovaných tipů a pak vybere tipy, které mají tento součet v požadovaném rozsahu ve zvolených Úrovních.
Ú
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Je možné zatrhnout více Úrovní jedním kliknutím - označte myší řádky tabulky, které chcete změnit a pak klikněte do sloupce Úroveň v jednom z označených
řádků.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Jestliže parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, Součet odchylek čísel min: 10 max: 30, Alespoň 3 až 3 úrovně musí
vyhovět pak:
01-02-11-12-18-23 - tip vyhoví podmínce filtru, protože součet odchylek jeho čísel v Úrovni 0 je 5+3+8+5+4+1=26, součet v Úrovni 1 je
11+3+1+7+5+3=30 a v Úrovni 2 je 4+17+1+3+2+3=30. Součet je ve všech zvolených Úrovních ve zvoleném rozsahu.
01-02-03-11-12-18 - tip filtru nevyhoví, protože součet v Úrovni 0 je 47, v Úrovni 1 je 29 a v Úrovni 2 pak 29. Pouze dvě zvolené Úrovně mají součet v
požadovaném rozsahu, kdežto podmínka filtru vyžaduje tři Úrovně.
Jestliže parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úrovně: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Součet odchylek čísel min: 40 max: 50, Alespoň 11
až 11 úrovní musí vyhovět, pak filter vybere pouze 4 tipy z téměř 14 miliónů.
Viz také statistiky Součet odchylek čísel.
[obsah]

Shoda s předchozími součty
Filtr vybere tipy, které mají stejné součty Historie ve zvolených úrovních jako zvolená předchozí losování.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Součty Historie v nejnovějším losování jsou:
Úroveň
0
1
2
3
4
5
6

Součet Historie
376
744
1186
1670
1999
2412
2746

7
8

3158
3511
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9
10

3875
4245

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Úrovně 0 až 10, Shoda v 6 až 11 úrovních pak filtr vybere pouze jediný tip 4-10-26-28-29-46.
Jeho součty Historie jsou 376, 744, 1166, 1674, 1996, 2412, 2746, 3158, 3511, 3870, 4253. Šest součtů Historie je stejných jako ve zvoleném předchozím
losování.
Viz také filtr Součty Historie.
[obsah]

Shoda s předchozími odchylkami
Filtr vybere tipy, které mají stejné odchylky Historie ve zvolených úrovních jako zvolená předchozí losování.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Odchylky Historie v nejnovějším losování jsou:
Úroveň Odchylka Historie
0
+13
1
-14
2
-27
3
+17
4
+3
5
+8
6
+12
7
-5
8
9
10

+23
+11
+31

Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 1 nejnovější tah, Úrovně 0 až 10, Shoda v 5 až 11 úrovních pak filtru vyhoví pouze pět tipů. Jedním z nich je
například tip 7-13-18-26-31-41 s odchylkami Historie -2, +32, -27, -20, +3, -19, +12, +32, +23, +11, +16 v úrovních 0 až 10. Pět odchylek Historie je stejných
jako ve zvoleném nejnovějším losování.
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Viz také filtr Shoda s předchozími součty a filtr Součty Historie.
[obsah]

Pohyb součtů Historie
Filtr vybere tipy, které ve zvolených Úrovních vytvářejí součty Historie, které jsou vyšší nebo nižší než součty Historie ve zvolených předchozích losováních.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 má poslední tah v Úrovních 0 až 11 následující součty Historie: 376, 744, 1186, 1670, 1999, 2412, 2746, 3158,
3511, 3875 a 4245.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: pokles, Úroveň 1: pokles, Úroveň 2: pokles, Úroveň 3: pokles, Úroveň 4: pokles,
Úroveň 5: pokles, Úroveň 6: pokles, Úroveň 7: pokles, Úroveň 8: pokles, Úroveň 9: pokles, Úroveň 10: pokles, Alespoň 11 až 11 úrovní musí vyhovět, pak filtr
ze všech možných kombinací najde 27 vyhovujících tipů. Všechny tyto tipy vytvářejí součet Historie v úrovni 0 nižší než 376, v úrovni 1 nižší než 744 atd.
Viz také statistika Pohyb součtů Historie a filtr Pohyb odchylek Historie.
[obsah]

Pohyb odchylek Historie
Filtr vybere tipy, které ve zvolených Úrovních vytvářejí odchylky Historie, které jsou vyšší nebo nižší než odchylky Historie ve zvolených předchozích
losováních.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 má poslední tah v Úrovních 0 až 11 následující odchylky Historie: +13, -14, -27, +17, +3, +8, +12, -5, +23, +11 a
+31.
Pokud parametry filtru jsou Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů, Úroveň 0: pokles, Úroveň 1: pokles, Úroveň 2: pokles, Úroveň 3: pokles, Úroveň 4: pokles,
Úroveň 5: pokles, Úroveň 6: pokles, Úroveň 7: pokles, Úroveň 8: pokles, Úroveň 9: pokles, Úroveň 10: pokles, Alespoň 11 až 11 úrovní musí vyhovět, pak filtr
ze všech možných kombinací najde 475 vyhovujících tipů. Všechny tyto tipy vytvářejí odchylku Historie v úrovni 0 nižší než 13, v úrovni 1 nižší než -14 atd.
Viz také statistika Pohyb odchylek Historie a filtr Pohyb součtů Historie.
[obsah]
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Záporné/kladné odchylky Historie
Statistika Záporné/kladné odchylky Historie sleduje, kolik analyzovaných tipů/tahů vedlo k záporným a ke kladným Odchylkám součtů Historie v dané Úrovni.
Výsledky jsou prezentovány třemi způsoby - vlastní hodnoty odchylek, hodnoty odchylek sdružené do intervalů o velikosti 5 a hodnoty odchylek sdružené do
intervalů o velikosti 10.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 deseti nejnovějším tahům odpovídají tyto Odchylky Historie v Úrovni 0:
2010/28 Ne 2nd +13
2010/28 Ne 1st

-3

2010/28 St 2nd -13
2010/28 St 1st +18
2010/27 Ne 2nd

-1

2010/27 Ne 1st

-9

2010/27 St 2nd

+6

2010/27 St 1st +15
2010/26 Ne 2nd +13
2010/26 Ne 1st +22

Analýza Kladných Odchylek Historie ukazuje, že nejčastěji je zastoupená kladná odchylka +13, která se vyskytuje ve dvou analyzovaných tazích. Výsledky
stejné analýzy sdružené do intervalů o velikosti 5 ukazuje, že žádný analyzovaný tah nemá kladnou odchylku v intervalu 0 až 5, jeden tah má odchylku v
intervalu 6 až 10 (2010/27 St 2nd), tři tahy mají odchylky v intervalu 11 až 15 atd. Výsledky sdružené do intervalů o velikosti 10 ukazují, že nejčastější kladná
odchylka je v intervalu 11 až 20 , neboť byla nalezena u čtyř analyzovaných tahů.
Analýza Záporných Odchylek Historie ukazuje, že jsou čtyři různé záporné odchylky (-3, -13, -1 a - 9). Z výsledků sdružených do intervalů o velikosti 5 vyplývá,
že nejčastější záporná odchylka je z intervalu 1 až 5, čemuž odpovídají dva tahy (2010/28 Ne 1st a 2010/27 Ne 2nd). Výsledky sdružené do intervalů o
velikosti 10 ukazují, že interval 1 až 10 byl nalezen u tří analyzovaných tahů.
[obsah]
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Kombinace segmentů
Tato statistika sleduje výskyt kombinací segmentů Historie v analyzovaných tazích/tipech.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 deseti nejnovějším tahům odpovídají tyto kombinace segmentů v Úrovni 0:
2010/28 Ne 2nd

n/a

2010/28 Ne 1st 3-3-0
2010/28 St 2nd 4-0-2
2010/28 St 1st 3-1-2
2010/27 Ne 2nd 4-2-0
2010/27 Ne 1st 2-3-1
2010/27 St 2nd 1-4-1
2010/27 St 1st 4-1-1
2010/26 Ne 2nd 3-3-0
2010/26 Ne 1st 3-3-0

Viz záložka Segmentace v okně Historie součtů.
Analýza kombinací segmentů v Úrovni 0 za 10 posledních tahů ukazuje, že nejčastější kombinace segmentů je 3-3-0. V analyzovaných tazích padla třikrát a
její poslední výskyt nastal před dvěma tahy. Ostatní kombinace segmentů padly pouze jednou nebo vůbec, například 6-0-0 nebo 0-0-6. Sloupec Výskyt
statistické tabulky tedy bude v odpovídajících řádcích zobrazovat hodnotu 0.
Viz také filtr Kombinace segmentů.

[obsah]

Jedinečné odchylky součtů
Tato statistika sleduje počet jedinečných Odchylek součtů Historie v analyzovaných tipech/tazích. Odchylka součtu je jedinečná, pokud se objevuje pouze v
jediné Úrovni.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

Ú

PDFCROWD

Například Odchylky Historie posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou: +13, -14, -27, +17, +3, +8, +12, -5, +23, +11, +31 v Úrovních 0 až 10.
Žádná z těchto hodnot se v jiné Úrovni neopakuje, takže v tomto tahu je 11 jedinečných odchylek součtů. Analýzou 10 posledních tahů pak zjistíme, že
nejčastější počet jedinečných odchylek součtů je 10, což bylo nalezeno v pěti z deseti analyzovaných tahů.
Počet jedinečných odchylek součtů jednoho tahu se zobrazuje také v okně Historie součtů v tabulce Součty ve sloupečku Jedinečné odchylky.
Viz také filtr Jedinečné odchylky součtů.
[obsah]

Jedinečné odchylky čísel
Tato statistika sleduje, kolik čísel analyzovaných tipů/tahů má jedinečné Odchylky čísel Historie v dané Úrovni. Číslo tipu má jedinečnou Odchylku Historie,
pokud je toto číslo zvýrazněno jako jediné v jednom řádku tabulky Segmentace v dané Úrovni.
Například vylosovaná čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 se v tabulce Segmentace předchozícho tahu v Úrovni 0 zobrazí takto:

Čísla 23 a 29 mají stejnou odchylku Historie o velikosti 3, takže v tomto tahu je pouze 5 čísel s jedinečnou odchylkou čísla Historie.
Souhrnná statistika Jedinečných čísel Historie posledních 10 tahů stejné loterie ukazuje, že nejčastější počet čísel s jedinečnou odchylkou je 5, což bylo
nalezeno v pěti z analyzovaných tahů.
Viz také filtr Jedinečné odchylky čísel.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]
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Velikost segmentu
Tato statistika sleduje počet čísel v jednotlivých segmentech Historie generovaných analyzovanými tipy/tahy. Počet čísel v segmentu Historie pro předchozí
tahy je možné zjistit například v okně Historie součtů na záložce Součty. Po kliknutí na tlačítko Podrobnosti se v dolní části okna zobrazí Historie čísel a
Segmentace zvoleného tahu. Přepnutím na detaily Segmentace se zobrazí tabulka zvýrazňující čísla z prvního segmentu bílým pozadím, čísla z druhého
segmentu jsou zvýrazněna růžovým pozadím, třetí segment je zvýrazněn červeným pozadím.
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V příkladu výše je vidět, že v nejnovějším tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 je 26 čísel v segmentu 1 (26 čísel má bílé pozadí) a 14 čísel je v segmentu 2
(čísla s růžovým pozadím) a 9 čísel je v segmentu 3. Analýza Velikost segmentu za posledních 10 tahů stejné loterie pak například ukazuje, že nejčastější
velikost segmentu 1 v Úrovni 0 je 26 čísel.
[obsah]

Opakování velikosti segmentů
Statistika ukazuje, kolik úrovní má stejnou velikost segmentů jako 1, 2, 3 nebo 4 předchozí losování.
Například 10 posledních tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 vytváří v Úrovni 2 následující velikosti segmentů:
Tah

Velikost segmentů 2

2010/26 Ne 1st

27-13-9

2010/26 Ne 2nd

25-15-9

2010/27 St 1st

26-14-9

2010/27 St 2nd

24-15-10

2010/27 Ne 1st

24-15-10

2010/27 Ne 2nd

23-15-11

2010/28 St 1st

23-15-11

2010/28 St 2nd

24-15-10

2010/28 Ne 1st

22-17-10

2010/28 Ne 2nd

25-13-11

Z tabulky je vidět, že velikost 23 segmentu 1 v tahu 2010/28 St 1st se opakuje z předchozího losování 2010/27 Ne 2nd.
Velikost 15 segmentu 2 v tahu 2010/28 St 2nd se opakuje v předchozích čtyřech tazích - od 2010/28 St 1st až do 2010/27 St 2nd. Provedeme-li tedy analýzu
Opakování velikosti segmentů pro posledních 10 tahů ukázkové loterie, bude tabulka pro Segment 2, Opakování 4 ukazovat Výskyt 1 pro řádek označený jako
"1". To znamená, že pouze v jedné úrovni (úroveň číslo 2) se velikost segmentu 2 opakuje v předchozích čtyřech tazích.
See also Segment Size statistics.
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[obsah]

Součty Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje hodnoty Součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje Odchylky součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Liché/Sudé Součty Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje poměr lichých součtů Historie k sudým součtům Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]
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Min/Max Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje minimální a maximální Odchylku součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Záporné/Kladné Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje počet záporných a počet kladných Odchylek součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Standardní Odchylka Odchylek Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje standardní odchylku Odchylek součtů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
[obsah]

Jedinečné Odchylky Historie
Tato statistická vlastnost poskytuje počet jedinečných hodnot Odchylek Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Součty.
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[obsah]

Jedinečné odchylky čísel
Tato statistika sleduje, kolik čísel analyzovaných tipů/tahů má jedinečné Odchylky čísel Historie v dané Úrovni. Číslo tipu má jedinečnou Odchylku Historie,
pokud je toto číslo zvýrazněno jako jediné v jednom řádku tabulky Segmentace v dané Úrovni.
Například vylosovaná čísla posledního tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 se v tabulce Segmentace předchozícho tahu v Úrovni 0 zobrazí takto:

Čísla 23 a 29 mají stejnou odchylku Historie o velikosti 3, takže v tomto tahu je pouze 5 čísel s jedinečnou odchylkou čísla Historie.
Souhrnná statistika Jedinečných čísel Historie posledních 10 tahů stejné loterie ukazuje, že nejčastější počet čísel s jedinečnou odchylkou je 5, což bylo
nalezeno v pěti z analyzovaných tahů.
Viz také filtr Jedinečné odchylky čísel.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Segmenty Historie
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Tato statistická vlastnost poskytuje rozdělení čísel do segmentů Historie tipů ve Schránce a vylosovaných čísel.
Tato statistika poskytuje pouze doplňkové informace, protože stejné statistické hodnoty jsou dostupné v okně Historie součtů na záložce Segmenty.
[obsah]

Odchylky čísel
Tato souhrnná statistika ukazuje četnost výskytu Odchylek čísel Historie v analyzovaných tazích nebo tipech.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Analýzou všech tahů ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 můžeme zjistit, že v Úrovni 1 je nejčastější Odchylka 1. Byla nalezena v 750 analyzovaných tazích.
Naposled se vyskytla v nejnovějším losování (2010/28 Ne 2nd, vylosované číslo 42).
Naopak Odchylka 46 ještě vůbec nepadla.
Všimněte si také, že ve všech Úrovních je nejčastější odchylka čísla s hodnotou 1. Je tomu tak proto, že alespoň jedno číslo se opakuje z předchozího
losování.
Viz také filtr Odchylky čísel Historie.
[obsah]

Součet odchylek čísel
Tato statisticka udává součet Odchylek čísel Historie v analyzovaných tazích nebo tipech. Údaje jsou dostupné zvlášť pro každou Úroveň Historie a také
celková suma všech Úrovní.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Naposled tažená čísla ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[7] (tah 2010/28 Ne 2nd). Odchylky Historie těchto čísel nalezneme například
v okně Historie součtů, které se otevírá pomocí menu Historie - Historie součtů. V tomto okně přepněte na záložku Součty a pak myší označte předchozí
losování, tzn tah 2010/28 Ne 1st. Poté pomocí tlačítka Podrobnosti zobrazte Historii čísel pro označené losování. Vylosovaná čísla posledního tahu jsou v
tabulce v dolní části okna zvýrazněna černým rámečkem. Odchylky čísel posledního tahu v Úrovni 0 jsou:
Vylosované číslo Odchylka čísla v Úrovni 0
23
3
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29
36
42
44
47
Součet:

3
8
1
11
10
36

Součet Odchylek čísel v Úrovni 0 je 36, ve sloupečku statistické vlastnosti Součet odchylek čísel 0 se tedy zobrazí hodnota 36.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součet odchylek čísel.
[obsah]

Rozsahy součtů odchylek čísel
Tato statistika vychází ze statistiky Součet odchylek čísel s tím rozdílem, že celý rozsah všech možných součtů je rozdělen na několik intervalů.
Interval hodnot je rozdělen na úseky po deseti (1-10, 11-20, 21-30, atd), úseky po třiceti (1-30, 31-60, 61-90, atd) a úseky po padesáti (1-50, 51-100, 101-150,
atd).
Viz také Součet odchylek čísel a statistika Součet odchylek čísel.
[obsah]

Odchylky v rozsahu
Tato statistika udává, kolik Odchylek Historie padne do intervalu +/-10.
Například poslední dva tahy ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 mají následující Odchylky Historie:
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Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5 Úroveň 6 Úroveň 7 Úroveň 8 Úroveň 9 Úroveň 10
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]

+13

-14

-27

+17

+3

+8

+12

-5

+23

+11

+31

2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]

-3

-28

-16

+16

-35

-7

+9

+7

+25

+16

+21

V tabulce vidíme, že v posledním tahu 2010/28 Ne 2nd jsou tři Úrovně, kde je Odchylka Historie v rozsahu -10 až +10 (zvýrazněno modrou barvou). V
předchozím losování 2010/28 Ne 1st jsou čtyři takové Úrovně (zvýrazněno zelenou barvou).
Analýzou celé databáze vylosovaných čísel ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 zjistíme, že velice často ve 4 až 5 Úrovních padnou Odchylky Historie do
intervalu -10 až +10.
Požadovaný rozsah je možné nastavit pomocí menu Nástroje - Předvolby - Historie - Rozsahy. Výchozí hodnoty jsou -10 až +10.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součty Historie - podmínka Odchylka v X až Y úrovních je A až B - a statistika Rozsah odchylek Historie.
[obsah]

Pohyb součtů Historie
Ukazuje, zda je součet Historie ve zvoleném tahu a ve zvolené úrovni nižší nebo vyšší než součet Historie v předchozím losování. Znaménko plus (+)
znamená, že součet Historie je vyšší než předchozí hodnota, znaménko mínus (-) znamená, že součet je nižší. Rovnítko (=) znamená, že součet Historie je
stejný jako v předchozím tahu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb součtů Historie a statistika Pohyb odchylek Historie.
[obsah]

Pohyb odchylek Historie
Ukazuje, zda je odchylka Historie ve zvoleném tahu a ve zvolené úrovni nižší nebo vyšší než odchylka Historie v předchozím losování. Znaménko plus (+)
znamená, že odchylka Historie je vyšší než předchozí hodnota, znaménko mínus (-) znamená, že odchylka je nižší. Rovnítko (=) znamená, že odchylka
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Historie je stejná jako v předchozím tahu.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Pohyb odchylek Historie a statistika Pohyb součtů Historie.
[obsah]

Postupné záporné/kladné odchylky Historie
Statistika udává maximální počet po sobě jdoucích úrovní Historie, které mají buď pouze zápornou nebo pouze kladnou Odchylku Historie.
Například nejnovější losování 2010/28 Ne 2nd v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 má následující odchylky Historie:
Úroveň Odchylka
0

13

1

-14

2

-27

3

17

4

3

5

8

6

12

7

-5

8

23

10

11

11

31

Z tabulky je vidět, že nejdelší úsek záporných odchylek je mezi úrovněmi 1 až 2 (oranžové pozadí). Takže Postupné záporné odch. tahu 2010/28 Ne 2nd je 2.
Nejdelší úsek kladných odchylek je mezi úrovněmi 3 až 6 (modré pozadí). Takže Postupné kladné odch. tahu 2010/28 Ne 2nd je 4.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
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[obsah]

Součet odchylek čísel
Tato statisticka udává součet Odchylek čísel Historie v analyzovaných tazích nebo tipech. Údaje jsou dostupné zvlášť pro každou Úroveň Historie a také
celková suma všech Úrovní.
Příklad - ukázková loterie Expert Lotto 6/49
Naposled tažená čísla ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[7] (tah 2010/28 Ne 2nd). Odchylky Historie těchto čísel nalezneme například
v okně Historie součtů, které se otevírá pomocí menu Historie - Historie součtů. V tomto okně přepněte na záložku Součty a pak myší označte předchozí
losování, tzn tah 2010/28 Ne 1st. Poté pomocí tlačítka Podrobnosti zobrazte Historii čísel pro označené losování. Vylosovaná čísla posledního tahu jsou v
tabulce v dolní části okna zvýrazněna černým rámečkem. Odchylky čísel posledního tahu v Úrovni 0 jsou:
Vylosované číslo Odchylka čísla v Úrovni 0
23
3
29
3
36
8
42
1
44
11
47
10
Součet:
36
Součet Odchylek čísel v Úrovni 0 je 36, ve sloupečku statistické vlastnosti Součet odchylek čísel 0 se tedy zobrazí hodnota 36.
Tyto statistiky jsou dostupné v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také filtr Součet odchylek čísel.
[obsah]
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Opakované odchylky Historie
Statistika ukazuje, kolik odchylek Historie se opakuje ve stejných úrovních z předešlého losování. Statistika udává počet opakování pro jedno předchozího
tahu, počet opakování z pěti předchozích tahů, dále pak z 10, 15, 30 a 50 předcházejících losování.
Například v tahu 2010/27 Ne 1st v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 se opakují dvě odchylky Historie z předchozích pěti losování. Odchylka Historie 14 v
úrovni 3 se opakuje z tahu 2010/26 Ne 2nd a odchylka Historie 6 v úrovni 6 se opakuje z předchozího tahu 2010/27 St 2nd.
Tyto statistiky jsou k dispozici ve formě souhrnu a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
[obsah]

Rozsah odchylek Historie
Statistika ukazuje, zda odchylka Historie padne do před-definovaného intervalu -10 až +10 nebo zda je nižší než tento interval, případně zda je vyšší než
takový interval. Výchozí rozsah odchylek je možné upravit v menu Nástroje - Předvolby - Historie - Rozsahy. Výchozí hodnoty jsou -10 až +10.
Hodnota "v rozsahu" znamená, že odchylka Historie padne do před-definovaného intervalu. Hodnota ">" znamená, že odchylka je vyšší než před-definovaný
interval, hodnota "<" znamená, že je pod před-definovaným intervalem.
Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.
Viz také statistika Odchylky v rozsahu.
[obsah]

Tikety
Z menu Nástroje - Tikety se otevírá okno Tikety se seznamem šablon pro tisk na tikety, které jsou dostupné pro aktuální loterii. Šablona tiketu je předloha,
která určuje, jakým způsobem se vytisknou čísla tipu na papírovou sázenku.
Jsou dva druhy šablon tiketu:
Tikety šířené spolu s programem Expert Lotto - instalace programu obsahuje předlohy tiketů pro různé loterie z celého světa. Některé šablony
vytvořil Expert Lotto tým, jiné šablony tiketu poskytli uživatelé programu (viz políčko Vytvořil v tomto okně). Tyto šablony není možné měnit ani odstranit
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ze seznamu šablon. Nové předlohy tiketů jsou distribuovány v rámci aktualizací aplikace. Zastaralé a neplatné šablony tiketu jsou ze seznamu
odstraňovány rovněž při aktualizaci programu.
Uživatelem vytvořené tikety - pomocí průvodce Předloha tiketu si můžete vytvořit vlastní šablony tiketů nebo upravit již existující šablony. Každá takto
vytvořená předloha tiketu je uložena v souboru na disku, obvykle ve stejném adresáři jako loterie, pro kterou byla předloha tiketu nadefinována (viz
políčko Umístění souboru v tomto okně). Soubory šablon tiketu mají příponu .playslip. Tyto soubory můžete sdílet s ostatními uživateli programu.
Případně můžete takovou šablonu tiketu zaslat emailem vývojovému týmu programu Expert Lotto, aby se pak Váš tiket stal součástí distribuce
programu.
Předlohy tiketu jsou zobrazeny v tabulce o dvou sloupcích. První sloupec ukazuje název šablony - obvykle se jedná o název loterie, pro kterou byla šablona
vytvořena. Druhý sloupec je název státu, ve kterém je loterie provozována. Kliknutím na záhlaví sloupců je možné tabulku abecedně setřídit. Podrobnosti
označené šablony se zobrazují v políčkách pod tabulkou.
Seznam předloh tiketů můžete spravovat pomocí tlačítek vedle tabulky šablon:
Nastavit jako výchozí - označená předloha tiketu se nastaví jako výchozí pro tisk na tikety. Tato šablona se pak bude nabízet jako výchozí při tisku na
tikety pomocí menu Schránka - Tisk na tikety.
Nový - zahájí průvodce Nová předloha tiketu, kde můžete vytvořit novou šablonu pro aktuální loterii. Po dokončení průvodce se vytvořená šablona
uloží na disk do souboru .playslip a bude se pak nabízet v tomto okně.
Upravit - zahájí průvodce Upravit předlohu tiketu, kde můžete změnit nastavení již existující šablony. Pokud upravíte některou ze šablon šířených
spolu s programem, průvodce Vás vyzve k zadání jména souboru, do kterého se upravená šablona uloží. Změny šablon vytvořených uživatelem se
ukládají do již existujícího souboru.
Přidat ze souboru - přidá do seznamu soubor .playslip. Kliknutím na toto tlačítko se otevře standardní okno pro nalistování souboru šablony, která má
být přidána. Tuto funkci můžete použít pro import šablon, které jste obdrželi emailem od jiných uživatelů programu, nebo které jste si stáhli z internetu.
Tímto způsobem můžete také znovu přidat šablony, které jste nechtěně smazali tlačítkem Odstranit.
Odstranit - odstraní zvolenou šablonu tiketu ze seznamu. Tlačítko je aktivní pouze pro šablony vytvořené uživatelem, šablony šířené spolu s
programem není možné odstranit. Kliknutím na tlačítko se NEsmaže soubor šablony na disku, v programu se pouze odstraní odkaz na tento soubor.
Pomocí tlačítka Přidat ze souboru můžete znovu přidat nechtěně smazané šablony.
Nahlásit jako zastaralý - otevře emailové okno adresované vývojovému týmu Expert Lotto se zprávou, že označená předloha tiketu je zastaralá. To se
obvykle stane, když provozovatel loterie vydá nové papírové sázenky, nebo když se změní pravidla loterie. Tlačítko není aktivní pro šablony vytvořené
uživatelem.
Zobrazit rozšířený seznam - ve výchozím nastavení se v okně zobrazují pouze šablony, které jsou použitelné pro aktuální loterii. To znamená, že
počet políček ve sloupečku tiketu odpovídá velikosti losovacího osudí aktuální loterie apod. Touto volbou můžete zobrazit všechny šablony tiketů
programu Expert Lotto. Pokud však hrajete například loterii typu x/49, pak tisk na tikety pomocí šablony navržené například pro loterii typu x/35
způsobí, že čísla větší než 35 se na sázenku nevytisknou.
Poznámka: Smazáním souboru .playslip například pomocí správce souborů operačního systému se také automaticky odstraní odkaz na smazaný soubor při
příštím startu programu Expert Lotto.
[obsah]
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Průvodce předlohou tiketu
Průvodce Předloha tiketu se otevírá z okna Tikety. V průvodci můžete vytvořit novou šablonu pro tisk na tikety nebo upravit již existující šablonu. Průvodce má
několik kroků:
1. Název
Zadejte název předlohy tiketu a název státu, ve kterém je loterie provozována. Název předlohy by měl obvykle odpovídat názvu loterie, pro kterou je definován.
Dále zvolte typ délkových jednotek, ve kterých budou zadávány rozměry papírové sázenky.
2. Velikost tiketu
Šířka a výška tiketu označují šířku a výšku celé papírové sázenky.
Šířka jednoho políčka jsou rozměry čtverečku, do kterého se zatrhává sázené číslo. Můžete také zvolit tvar a barvu značek pro označování čísel.
Důležité: Než začnete měřit rozměry, natočte sázenku tak, aby pořadí a pozice čísel ve sloupečcích sázenky odpovídalo pořadí a pozicím čísel v okně Tiket!
Umístění nejmenšího čísla a pořadí čísel (zleva doprava, shora dolů) a počet řádků a sloupečků musí přesně odpovídat oknu Ticket. V opačném případě se
čísla vytisknou na nesprávných pozicích papírové sázenky.
3. Rozměry sloupečku
Čísla v osudí jsou obvykle uspořádána do sloupečku o několika řádcích a sloupcích. Zadejte šířku a výšku tohoto sloupečku. Pokud definujete šablonu pro
loterie typu Powerball, musíte zadat také rozměry sloupečků pro dodatková čísla.
Poznámka: Počet řádků a sloupců ve sloupečku sázenky se odvozuje z nastavení aktuální loterie. Pokud tato nastavení nesouhlasí s rozložením čísel na
papírové sázence, musíte si nejprve nadefinovat novou loterii pro tento typ sázenky.
4. Rozložení tiketu
Zadejte, kolik tipů je možné vytisknout na jednu papírovou sázenku. Pak zadejte umístění sloupečků na sázence. Pokud vytváříte šablonu pro loterii typu
Powerball musíte zadat také pozice sloupečku pro dodatková čísla.
5. Další políčka
Dodatečná políčka jsou na sázence obvykle pro zatržení vsazené částky, nebo pro označení počtu opakování sázky. Nejprve zadejte počet těchto políček a
pak umístění každého políčka. Zvolte také výstižné názvy políček - budou se zobrazovat v okně Tisk na tikety.
6. Čísla stránky
Při tisku na tikety je možné tisknout také pořadová čísla tipů vytištěných na sázence. To je užitečné při tisku většího množství tipů, pokud se jedna nebo více
sázenek vytiskne špatně, například když sázenka vjede do tiskárny nakřivo. Pak můžete znovu vytisknout pouze jednu sázenku místo opakovaného tisku
všech tipů.
Zadejte pozici, ve které se mají tisknout pořadová čísla tipů. Zvolte pozici, která neovlivní skenovací zařízení při čtení sázenek.
7. Kontrola tiketu
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V posledním kroku zkontrolujte, zda zadané rozměry jsou správné a odpovídají rozměrům papírové sázenky. Kliknutím na tlačítko Tisk se vytiskne testovací
stránka, kterou můžete porovnat s papírovou sázenkou. Pokud testovací stránka neodpovídá sázence loterie, použijte tlačítko Předchozí a opravte chybně
zadané rozměry.
Umístěním kurzoru myši nad libovolné políčko se zobrazí bublinová nápověda s obrázkem ukazujícím, jaký rozměr je potřeba do políčka vložit.
[obsah]

Co jsou skupiny čísel?
Skupiny čísel dělí celé losovací osudí nebo pouze část losovacího osudí na několik menších osudí neboli "skupin čísel". Obvykle je celé losovací osudí
rozděleno na několik stejně velkých skupin a pak se provádí analýza, do kolika skupin padnou čísla tipů. Také je možné použít filtr, který vybírá tipy, jejichž
čísla (ne)jsou ve zvolených skupinách.
Jsou dva druhy skupin čísel:
Rozsah čísel - každá skupina obsahuje čísla ve zvoleném rozsahu, například 1-10, 11-20, 21-30 apod. Skupiny se mohou překrývat, případně nemusí
pokrývat celé losovací osudí. V loterii typu x/49 je tedy možné vytvořit například takovéto skupiny čísel: 1-10, 20-35, 30-49
Jednotlivá čísla - každá skupina obsahuje několik vybraných čísel, například 1-2-10-11-49, 3-4-5-6, 1-2-39-41-48-49. Všimněte si, že losovaná čísla
mohou být zařazena do několika skupin současně.
Ve Správci skupin čísel můžete vytvořit pojmenované sady skupin čísel. Tyto skupiny čísel jsou pak dostupné jako filtr a statistika.
[obsah]

Správce skupin čísel
Okno Správce skupin čísel se otevírá z menu Nástroje - Skupiny čísel. V tomto okně se zobrazuje seznam všech skupin čísel nadefinovaných pro aktuální
loterii. Tlačítka v nástrojové liště okna mají následující význam:
Přidat - zahájí průvodce Nové skupiny čísel, kde je možné vytvořit novou skupinu čísel.
Horká/studená - vytvoří skupinu čísel skládající se z horkých, studených a vlažných čísel, viz níže.
Importovat - vytvoří novou skupinu čísel z textového souboru, viz níže. Tato volba není dostupná pro loterie typu Pick-N.
Kopie - vytvoří kopii označené skupiny čísel. Případné změny ve zkopírované skupině čísel neovlivňují původní skupiny čísel.
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Upravit - otevře označenou skupinu v průvodci Upravit skupiny čísel, kde je možné změnit nastavení skupiny čísel.
Odstranit - vymaže označenou skupinu čísel, tuto operaci nelze vrátit.
- posunou zvolenou skupinu čísel v seznamu nahoru nebo dolů. Pořadí skupin čísel v tomto okně určuje pořadí sloupců v oknech Vlastnosti
vylosovaných čísel a Vlastnosti Schránky. Změnou pořadí skupin čísel tedy docílíte snazšího porovnání jejich statistik.
Filtrovat - otevře okno pro filtrování Schránky pro označenou skupinu čísel. Tlačítko je aktivní pouze pokud Schránka není prázdná.
Skupiny Horkých/studených čísel
Je možné vytořit skupiny čísel skládající se z horkých, studených a vlažných čísel. Nejprve vyberte předchozí losování, ze kterých se horká a studená čísla
budou vypočítávat. Pak zvolte, v kolika tazích se budou hledat horká čísla. Dále musíte určit minimální výskyt horkých čísel a minimální výskyt vlažných čísel.
Rozložení čísel osudí do horké, studené a vlažné skupiny se pak zobrazuje v tabulce v dolní části okna.
Například deset posledních losování ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 je:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Použijeme následující nastavení pro vytvoření horkých/studených/vlažných skupin:
Vylosovaná čísla: 10 nejnovějších tahů
Limit tahů pro horká čísla: 4
Min výskyt horkých čísel před limitem: 2 za limitem: 1
Min výskyt vlažných čísel: 2
To znamená, že horká/studená čísla se určí podle výskytu čísel osudí v deseti posledních tazích (viz tabulka). Limit tahů dělí tabulku losování na dvě části.
Nejnovější 4 losování mají oranžové pozadí, starších 6 tahů má modré pozadí.
Číslo je horké, pokud se vyskytlo alespoň dvakrát v oranžové části tabulky (před limitem) a alespoň jednou v modré části tabulky (za limitem). V tomto příkladu
jsou pouze dvě taková čísla - 23 a 29.
Pokud změníme nastavení na Min výskyt horkých čísel před limitem: 2 za limitem: 0, pak bude pět horkých čísel - 13, 16, 23, 29, 42. Jsou to čísla, která se
vyskytují alespoň dvakrát v oranžové části tabulky.
Číslo je vlažné, pokud není horké a pokud se objevilo alespoň dvakrát ve zvolených deseti tazích. Takových čísel je 16, například 2, 6, 8, 11 atd.
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Všechna ostatní čísla jsou studená - v tabulce jsou zastoupena nanejvýš jednou. V tomto příkladu je studených čísel 31 - 1, 3, 4, 5, 7, 9 atd.
Poznámka: Takto vytvořené skupiny čísel jsou statické - po aktualizaci databáze vylosovaných čísel je nutné vytvořit nové skupiny horkých/studených čísel,
aby se do nich promítla nejnovější losování.
Importování skupin čísel ze souboru
Kliknutím na tlačítko
Importovat v nástrojové liště okna Skupiny čísel se otevře standardní okno pro nalistování souboru, kde můžete zvolit textový soubor,
který bude převeden na novou skupinu čísel. Importovaný soubor musí mít následující formát:
každý řádek souboru představuje jednu skupinu čísel
hodnoty na každém řádku musí být odděleny čárkou (,), středníkem (;), pomlčkou (-) nebo mezerou nebo tabulátorem
první hodnota řádku se použije jako název skupiny čísel
hodnoty, které nejsou čísla, nebo hodnoty čísel mimo rozsah osudí jsou ignorovány
řádky začínající znakem # jsou ignorovány a mohou být použity pro poznámky
Po úspěšném importu je možné textový soubor odstranit nebo editovat - skupiny čísel importované z tohoto souboru se již nezmění.

[obsah]

Průvodce skupin čísel
Tento průvodce se otevírá ze Správce skupin čísel buď pro vytvoření nové skupiny čísel, nebo pro úpravu již existující skupiny čísel.
1. Krok
Nejprve zvolte do kolika skupin se rozdělí čísla z losovacího osudí. Poté zvolte, zda se budou skupiny čísel skládat z několika intervalů, nebo zda každá
skupina bude obsahovat několik jednotlivých čísel.
Rozsah čísel - pomocí tlačítek s šipkou nahoru a s šipkou dolů zadejte první a poslední číslo každé skupiny. Rozsahy čísel skupin se mohou navzájem
překrývat a vytvořené skupiny čísel nemusí pokrývat všechna čísla z losovacího osudí.
Jednotlivá čísla - klikněte na tlačítko Vybrat vedle políčka skupiny čísel a v okně panelu tiketu vyberte čísla do příslušné skupiny. Čísla z jedné
skupiny čísel se mohou vyskytovat také v jiné skupině čísel. Doporučujeme zadávat dostatečně popisné názvy skupin čísel pro snadnější orientaci
například v okně filtru Skupiny čísel.
Volba Pouze hlavní čísla tipu určuje, jakým způsobem se budou vyhodnocovat dodatková čísla tipu. Pokud je tato volba zapnutá, mohou do
odpovídající skupiny čísel padnout pouze hlavní čísla tipu. Pokud je tato volba vypnutá, pak se v odpovídající skupině čísel mohou objevit i dodatková
čísla tipu.
2. Krok
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Zadejte název skupiny čísel. Tento název se bude zobrazovat ve Správci skupin čísel a v okně filtru Skupiny čísel. Ve výchozím nastavení jsou všechny
vytvořené skupiny čísel dostupné ve filtru Skupiny čísel. Pokud potřebujete také statistiky o rozdělení čísel tipu do skupin čísel, zatrhněte volbu Zobrazovat v
analýzách a/nebo Zobrazovat ve statistických vlastnostech. Volba Zobrazit v maticových oknech přidá nový typ rozložení čísel do okna Matice Schránky a
Matice vylosovaných čísel, kde si můžete prohlédnout vizuální znázornění skupin čísel.
[obsah]

Predikce
Cílem všech herních postupů je nalezení nebo predikce čísel, která budou vylosována v příštím tahu. Většina sázkařů sleduje nejčastěji nebo nejméně často
losovaná čísla, analyzuje předchozí losování a/nebo jejich statistické vlastnosti a snaží se odhadnout, co se nejpravděpodobněji stane v příštím tahu.
Program Expert Lotto má vestavěný nástroj, který tyto predikce do jisté míry automatizuje. Program prohledá zvolená předchozí losování a porovnáním s
několika posledními tahy provede predikci, která čísla a statistické vlastnosti je možné očekávat v příštím losování. Stejně jako všechny ostatní funkce
programu jsou i predikce založeny na jednoduchých matematických výpočtech. Stejná vstupní data a stejná nastavení predikce vedou vždy ke stejným
výsledkům. Nejedná se o žádnou magickou černou skříňku, která by při každém kliknutí generovala různé výsledky.
Predikce v Expert Lottu jsou založeny na porovnávání vzorků, což je algoritmus používaný i v jiných počítačových programech, jako je například statistické
zpracování dat, rozeznávání tváří, zpracování signálu a další.
Porovnávání vzorků
V následující tabulce je uvedeno 15 posledních losování ukázkové loterie Expert Lotto 6/49. Tahy jsou uvedeny v sestupném pořadí:
Datum

Pozice 1 Pozice 2 Pozice 3 Pozice 4 Pozice 5 Pozice 6 Dodatkové

2010/28 Ne 2nd

23

29

36

42

44

47

7

2010/28 Ne 1st

6

13

14

19

41

42

29

2010/28 St 2nd

2

13

16

17

25

40

27

2010/28 St 1st

16

18

22

23

28

29

24

2010/27 Ne 2nd

1

6

12

24

32

41

44

2010/27 Ne 1st

2

15

22

29

30

37

42

2010/27 St 2nd

20

23

25

30

33

35

7

2010/27 St 1st

8

11

19

26

48

49

18

2010/26 Ne 2nd

8

11

18

32

36

38

6
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2010/26 Ne 1st

5

6

11

31

40

43

32

2010/26 St 2nd

4

18

26

33

35

47

11

2010/26 St 1st

5

12

25

31

44

46

33

2010/25 Ne 2nd

10

15

28

30

36

43

35

2010/25 Ne 1st

16

21

24

25

35

46

47

2010/25 St 2nd

9

12

23

34

39

49

24

Poslední tři tažená čísla na druhé pozici tipu jsou: 13, 13 a 29. Tato tři čísla tvoří nejnovější vzorek. Protože vzorek obsahuje tři čísla, je jeho velikost 3.
Nyní projdeme předchozí losovaná čísla na druhé pozici tipu a budeme hledat stejný nebo alespoň podobný vzorek. Z výše uvedené tabulky je vidět, že vzorek
s nejlepší shodou jsou tahy 2010/26 Ne 2nd až 2010/27 St 2nd. Jejich vylosovaná čísla jsou 11, 11 a 23. V následujícím tahu 2010/27 Ne 1st pak padlo na
druhé pozici tipu číslo 15. Takže predikce pro druhou pozici tipu v příštím losovaní 2010/29 St 1st je číslo 15.
Nyní ověříme predikci v programu Expert Lotto:
1. Otevřte ukázkovou loterii Expert Lotto 6/49.
2. Pomocí menu Vylosovaná čísla – Predikce otevřte okno průvodce Predikce.
3. V prvním kroku průvodce vyberte 15 nejnovějších tahů, klikněte na tlačítko Následující.
4. Zvolte typ predikce Porovnávání vzorků, klikněte na tlačíko Následující.
5. Nastavte možnosti predikce podle obrázku níže. Klikněte na tlačíkto Následující.

6. V seznamu zatrhněte Pozice tipu, klikněte na tlačítko Dokončit.
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Otevře se okno Vlastnosti vylosovaných čísel, které bude ve sloupečku Pozice 2 zobrazovat následující hodnotu:

Červený trojúhelníček směřující dolů indikuje, že trend predikovaný pro příští losování je pokles. Číselná hodnota predikce pro druhou pozici tipu je 15. Níže v
textu naleznete podrobnější instrukce, jak správně interpretovat výsledky predikce.
Pokud necháme prediktor prohledat celou databází předchozích losování, pak najde vzorek s nejlepší shodou v tazích 2006/23 Ne 2nd až 2006/24 St 2nd, kdy
padla čísla 12, 16 a 30. Následující výherní číslo na druhé pozici tipu je 11. To znamená, že predikovaný trend je také pokles a predikovaná hodnota je v tomto
případě 11.
Co se stane, když rozšíříme velikost vzorku ze tří na 10 čísel? Nejnovější vzorek pak bude 6,11,11,23,15,6,18,13,13,29. Tato čísla zobrazená v grafu vypadají
následovně:

Prediktor najde vzorek s nejlepší shodou v tazích 2008/45 Ne 2nd až 2008/48 St 1st, kdy padla čísla 9,20,13,21,12,8,15,15,4,27. Jejich graf vypadá
následovně:

Následující číslo na druhé pozici tipu je opět 11 (tah 2008/48 St 2nd). To znamená, že predikovaný trend je znovu pokles a predikovaná hodnota je 11.
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Porovnáním obou grafů vidíme, že podoba obou vzorků je pouze přibližná. Nicméně je to nejlepší shoda, kterou prediktor nalezl v celé databázi vylosovaných
čísel. Není reálné očekávat, že v minulosti padla po sobě stejná čísla jako v posledních deseti tazích. S velikostí vzorků klesá míra shody mezi nejnovějším
vzorkem a vzorkem s největší shodou. Jak tedy vybrat optimální velikost vzorku?
V příkladech výše jsme použili velikost vzorku 3, se kterou jsme získali predikovanou hodnotu 11, a velikost vzorku 10 taktéž s predikovanou hodnotou 11. V
tomto případě byly výsledky predikce stejné. Co kdyby se ale predikované hodnoty nebo dokonce predikované trendy lišily? Jak zjistit, která predikce (velikost
vzorku) je věrohodnější?
Prediktor provede sérii testovacích predikcí a zvolí optimální velikost vzorku automaticky. Volba Počet tahů pro ověření účinnosti v nastaveních predikce určuje
hloubku tohoto testování. Pokud je pro predikci zvoleno například Velikost vzorku min: 3, max: 15, Počet tahů pro ověření účinnosti: 10, pak prediktor provede
celkem 130 testovacích predikcí pro zvolení optimální velikosti vzorku. Začíná se s velikostí vzorku 3. Provede se predikce pro tah 2010/28 Ne 1st a
predikovaný trend se porovná se skutečnou hodnotou následujícího tahu 2010/28 Ne 2nd. Pak se provede predikce pro tah 2010/28 St 2nd a trend se porovná
s následujícím tahem 2010/28 Ne 1st. Celkem se provede 10 takovýchto predikcí až po tah 2010/26 St 2nd. Prediktor si poznamená, v kolika testech byl
predikován správný trend v porovnání s následujícími tahy.
Pak se velikost vzorku zvýší na 4 a provede se dalších deset testovacích predikcí pro deset posledních losování. Znovu se zaznamená počet správně
predikovaných trendů. Velikost vzorku se zvýší na pět a znovu se provedou testovací predikce. Takto se pokračuje až do velikosti vzorku 15, jak bylo zvoleno v
nastaveních predikce. Prediktor poté vybere velikost vzorku, která měla nejvyšší počet správně predikovaných trendů. Tato optimální velikost vzorku se pak
použije pro provedení vlastní predikce pro tah 2010/28 Ne 2nd.
Ve výše uvedeném příkladu je optimální velikost vzorku 3, protože při testování je sedm správně predikovaných trendů. Při velikosti vzorku 10 jsou správně
pouze 4 predikce trendů z deseti provedených testů.
Umístěním kurzoru myši nad políčko tabulky s výsledkem predikce se zobrazí bublinová nápověda ukazující optimální velikost vzorku a počet správně
predikovaných trendů během testování.
Pomocí volby Ověření účinnosti porovnává hodnoty můžete algoritmus predikce změnit tak, že optimální velikost vzorku se vybere z testovacích predikcí, které
byly nejblíže skutečné hodnotě.
Pro některé loterie jsou dostupné dodatečné informace o každém losování - například jaká sada míčků byla použita, označení losovacího zařízení apod.
Pokud se sada míčků nebo losovací zařízení mění v pravidelných intervalech, je patrně vhodné nepoužívat vzorky s velikostí větší, než je počet losování mezi
takovýmito změnami.
Porovnávání odchylek
Prediktor nabízí dva způsoby porovnávání vzorků. Je možné srovnávat buď absolutní hodnoty v řadě čísel, jak je uvedeno výše, nebo je možné porovnávat
odchylky čísel. Mějme následující řadu čísel:
31,35,13,20,15,5,2,10,4,25,3,10,5
Nechť poslední tři čísla řady tvoří nejnovější vzorek: 3,10,5. Při porovnávání absolutních hodnot je nalezena nejlepší shoda v číslech 2,10,4, za kterými pak
následuje číslo 45. Avšak při porovnávání odchylek čísel je nejlepší shoda ve vzorku 13,20,15, který je následován číslem 5.
Pokud stejnou řadu čísel vyjádříme jako odchylky, bude vypadat následovně:
+31,+4,-22,+7,-5,-10,-3,+8,-6,+21,-22,+7,-5
Nejnovější vzorek je pak -22,+7,-5 a vzorek s nejlepší shodou pak je -22,+7,-5, což odpovídá číslům 13,20,15, za kterými následuje číslo 5.
Při porovnávání odchylek tedy musí mít shodující se vzorky stejný tvar (pořadí nárůstu/poklesu hodnot), nicméně absolutní hodnoty čísel mohou být navzájem
posunuty nahoru nebo dolů.
Nyní zopakujeme predikci čísla na druhé pozici tipu s použitím porovnávání odchylek místo absolutních hodnot:
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Vzorek s nejlepší shodou jsou tahy 2006/20 St 1st až 2006/20 Ne 1st s vylosovanými čísly 4,4,21. Těm odpovídají odchylky -3,0,+17 následované odchylkou
-8.
Odchylky v nejnovějším vzorku jsou -5,0,+16. Predikovaná hodnota pak je:
29 – abs( -8 * (abs(-5/-3) + abs(0/0) + abs(16/17)) / 3 * ) = 29 – 9.62 = 19
Všimněte si, že predikovaná hodnota je posunuta tak, aby se vzaly v úvahu rozdíly ve velikosti odchylek v nejnovějším vzorku a ve vzorku s nejlepší shodou.
Stejná predikce pro velikost vzorku 10 najde nejlepší shodu v tazích 2009/24 St 1st až 2009/26 St 2nd, kde jsou čísla 5,15,15,20,13,10,14,9,6,11 následovaná
číslem 21. Predikce je pak nárůst na hodnotu 46. Tato predikce je v rozporu s predikcí pro velikost vzorku 3. Nicméně se jedná o něco méně věrohodnou
predikci, protože pouze 5 testovacích predikcí bylo správných. Při ověřování velikosti vzorku 3 bylo správných 6 predikcí z deseti.
Porovnávání odchylek je vhodné zejména pro predikci odvozených hodnot, jako jsou například součty a odchylky Historie. Porovnávání absolutních hodnot
se hodí spíše pro hodnoty s menším rozsahem, jako jsou základ sumy, lichá/sudá nebo vylosovaná čísla na jednotlivých pozicích tipu.
Přibližné porovnávání vzorků
Posuvník Porovnávání vzorků v okně Možnosti Predikce určuje jakou váhu mají jednotlivá čísla při porovnávání vzorků. Je-li posuvník zcela vpravo, je
porovnávání vzorků přesné a každé číslo vzorku má stejnou váhu.
Posuntím doleva se kritéria pro porovnávání vzorků sníží neboť čísla porovnávaných vzorků budou mít nižší váhu. Jestliže je nejnovější vzorek například
6,11,11,23,15,6,18,13,13,29, pak při přesném porovnávání nalezne prediktor nejlepší shodu například ve vzorku 9,20,13,21,12,8,15,15,4,27. Při přibližném
porovnávání vzorků bude nejlepší shoda například se vzorkem 33,16,25,14,31,11,18,12,16,30. Je vidět, že podobnost několika prvních čísel obou vzorků je
pouze velice přibližná. V obou případech je predikována hodnota 10. Avšak v případě přibližného porovnávání vzorků bude 9 správných ověřovacích predikcí,
při přesném porovnávání vzorků bude pouze 7 správných ověřovacích predikcí při zpětném testování na 15 posledních tazích. Přibližné porovnávání vzorků je
doporučeno pouze pro vyšší velikosti vzorků (10 a více).
Použití
Predikce jsou dostupné z menu Vylosovaná čísla – Predikce nebo z menu Historie – Predikce. V obou případech se tak spouští průvodce Predikce.
1. V prvním kroku průvodce vyberte losování, ve kterých se budou hledat vzorky.
2. Ve druhém kroku se volí typ predikce. Momentálně je dostupný pouze algoritmus Porovnávání vzorků.
3. V dalším kroku se upravuje nastavení predikce. Více informací naleznete výše v textu.
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4. Poslední krok nabízí seznam statistických vlastností nebo hodnot Historie, které je možné predikovat. Zatrhněte požadované položky a spusťte predikce
kliknutím na tlačítko Dokončit.
Průběh predikce je možné sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu. Po dokončení jsou výsledky predikce zobrazeny v oknech Vlastnosti
vylosovaných čísel a Grafy vylosovaných čísel nebo v okně Historie součtů pod záložkami Součty a Grafy.
Vyhodnocování výsledků
– modrý trojúhelník označuje, že predikovaný trend je nárůst. Očekává se tedy, že hodnota příštího tahu bude vyšší než poslední hodnota. V
políčku tabulky je také zobrazena vlastní predikovaná hodnota.
– červený trojúhelník označuje, že predikovaný trend je pokles. Očekává se tedy, že hodnota příštího tahu bude nižší než aktuální hodnota.
– červený trojúhelník spolu s modrým trojúhelníkem označují, že predikovaný trend je shoda. Očekává se tedy, že příštím losování padne stejná
hodnota jako v posledním tahu.
Poznámka: Prediktor zpracovává pouze řadu čísel a "neví", jaké závislosti pro danou řadu čísel platí. V některých případech se může stát, že predikovaná
hodnota je nižší nebo vyšší než maximální nebo minimální možná hodnota. V takovém případě je doporučeno zvažovat pouze predikovaný trend.
Hodnota n/a znamená, že nebylo možné provést platnou predikci. Obvykle proto, že není k dispozici dostatek vstupních dat, aby bylo možné najít shodující se
vzorky.
Predikovaný trend by měl být hlavním indikátorem při přípravě sázky na příští losování. Vlastní predikovaná hodnota pouze naznačuje, jak velký je
očekávaný nárůst nebo pokles.
Umístěním kurzoru myši na políčko tabulky s výsledky predikce se zobrazí bublinová nápověda s doplňujícími informacemi. Můžete tak vidět, kolik testovacích
predikcí bylo správných a jaká velikost vzorku byla zvolena pro provedení predikce.
Je doporučeno ignorovat výsledek predikce, jestliže má malé procento správných testovacích predikcí. Toho lze dosáhnout zadáním požadovaného procenta
úspěšnosti při zpětném ověřování do posledního vstupního políčka.
Dodatečné informace
Podrobné informace o provedených predikcích jsou dostupné v Protokolu programu. Po dokončení predikce zvolte menu Zobrazit – Protokol programu. V okně
Výstup se pak zobrazí následující podrobnosti ke každé predikované hodnotě. Například:
Pozice 2 – název predikované hodnoty. V tomto případě se jedná o predikci vylosovaného čísla na druhé pozici tipu.
Trend prediction: Decrease – predikovaný trend (increase - nárůst / decrease - pokles / level - shoda)
Predicted value: 10.0 – vlastní predikovaná hodnota. Všechny hodnoty jsou počítány od nuly, takže predikované vylosované číslo je 11.
Best pattern size: 5 – velikost vzorku použitá při predikci.
Best weight: 1.0 – váha čísel použitá při predikci. Pokud se nenavolí přibližné porovnávání vzorků, je váha vždy 1.0.
Matching pattern: [10.0 17.0 11.0 15.0 29.0] => 10.0 – vzorek s nejlepší shodou. V tomto případě jsou čísla vzorku 11,18,12,16,30. Číslo následující za tímto
vzorkem je 11.
Marker: 94 – pozice v řadě čísel, kde byl nalezen vzorek s nejlepší shodou. Hodnota 0 znamená nejstarší tah ve zvoleném výběru vylosovaných čísel.
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Back-tests: 15 – počet ověřovacích predikcí, které byly provedeny pro zvolení optimální velikosti vzorku.
Mean Square Error: 107.66666666666667 – ukazuje, nakolik se ověřovací predikce liší od skutečných hodnot. Čím nižší je hodnota MSE , tím přesnější byly
ověřovací predikce.
Mean Absolute Percentage Error: 0.6399601052542229 - MAPE indikátor také porovnává ověřovací predikce se skutečnými hodnotami.
Valid trend predictions: 6 (40.0%) - udává procento ověřovacích predikcí, které správně předpověděly trend.
Viz také filtr Prediktor trendů.
[obsah]

Zabarvení čísel
Zabarvení čísel je pomůcka, která usnadňuje vizuální vnímání čísel tipů v různých tabulkách programu.
Příklad:
1. Otevřte ukázkovou loterii Expert Lotto 6/49.
2. Zvolte menu Vylosovaná čísla - Zobrazit jako - Tabulka.
3. Klikněte na tlačítko Vybrat v okně Tabulka vylosovaných čísel a zvolte Všechny tahy.
4. Klikněte na záhlaví sloupce Datum, aby se seznam tahů setřídil v sestupném pořadí.
5. V tabulce označte 10 nejnovějších losování.
6. Zapněte tlačítko Zabarvení čísel v nástrojové liště pro zobrazení zabarvení čísel:
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Tabulka vylosovaných čísel pak bude vypadat takto:

Všimněte si, že například číslo 4 v tahu 2010/26 St 2nd má bílé pozadí. Je tomu tak proto, že číslo 4 během posledních 10 losování nepadlo. Naopak číslo 18
ve stejném tahu má modré pozadí, protože v označených tazích padlo dvakrát. Číslo 6 v tahu 2010/25 St 1st má žluté pozadí, což znamená, že v označených
10 tazích padlo třikrát.
Tímto způsobem můžete rychle posoudit frekvenci každého čísla za zvolená losování nebo ve zvolených tipech, protože zabarvení čísel se automaticky
přenáší i do ostatních oken programu zobrazujících vylosovaná čísla nebo tipy ve Schránce. Pokud Vás zabarvení čísel příliš rozptyluje, můžete jej vypnout
tlačítkem v nástrojové liště:
Případně můžete zabarvení čísel vypnout tak, že skryjete nástrojovou lištu - menu Zobrazit - Lišta nástrojů - Zabarvení čísel.
Pomocí menu Nástroje - Předvolby - Zabarvení čísel - Tabulky tipů můžete zabarvení čísel přizpůsobit. Okno předvoleb obsahuje také přepínač Včetně
dodatkových čísel. Je-li tato volba vypnutá, generuje se zabarvení čísel z frekvence zastoupení pouze hlavních čísel zvolených tipů.
Přepínání oken
Aktuální zabarvení čísel závisí na aktivním okně programu. Například:
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1.
2.
3.
4.
5.

Vytvořte zabarvení čísel z 10 posledních tahů podle výše uvedeného příkladu.
Pomocí menu Vylosovaná čísla - Analyzovat otevřte průvodce Analýza tipů.
V okně průvodce klikněte na tlačítko Vybrat, zvolte Všechny tahy a klikněte na tlačítko Následující.
Ze seznamu Dostupných statistik vyberte Pozice tipu klikněte na tlačítko Dokončit.
V novém okně Analýza tipů se zobrazí výskyt čísel na první pozici tipu za celou historii loterie:

Všimněte si, že tabulka automaticky zobrazuje zabarvení čísel, a že v nástrojové liště je uvedeno 10 tipů - což je posledních 10 losování z Tabulky
vylosovaných čísel.
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6. Seřaďte tabulku podle Výskytu a označte šest čísel nejčastěji tažených na první pozici tipu:

Všimněte si, že označená čísla jsou zvýrazněna žlutou barvou a že nástrojová lišta zabarvení čísel ukazuje nový výběr v tabulce.
7. Přepněte zpět do okna Tabulka vylosovaných čísel a zabarvení čísel se změní zpět na posledních 10 losování.
8. Pomocí menu Schránka - Vložit - Všechny kombinace vložte do Schránky 1000 tipů s čísly 1 až 49. Všimněte si, že panel tiketu také zobrazuje aktuální
zabarvení čísel.
9. Z menu Schránka - Zobrazit jako - Tabulka otevřte okno Tabulka Schránky:

Čísla tipů jsou zabarvena podle aktuálního zabarvení čísel z 10 posledních tahů v okně Tabulka vylosovaných čísel.
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10. Aktivujte okno Analýza - zabarvení čísel se změní na šest označených čísel. Nyní přepněte zpět do okna Tabulka Schránky:

Zabarvení čísel se řídí podle naposled aktivovaného okna obsahujícího označené tipy nebo označené čísla.
Pokud chcete vypnout automatickou aktualizaci zabarvení čísel při přepínání oken, zamáčkněte tlačítko Zamknout v nástrojové liště:
Tím se aktuální zabarvení čísel zafixuje až do dalšího kliknutí na tlačítko Odemknout:
Vestavěná zabarvení čísel
Kromě zabarvení čísel generovaného z frekvence výskytu čísel můžete také zvolit některé z vestavěných schémat zabarvení čísel pomocí vyklápěcího
seznamu v nástrojové liště zabarvení čísel:
Nízká/Vysoká - zvýrazňuje vysoká čísla modrou barvou a nízká čísla zelenou barvou.
Lichá/Sudá - lichá čísla mají modré pozadí, sudá čísla mají zelené pozadí.
Horká/Studená - červenou barvou zvýrazňuje čísla, která během několika posledních losování padají často a čísla, která nepadla vůbec nebo pouze
sporadicky, jsou zvýrazněna modrou barvou. Pomocí menu Nástroje - Předvolby - Zabarvení čísel - Horká/Studená si můžete toto zabarvení
přizpůsobit a případně zvolit jiný výběr předchozích losování.
Chybějící čísla - označí čísla, která NEJSOU ve Schránce. Toto zabarvení čísel se uplatní pouze v okně Tiket a v tabulkách Segmenty Historie.
Čísla po mezním losování - zvýrazní výherní čísla z losování, které následuje po aktuálním Mezním datu losování. Je to velmí užitečné při zpětném
testování nejrůznějších filtrů.
[obsah]

Co když...
"Co když v příštím tahu padnou tato čísla?" Toto je často kladená otázka při testování herních postupů nebo při výběru čísel pro příští losování.
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Použijte menu Zobrazit - Lišta nástrojů - Co když pro zobrazení lišty Co když a pak klikněte na tlačítko na liště:
Nyní můžete do editačních políček zadat libovolná čísla a sledovat v oknech programu, jak se změní různé statistiky a grafy, kdyby tato čísla padla v příštím
tahu. Je to v podstatě totéž, jako kdyby do databáze vylosovaných čísel byl dočasně přidán nový tah s těmito čísly.
Funkci Co když je možné používat pohodlněji tak, že v libovolné tabulce tipů označíte jeden tip nebo tah. Otevřte například okno Tabulka Schránky a označte
myší libovolný tip tabulky. Čísla tipu se automaticky přenesou do políček Co když a pak můžete analyzovat změny v grafech vylosovaných čísel nebo v
tabulkách Historie.
Poznámka: Čísla Co když se automaticky mění podle naposled aktivního okna obsahujícího tabulku tipů. Po přepnutí do jiného okna se změní i Co-když čísla.
Kliknutím na tlačítko Zamknout v nástrojové liště Co když můžete aktuální co-když čísla zafixovat:
Čisla co-když pak zůstanou stejná i po přepnutí do jiného okna. Automatickou synchronizaci čísel co-když můžete znovu zapnout dalším kliknutím na tlačítko
Odemknout v nástrojové liště:
Při zadávání čísel z klávesnice, přidávejte před jednomístná čísla nulu. Vstupní kurzor se pak automaticky přesune do políčka dalšího čísla. Zadávejte
například "01" místo "1".

[obsah]

Mezní datum losování
Pokud je nastaveno mezní datum losování, pak vylosovaná čísla pro zvolený tah a pro všechny následující tahy jsou 'skrytá' a nezobrazí se v žádné funkci
programu. To je velmi užitečné pro ověřování herních postupů. Můžete skrýt poslední losování nebo několik posledních losování a pak zkoumat, jaká
kombinace filtrů nalezne skrytá vylosovaná čísla.
Mezní datum losování se nastavuje v nástrojové liště programu. Nejprve zapněte mezní datum losování kliknutím na tlačítko , pak zvolte datum losování ve
vyklápěcím seznamu vedle tohoto tlačítka. Losování se zvoleným datem a všechna následující losování se pak neobjeví v žádné funkci programu, kromě
Databáze vylosovaných čísel. Pokud nástrojová lišta není zobrazená, zvolte menu Zobrazit - Lišta nástrojů - Mezní datum losování. Vylosovaná čísla je možné
skrýt také v okně Databáze vylosovaných čísel.
Pokud je mezní datum losování zapnuté, je možné umístěním kurzoru myši na výklopný seznam v nástrojové liště zobrazit bublinovou nápovědu s
vylosovanými čísly pro zadané datum losování.
Mezní datum losování se vypne opětovným kliknutím na tlačítko
nebo pomocí menu Zobrazit - Lišta nástrojů - Mezní datum losování. Funkce programu pak
budou opět pracovat s celou databází losovaných čísel.
Pokud je mezní datum losování aktivní, políčka pro výběr tahů obsahují znak hvězdička (*) jako upozornění, že některá losování jsou skrytá.
Viz také Zabarvení čísel Čísla po mezním losování

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

[obsah]

Před-filtr tahů
Pokud jsou výherní čísla losována pouze v určité dny týdne nebo je v jednom dni losováno více sad výherních čísel, pak tímto nástrojem můžete ovlivnit výběr
losovaných čísel. Tato nastavení se uplatní před jakýmkoliv výběrem tahů v celém programu.
Tímto můžete snadno filtrovat či analyzovat tipy pouze pro urřité losovací dny nebo tahy aniž byste museli měnit nastavení svých uložených složených filtrů
nebo analýz filtrů.
Před-filtr tahů je umístěn v nástrojové liště programu. Nejprve před-filtr aktivujte kliknutím na tlačítko , objeví se dialogové okno, kde můžete zatrhnout dny a
tahy, se kterými chcete pracovat. Losovací dny a tahy, které nejsou zvoleny v tomto okně se neobjeví v žádném jiném okně programu kromě Databáze
losovaných čísel. Pokud nástrojová lišta před-filtru není vidět, použijte menu Zobrazit - Lišta nástrojů - Před-filtr tahů.
Chcete-li znovu pracovat se všemi tahy databáze losovaných čísel, klikněte znovu na tlačítko
nebo nástrojovou lištu vypněte pomocí menu Zobrazit - Lišta
nástrojů.
Pokud je mezní datum losování aktivní, políčka pro výběr tahů obsahují znak hvězdička (*) jako upozornění, že některá losování jsou skrytá.
Viz také Mezní datum losování
[obsah]

Panel tiketu
Okno Tiket je dostupé z menu Nástroje - Tiket. Ukazuje čísla z osudí ve stejném rozložení, jako ve sloupečku na papírové sázence.
Pokud je v libovolném okně Schránky (tabulka, matice, vlastnosti nebo výhra) označen jeden tip, pak se jeho čísla zobrazí jako křížky na odpovídajících
políčkách tiketu.
Obdobným způsobem se zobrazí čísla tahu označeného v libovolném okně vylosovaných čísel (tabulka, matice, vlastnosti nebo grafy).
Pokud je aktivní okno Matice Schránky nebo okno Matice vylosovaných čísel, můžete kliknout na libovolné políčko tiketu, čímž se zvýrazní odpovídající číslo v
tabulce matice.
Poznámka: Pokud hrajete loterii, kde jsou všechna hlavní čísla losována ze stejného osudí, můžete si pomocí tlačítka Upravit v pravém dolním rohu zvolit
vlastní rozložení čísel.
Poznámka: Políčka s šedým pozadím představují zamaskované pozice tipu.
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Poznámka: Dodatková čísla jsou v panelu tiketu zobrazována jako černá kolečka.
Kliknutím na tlačíko

vpravo od panelu tiketu se zruší označení všech čísel na panelu. Tlačítkem

se označí všechna zvýrazněná čísla.
[obsah]

Najít tip
Tato akce je dostupná z menu Úpravy - Hledat.
Akce vyhledá tip se zadanými čísly v libovolné tabulce tipů:
1. Klikněte do okna zobrazujího tipy ve Schránce (tabulka, matice, vlastnosti nebo výhra) nebo tabulky filtrovaných tipů v okně Složeného filtru, aby se
aktivovalo odpovídající okno programu.
2. Zvolte menu Úpravy - Hledat pro otevření okna Najít tip.
3. Zadejte čísla tipu, který chcete vyhledat, a klikněte na tlačítko Najít.
4. Pokud je takový tip nalezen, okno Schránky jej zvýrazní. V opačném případě se objeví zpráva, že tip nebyl nalezen.
5. Kliknutím na tlačítko Najít další se vyhledá další tip se stejnými čísly.
Poznámka: Stejný postup můžete použít pro vyhledání losování se zadanými čísly v libovolném okně vylosovaných čísel (tabulka, matice nebo vlastnosti).
[obsah]

Exportování tabulek
Libovolnou tabulku programu je možné exportovat pomocí menu Soubor - Export. Tím se otevírá okno Exportovat tabulku, kde je možné zvolit formát
exportovaných dat:
CSV Textový soubor - jednoduchý textový soubor, kde je každý řádek tabulky na samostatném řádku textu. Hodnoty tabulku jsou na řádku odděleny
speciálním znakem (viz Předvolby exportu). Většina tabulkových procesorů umí tento formát souborů otevřít a naimportovat.
Soubor MS Excel XLS - nativní formát programu Microsoft Excel 97. Tento formát může pojmout maximálně 65535 řádků a 255 sloupců. Pokud je
exportovaná tabulka větší, buňky tabulky mimo tento rozsah se do exportovaného souboru nezapíšou.
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Můžete zvolit, zda se má vyexportovat celá tabulka, nebo pouze označené řádky tabulky. Poslední volba umožňuje otevřít exportovaný soubor v programu,
který je v operačním systému asociován s vybraným formátem souborů.
Kliknutím na tlačítko Export se otevře standardní okno pro nalistování souboru, kde si zvolíte složku a název souboru, do kterého bude obsah tabulky
exportován.
Poznámka: V některých případech je nutné nejprve kliknout do tabulky, kterou chcete exportovat, aby se aktivoval příkaz menu.
[obsah]

Tisk tabulek
Libovolnou tabulku programu je možné vytisknout pomocí menu Soubor - Tisk. Tím se otevírá okno Tisknout tabulku, kde je možné upravit možnosti tisku.
Zvětšit - zvolte měřítko zvětšení pro tisk tabulky. Hodnoty vyšší než 100% vytisknou větší tabulku, která se bude lépe číst. Hodnoty nižší než 100%
vytisknou menší tabulku, takže na jednu stránku papíru se pak vydá více textu.
Orientatce - zvolte orientaci papíru - na výšku nebo na šířku.
Kliknutím na tlačítko Tisk se tabulka vytiskne na předvolené tiskárně, kliknutím na tlačítko Možnosti můžete vybrat jinou tiskárnu případně upravit nastavení
tiskárny.
Poznámka: V některých případech je nutné nejprve kliknout do tabulky, kterou chcete vytisknout, aby se aktivoval příkaz menu.
[obsah]

Import loterie z programu Expert Lotto 4.x
Pokud jste v programu Expert Lotto verze 4.x hráli loterii, která není uvedena na webových stránkách Expert Lotto, například loterii vytvořenou pomocí
Průvodce novou loterií, musíte nejprve provést import této loterie do programu Expert Lotto 5. Formát souborů loterie se v programu Expert Lotto 5 změnil a
loterie vytvořené programem Expert Lotto 4.x není možné přímo bez importu v nové verzi programu otevřít.
1. Pomocí menu Soubor - Importovat loterii otevřte okno Import loterie.
2. Kliknutím na tlačítko Nalistovat vedle políčka Importovat z vyberte složku obsahující loterii ve formátu Expert Lotto verze 4.x. Obvyklé umístění složek
loterie ve verzi 4.x je C:\ExpertLotto\data na Windows 7 a Windows Vista nebo C:\Program Files\ExpertLotto\data na Windows XP.
3. Název a popis loterie se zobrazí v políčkách v dolní části okna.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

4. Kliknutím na tlačítko Nalistovat vedle políčka Uložit do vyberte složku, do které bude loterie naimportována. Zvolená složka musí být prázdná.
5. Akci dokončíte kliknutím na tlačítko Import.
6. Pokud byl import úspěšný, bude vyzváni k otevření importované loterie v programu Expert Lotto 5.
[obsah]

Výhry
V tomto panelu předvoleb se nastavují výherní částky. V tabulce jsou uvedena všechna výherní pořadí dle nastavení aktuální loterie a v druhém sloupci tabulky
jsou pak uvedeny odpovídající výherní částky. Výherní částky je možné změnit dvojím kliknutím do příslušného políčka tabulky.
V políčku Cena za jeden tip je pak uvedeno, kolik stojí sázka jedné kombinace čísel.
Můžete také změnit použitou měnu. Výchozí měna odpovídá nastavení operačního systému.
Tato nastavení slouží k výpočtu celkové výhry, zisku a nákladů na sázku v oknech Výhra Schránky a Celková výhra.
Možný zisk v předchozích losováních se zobrazuje také na záložce Výkonnost v okně Složeného filtru.
Poznámka:Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Různé - Výhry.
[obsah]

Tabulky tipů
Jestliže je označen jeden nebo více tipů v libovolné tabulce, pak se barva pozadí v buňkách tabulky změní tak, aby odpovídala zastoupení čísel v označených
tipech. Tato funkce se nazývá Zabarvení čísel a usnadňuje vizuální vnímání čísel tipů.
V tomto panelu předvoleb můžete zvolit barvy, které jsou přiřazeny k frekvencím výskytu čísel. Novou barvu pro zvolenou frekvenci můžete vybrat kliknutím na
odpovídající barevné kolečko.
Jestliže nechcete používat Zabarvení čísel pro danou frekvenci, vypněte odpovídající zatrhávací políčko. Čísla s danou frekvencí pak budou mít vychozí barvu
pozadí - obvykle bílou.
Poznámka: Tato nastavení jsou dostupná z menu Nástroje - Předvolby - Zabarvení čísel.
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[obsah]

Předvolby horkých/studených čísel
V tomto panelu předvoleb můžete upravit nastavení pro Zabarvení čísel vytvářené na základě horkých/studených čísel.
Hledat horká/studená čísla v - vyberte předchozí losování, z jejichž čísel se provede výpočet horkých a studených čísel. Pro dosažení optimálních
výsledků by měl tento výběr obsahovat několik nejnovějších losování.
Maximální výskyt studených čísel - určuje maximální povolený výskyt čísla ve zvolených losováních, aby bylo považováno za studené číslo. Pokud
je tato volba nastavena například na "2", pak všechna čísla, která padla dvakrát, jednou nebo vůbec během zvolených losování budou zařazena do
kategorie studených čísel. Tato čísla budou zvýrazněna modrou barvou pozadí, pokud je aktivní zabarvení čísel Horká/Studená. Kliknutím na barevné
kolečko vpravo můžete zvolit jinou barvu.
Minimální výskyt horkých čísel - určuje minimální povolený výskyt čísla ve zvolených losováních, aby bylo považováno za horké číslo. Pokud je tato
volba nastavena například na "5", pak všechna čísla, která ve zvolených losováních padla pětkrát a víckrát budou zařazena do kategorie horkých čísel.
Tato čísla budou zvýrazněna červenou barvou pozadí, pokud je aktivní zabarvení čísel Horká/Studená. Kliknutím na barevné kolečko vpravo můžete
zvolit jinou barvu.
Poznámka: Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Zabarvení čísel - Horká/Studená.
[obsah]

Zpracování úloh
Počet vláken pro dlouhotrvající úkoly - většina úkolů v programu Expert Lotto (filtrování tipů, výpočet statistik apod) je rozdělena do několika
prováděcích vláken, aby úkol byl zpracován rychleji. Tato volba určuje, kolik vláken bude vytvořeno pro každou dlouhotrvající úlohu. Počet vláken by
měl odpovídat počtu jader Vašeho procesoru. Pokud máte například dvoujádrový procesor, zvolte dvě vlákna pro každou úlohu. Se čtyřjádrovým
procesorem zadejte čtyři vlákna. Vyšší počet vláken než počet jader procesoru běh programu nezrychlí, protože procesor vyplýtvá podstatnou část
výkonu na synchronizaci vláken.
Počet tipů zpracovávaných v paměti - při práci s tipy (například filtrování) musí program ve většině případů tipy nejprve načíst ze souboru. Načtením
tipů do mezipaměti se běh programu zrychlí, protože se zmenší počet operací se souborem na disku. Tato volba určuje, kolik tipů bude drženo v
mezipaměti pro jednu běžící úlohu. Tento počet sice je možné zvýšit, nicméně mějte na paměti, že 10000 tipů loterie typu 6/XX zabere asi 68KB paměti
a že volná paměť je potřeba také pro další funkce programu.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Zaznamenávat aktivitu programu - pokud je tato volba zapnutá, pak programu zaznamenává všechny Vaše důležité operace, například jaké byly
použity filtry, jaké tipy byly vloženy do Schránky atd. Tyto záznamy mohou být užitečné, pokud chcete přezkoumat svoje akce provedené v právě
běžícím programu. Záznam aktivit je dostupný z menu Zobrazit - Protokol programu. V protokolu programu pak hledejte řádky začínající slovy INFO
[ACTIVITY]

Zvukový signál po dokončení dlouhotrvající úlohy - po zapnutí této volby uslyšíte zvukový signál po dokončení dlouhotrvajícího úkolu (například
složeného filtru). Tlačítkem Nalistovat můžete vybrat zvukový klip ve formátu WAV.
Poznámka: Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Různé - Zpracování.
[obsah]

Předvolby pro Import/Export
Importy
Oddělovače polí - jedná se oregulární výraz znaky, kterými se rozdělí řádek textu na několik políček obsahujících čísla tipů při načítání CSV nebo
textových souborů do Schránky. Je to v podstatě seznam obvykle používaných oddělovacích znaků jako jsou čárka "," nebo středník ";" oddělených
znakem "|". Výchozí hodnota je ;|,| |Exporty
Oddělovač polí - je znak, kterým se oddělují čísla tipů při ukládání tipů do souboru CSV nebo do textového souboru.
Přidávat nulu k jednomístným číslům - po zatržení této předvolby se budou tipy do textových souborů ukládat tímto způsobem:
01,02,05,07,23
03,09,14,19,34
08,09,23,35,41
12,15,21,34,40

Pokud tato volba není aktivní, uloží se tipy jako :
1,2,5,7,23
3,9,14,19,34
8,9,23,35,41
12,15,21,34,40

Poznámka: Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Různé - Import & Export.
[obsah]
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Předvolby grafů
Tento panel předvoleb umožňuje úpravu oken grafů.
Maximální počet bodů v grafu - určuje maximální rozsah vodorovné osy grafu. Pokud zde nastavíte například 1000 a pak vyberete 1200 nejnovějších
losování v grafech vylosovaných čísel, pak okno grafu zobrazí pouze 1000 posledních tahů.
Výchozí rozsah mezí [%] horní/dolní - tato předvolba se vztahuje posuvným mezím grafu. Pokud jsou zobrazovány posuvné meze, tak jejich výchozí
rozsah bude průměrná hodnota grafu +/- zvolená procenta průměrné hodnoty.
Otevírat exportované grafy v asociovaném programu - pokud je tato předvolba nastavena, pak se grafy exportované jako obrázky (menu Soubor Export) budou automaticky otevírat v programu, který je ve Vašem operačním systému asociován s grafickými soubory.
Barvy - v tomto oddílu je možné změnit výchozí barvy grafu kliknutím na odpovídající barevné kolečko.
Výchozí - barva hlavní křivky grafu.
Označení průměrné hodnoty - barva pro zvýraznění průměrné hodnoty grafu.
Označení mediánu - barva pro zvýraznění hodnoty mediánu grafu.
Lineární trend - barva křivky lineárního trendu.
Klouzavý průměr 1, Klouzavý průměr 2, Klouzavý průměr 3 - barvy křivek klouzavého průměru.
Pozadí - barva pozadí okna grafu. Chcete-li exportované obrázky grafů vytisknout, doporučujeme zvolit pro pozadí grafů bílou barvu.
Mřížka - barva horizontálních linek grafu.
Poznámka: Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Grafy.
[obsah]

Předvolby Historie
Úrovně & segmenty
Úrovně - zvolte počet Úrovní, se kterými budou pracovat funkce Historie. Výchozí hodnota je 11, to znamená Úroveň 0 až Úroveň 10.
Počet Úrovní je možné také pohodlně nastavit pomocí nástrojové lišty Historie.
Segmenty - zvolte, do kolika segmentů se budou dělit losovaná čísla. Výchozí hodnota je 3. V tabulce pak můžete upravit velikost segmentů a zvolit
barvy přiřazené jednotlivým segmentům.
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Velikost segmentů a barvy - zadejte maximální Odchylku čísel historie pro každý segment. Jestliže maximální odchylka pro Segment 1 je například 6,
pak tento segment bude obsahovat čísla s Odchylkami historie v rozmezí 1 až 6. Jestliže maximální odchylka pro Segment 2 je například 12, pak bude
obsahovat čísla s odchylkami 7 (velikost předchozího segmentu plus jedna) až 12. Poslední segment vždy obsahuje čísla s nejvyššími hodnotami
Odchylek historie.
Kliknutím na tlačítko vpravo od každého segmentu je možné zvolit jinou barvu segmentu.
Klouzavý průměr - zadejte počet předchozích losování pro výpočet klouzavého průměru v grafech Historie.
Odhady
Tyto volby se vztahují k vodítkům v okně Odhady.
Horní limit - hodnota, kterou vodítka Co když a Predikce přidávají k Součtům historie pro výpočet horní hranice rozsahu.
Dolní limit - hodnota, kterou vodítka Co když a Predikce přidávají k Součtům historie pro výpočet dolní hranice rozsahu.
Limit výskytu - vstupní políčka udávají procenta výskytu nejfrekventovanější hodnoty z výsledků simulace, podle kterých se vytvoří rozsah
odhadovaných hodnot.
Rozsahy
Výchozí rozsah určuje výchozí rozmezí odchylek Historie. Tato nastavení se používají například ve statistikách Odchylky v rozsahu a ve statistikách Rozsah
odchylek.
Poznámka: Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Historie.
[obsah]

Žádost o nový online zdroj vylosovaných čísel
V žádosti o nový online zdroj vylosovaných čísel musíte uvést následující informace:
Název loterie
Adresu webových stránek loterie
Odkaz ke stažení vylosovaných čísel
Tento odkaz musí vést na stažitelný soubor s kompletní historií vylosovaných čísel v textovém nebo CSV formátu. Není možné vytvořit online zdroj
vylosovaných čísel z webové stránky, která sice obsahuje tabulku vylosovaných čísel, ale jsou na ní také různá menu, inzeráty, odkazy atd. I nepatrná změna v
HTML formátu takové stránky pak může narušit stahování dat, případně i zavléct chybná čísla do databáze vylosovaných čísel.
Po kliknutí na tlačítko OK program ověří odkaz na stažení vylosovaných čísel (je nutné internetové připojení) a pak otevře emailové okno adresované
vývojovému týmu programu Expert Lotto. Po obdržení emailu se vývojový tým pokusí přidat požadovaný zdroj vylosovaných čísel do některé z nadcházejících
aktualizací programu.
Poznámka: Doba potřebná pro vytvoření nového zdroje dat závisí na aktuální vytíženosti vývojového týmu.
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[obsah]

Změna velikosti tipu
Pomocí menu Nástroje - Loterie - Velikost tipu zahájíte průvodce Změna velikosti tipu, kde je možné změnit počet hlavních čísel tipu, případně připojit
dodatková čísla k hlavním číslům tipu.
Po dokončení průvodce vznikne nová loterie, která bude mít stejnou databázi losovaných čísel jako aktuální loterie.
Změna velikosti tipu se skládá z několika kroků:
1. Úvod
Krátký popis tohoto průvodce.
2. Úprava tipu
Označte hlavní pozice tipu, které chcete použít v nové loterii.
Pokud aktuální loterie losuje také dodatková čísla, nabízí se v tomto kroku průvodce volby pro použití dodatkových čísel. Jestliže se dodatková čísla losují
ze stejného osudí jako hlavní čísla můžete navíc zvolit, aby se dodatková čísla přidala do hlavních čísel tipu.
Dále je možné navolit počet hlavních čísel tipů ve Schránce.
Tabulka v dolní části okna průvodce ukazuje, jak bude vypadat seznam vylosovaných čísel v upravené loterii.
3. Vyhrávající kombinace
Vyberte, které kombinace uhodnutých čísel jsou výherní, zatržením ve sloupečku Vyhrává?. Pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů můžete
přemístit označený řádek tabulky nahoru/dolů.
Můžete také změnit názvy výherních pořadí ve sloupečku Výhra. Klikněte dvakrát do odpovídající buňky tabulky a zadejte nový název.
4. Nový název
Zadejte název upravené loterie, její krátký popis a adresu webových stránek. Tyto informace pak budou zobrazovány v okně O aplikaci (menu Nápověda - O
aplikaci - Loterie).
5. Složka
Kliknutím na tlačítko Nalistovat vyberte složku, do které bude loterie uložena. Zvolená složka musí být prázdná.
Kliknutím na tlačítko Dokončit se průvodce ukončí a vytvoří se nová loterie podle zvolených nastavení a se stejnou databází losovaných čísel jako aktuální
loterie. Aktuální loterie se starým nastavením zůstává i nadále na Vašem pevném disku.
Více o správě loterií čtěte zde.
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[obsah]

Filtry
Okno Filtry se otevírá z menu Nástroje - Filtry a zobrazuje všechny filtry dostupné pro aktuální loterii. Z tohoto okna můžete přetáhnout libovolný filtr a pustit jej
do okna Složený filtr, případně můžete na filtr dvakrát kliknout a použít tak filtr na tipy ve Schránce. Filtrování Schránky je aktivní pouze pokud Schránka není
prázdná.
Seznam filtrů si můžete přizpůsobit přetažením filtrů pomocí myši do jiných kategorií. Novou kategorii vytvoříte kliknutím pravého tlačítka do okna Filtry a
zvolením Nová kategorie v kontextovém menu. Kategorie se odstraní kliknutím pravého tlačítka na název kategorie a zvolením Odstranit z kontextového menu.
Zvolením Obnovit filtry z kontextové menu můžete seznam filtrů obnovit do původního stavu a znovu tak zobrazit smazané filtry.
Do okna Filtry je možné přidat uložené Složené filtry zvolením Přidat odkaz na filtr z kontextového menu okna. Tímto způsobem můžete pohodlněji používat
Vaše oblíbené Složené filtry.
Poznámka: Filtr označený Ze souboru slouží k přístupu ke Složeným filtrům na Vašem disku. Po upuštění do okna Složeného filtru nebo po dvojím kliknutí pro
filtrování Schránky se nejprve objeví standardní okno pro nalistování souboru, ve kterém zvolíte soubor(y) Složeného filtru, který chcete použít.
Hvězdička v ikoně filtru označuje filtry, které dosud nebyly použity nebo filtry které byly do programu zařazeny formou aktualizace programu.
[obsah]

Simulovaná losování
Toto okno je prvním krokem při simulování hodnot Historie. Tipy zvolené v tomto okně budou představovat simulovaná vylosovaná čísla, pro která budou
spočteny hodnoty Historie. Souhrnné výsledky se pak zobrazí v tabulce Simulace losování.
Tipy pro simulaci losování zvolte kliknutím na tlačítko Vybrat v horní části okna. Dolní část okna se liší podle okna, ze kterého byla simulace losování zahájena.
Výpočet simulovaných hodnot se zahájí kliknutím na tlačítko Spustit simulaci v dolní části okna.
Simulace segmentů
Pomocí menu Historie - Historie čísel otevřte okno Historie čísel, přepněte je do režimu Segmenty a klikněte na tlačítko Simulace losování. Kliknutím na
tlačítko
se pak otevírá okno Simulovaná losování.
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Dolní část okna obsahuje volby pro nastavení segmentového filtru. Tento filtr se použije na simulační tipy a simulace losování se pak provede pouze pro tipy,
které filtru vyhoví.

V příkladu výše se provede simulace losování všemi možnými kombinacemi čísel v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49. Hodnoty Historie budou spočteny pouze
pro tipy, které mají v Úrovni 0 dvě až čtyři čísla ze Segmentu 1 A ZÁROVEŇ jedno až tři čísla ze Segmentu 2 (taktéž v Úrovni 0) A ZÁROVEŇ jedno až tři čísla
ze Segmentu 3 v Úrovni 0. Všechny ostatní simulační tipy se vyřadí a neovlivní výsledek simulace.
Tlačítkem

v dolní části okna je možné použít segmentový filtr na tipy ve Schránce. Tlačítko je aktivní pouze pokud Schránka není prázdná.

Simulace součtů
Pomocí menu Historie - Historie součtů otevřte okno Historie součtů, přepněte jej do režimu Simulace. Kliknutím na tlačítko
se pak otevírá okno Simulovaná
losování.
V dolní části okna je zatrhávací políčko Použít filtr. Po jeho zatržení můžete pomocí tlačítka Nalistovat zvolit filtr, který se použije na simulační tipy. Hodnoty
Historie pak budou spočteny pouze z tipů, které zvolenému filtru vyhoví. Použitím filtru při Simulaci losování můžete porovnat výsledky simulace z filtrovaných
tipů (tzn. tipů se zvolenými statistickými vlastnostmi) s výsledky simulace spočtenými například pro všechny možné kombinace čísel.
Použití filtru v okně Simulace losování je pouze rychlejší varianta následujícího postupu:
1. Vložte simulační tipy do Schránky.
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2. Použijte zvolený filtr na tipy ve Schránce.
3. Proveďte Simulaci losování pro tipy ve Schránce.
[obsah]

Otevřít soubor
Zvolením menu Soubor - Otevřít soubor se zobrazí standardní okno pro nalistování souboru. Tímto způsobem můžete v programu Expert Lotto otevřít
následující typy souborů:
Složené filtry - soubory mají příponu .filter a otevírají se v okně Složený filtr. Pokud je zvolený složený filtr v programu již otevřený, pouze se aktivuje
jeho okno.
Analýza filtrů - soubory mají příponu .analyzer a otevírají se v okně Analýza filtrů. Pokud je zvolená analýza filtrů v programu již otevřená, pouze se
aktivuje její okno.
Soubory tipů mají příponu .tXYY, kde X je počet čísel v tipu a YY je počet čísel v osudí. Po zvolení souboru tipů v okně Otevřít soubor se zobrazí
okno Vložit soubor tipů se zvoleným souborem.
Textové soubory mají obvykle příponu .txt nebo .csv a otevírají se v okně jednoduchého textového editoru. Obsah otevřeného souboru můžete upravit
a poté jej uložit zpátky na disk pomocí menu Soubor - Uložit. Bublinová nápověda v záhlaví okna editoru ukazuje umístění souboru na disku.
Poznámka: Libovolný soubor je možné otevřít také tak, že jej přetáhnete a pustíte do hlavního okna programu.
[obsah]

Nesprávné parametry filtru
Tento nápis se zobrazuje v okně Analýza filtrů, pokud nastala chyba při čtení analyzovaných dat. Klikněte na menu Zobrazit - Protokol programu a v okně
Výstup se pokuste najít možnou příčinu problému. Také se ujistěte, že používáte nejnovější verzi programu Expert Lotto - klikněte na menu Nápověda Zkontroluj aktualizace.
Pokud problém přetrvává i v nejnovější verzi aplikace, kontaktujte tým podpory Expert Lotto.
[obsah]
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Výběr sloupců
Toto okno se otevírá po kliknutí na tlačítko Sloupce v levém horním rohu oken Vlastnosti vylosovaných čísel a Vlastnosti Schránky.
V okně se zobrazuje seznam dostupných statistických vlastností. Každý řádek v tomto okně odpovídá jednomu nebo více sloupcům ve statistické tabulce, kde
se zobrazují pouze zatržené položky. Pomocí tohoto okna můžete snadno skrýt některé sloupce a zpřehlednit tak statistické tabulky.
Vyklápěcí seznam v horní části okna obsahuje několik předdefinovaných výběrů sloupců - Všechno, Základní, Poziční, Historie. Pokud si navolíte vlastní
seznam sloupců zatržením odpovídajících řádků tabulky, aktivuje se tlačítko pro uložení seznamu. Po kliknutí na tlačítko se vytvoří nový pojmenovaný seznam
sloupců, který se pak bude nabízet ve vyklápěcím seznamu. Tímto způsobem si můžete vytvořit několik výběrů sloupců a pak mezi nimi rychle přepínat
pomocí vyklápěcího seznamu. Vlastní výběr sloupců je možné odstranit kliknutím na tlačítko Odstranit vedle vyklápěcího seznamu.
Jedním kliknutím myši je možné zatrhnout několik položek najednou. Nejprve myší označte řádky, které chcete zatrhnout - klávesovou zkratkou Ctrl+A se
označí všechny řádky. Pak klikněte do zatrhávacího políčka jednoho z označených řádků, změní se tak zatržení všech označených řádků.
Je také možné změnit pořadí sloupců statistických tabulek a pohodlněji tak navzájem porovnávat různé statistické vlastnosti. Pořadí sloupců se změní
jednoduše přetažením odpovídajících řádků tabulky pomocí myši.
Viz také Předvolby statistik.
[obsah]

Zásuvné moduly
Program Expert Lotto je sestaven z několika nezávsilých modulů. Každý modul přidává do programu jinou sadu funkcí.
Seznam modulů se zobrazuje v okně Zásunvé moduly, které se otevírá z menu Nástroje - Zásuvné moduly. Toto okno také ukazuje nové moduly - aktualizace
programu - dostupné na serveru Expert Lotto a umožňuje správu již nainstalovaných modulů. Okno má několik záložek:
Aktualizace - zobrazuje případné aktualizace programu, což jsou nové verze již nainstalovaných modulů. Nainstalováním aktualizovaných modulů se
opravují případné chyby programu nebo přidávají nové funkce programu nebo obojí.
Dostupné zásuvné moduly - zobrazuje nové moduly, které nejsou součástí Vaší instalace programu Expert Lotto. Nainstalováním těchto modulů se
do programu přidají nové funkce.
Stažené - na této záložce si můžete manuálně nainstalovat moduly stažené z internetu. Klikněte na tlačítko Přidat zásuvné moduly a nalistujte moduly
stažené z internetu.
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Instalované - zobrazuje seznam modulů, ze kterých se skládá Vaše instalace programu Expert Lotto. Na této záložce je možné deaktivovat nebo
odinstalovat libovolný modul. Nicméně není to doporučováno, protože tím by se také deaktivovala odpovídající část funkcí programu.
Nastavení - definuje webovou adresu, na které se hledají aktualizace programu. Můžete také změnit interval těchto kontrol. Neupravujte položky v
Update Center, protože by pak mohly nastat problémy při vyhledávání a instalaci aktualizací programu.
[obsah]

Průvodce Analýza tipů
Průvodce Analýza tipů se otevírá z menu Soubor - Nový - Analýza tipů. Pomocí tohoto průvodce se vytváří nové okno Analýza tipů.
Průvodce má tři kroky:
Tipy
Kliknutím na tlačítko Vybrat zvolte tipy, které budou analyzovány.
Pokud chcete analyzovat tipy ve Schránce, můžete pomocí menu Schránka - Analyzovat tento krok průvodce přeskočit. Stejně tak pro analýzu předchozích
losování je možné použít menu Vylosovaná čísla - Analyzovat.
Prodlevy
Zvolte předchozí losování, která se použijí pro analýzu prodlev. Pokud informace o prodlevách nepotřebujete, zrušte zaškrtnutí volby Včetně analýzy prodlev
vylosovaných čísel. Analýza tipů pak bude mnohem rychlejší a spotřebuje méně volné paměti počítače.
Statistiky
Zvolte statistiky, které chcete analyzovat.
Kliknutím na tlačítko Dokončit se otevře okno Analýza a zahájí se výpočet statistik.
[obsah]

Přerušit běžící úlohy
Toto okno se objeví, pokud běžící úlohy čtou tipy ve Schránce a byla vyvolána akce, která vyžaduje výhradní přístup k obsahu Schránky.
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Tlačítko OK provede vyvolanou akci a přeruší všechny úlohy zobrazené v tomto okně. Musíte se rozhodnout, zda je vhodné úlohy přerušit, nebo zda je
lepší vyčkat, například až se dokončí filtr, který běží již od rána.
Tlačítko Zrušit zavře toto okno a vyvolaná akce se neprovede. Po dokončení úloh můžete akci vyvolat znovu.
Poznámka: Seznam běžících úloh je dostupný v pravém dolním rohu hlavního okna programu.
[obsah]

Skupina filtrů
Skupina filtrů se skládá z filtrů a/nebo z jiných skupin filtrů, čímž se vytváří hierarchie Složeného filtru. V parametrech skupiny filtrů je možné určit, kolika filtrům
skupiny musí filtrovaný tip vyhovět, aby tak vyhověl podmínce celé skupiny filtrů.
Příklad
Předpokládejme, že skupina filtrů se skládá ze tří filtrů nazvaných filtr A, filtr B a filtr C (v tomto pořadí).
Pokud parametry skupiny filtrů jsou Minimální počet filtrů, které musí vyhovět: 3, Maximální počet filtrů, které musí vyhovět: 3 pak:
Pokud tip vyhoví filtru A a vyhoví filtru B i filtru C, pak tip vyhoví i celé skupině filtrů. Filtry skupiny jsou svázány logickým operátorem A
ZÁROVEŇ.
Pokud tip nevyhoví libovolnému filtru skupiny, pak nevyhoví ani celé skupině filtrů. Poznámka: Pokud tip nevyhoví filtru A , pak se filtr B ani filtr
C nevyhodnocují a tip okamžitě nevyhoví celé skupině filtrů, čímž se zvyšuje rychlost filtrování.
Pokud parametry skupiny filtrů jsou Minimální počet filtrů, které musí vyhovět: 1, Maximální počet filtrů, které musí vyhovět: 3 pak:
Pokud tip vyhoví alespoň jednomu filtru skupiny, pak také vyhoví celé skupině filtrů. Filtry skupiny jsou svázány logickým operátorem NEBO.
Poznámka: pokud tip vyhoví filtru A pak se filtry B ani C nevyhodnocují a tip okamžitě vyhoví celé skupiny filtrů, čímž se zvyšuje rychlost
filtrování.
Pokud tip nevyhoví filtru A a nevyhoví také filtru B a nevyhoví ani filtru C, pak tip nevyhoví ani celé skupině filtrů.
[obsah]

Celková výhra
Okno Celková výhra se otevírá po kliknutí na tlačítko Celkem v okně Výhra Schránky. Zobrazuje se v něm celkový počet výherních tipů.
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Sloupec Výhra zobrazuje výherní částku pro danné pořadí. Dvojím kliknutím do políčka tabulky je možné tuto částku upravit. Sloupec Celkem pak ukazuje
celkovou výhru pro danné pořadí.
V políčkách pod tabulkou je uvedena celková výherní částka, náklady na sázku a čistý zisk. Cenu za sázku jednoho tipu je možné nastavit pomocí menu
Nástroje - Předvolby - Různé - Výhry.
[obsah]

Dvojice
Tato statistika ukazuje výskyt všech možných dvojic čísel v analyzovaných tipech. V loterii typu x/49 jsou dvojice 1-2, 1-3, 1-4 ... až po 47-48 a 48-49.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 je těchto 10 nejnovějších tahů:
2010/28 Ne 2nd 23 29 36 42 44 47 [07]
2010/28 Ne 1st 06 13 14 19 41 42 [29]
2010/28 St 2nd 02 13 16 17 25 40 [27]
2010/28 St 1st 16 18 22 23 28 29 [24]
2010/27 Ne 2nd 01 06 12 24 32 41 [44]
2010/27 Ne 1st 02 15 22 29 30 37 [42]
2010/27 St 2nd 20 23 25 30 33 35 [07]
2010/27 St 1st 08 11 19 26 48 49 [18]
2010/26 Ne 2nd 08 11 18 32 36 38 [06]
2010/26 Ne 1st 05 06 11 31 40 43 [32]

Analýza dvojic ukazuje, že v tazích se nevyskytuje dvojice 1-2. Analyzované tahy také neobsahují dvojice 1-3, 1-4 a 1-5 . Dvojice 1-6 se vyskytuje pouze
jednou (modré pozadí v tabulce výše).
Dvojice například 22-29 se v analyzovaných tazích vyskytuje dvakrát (oranžové pozadí v tabulce výše), takže ve sloupci Výskyt statistické tabulky bude na
odpovídajícím řádku dvojka.
Viz také statistiky Postupné dvojice.
[obsah]

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Upravit panel tiketu
Toto okno se otevírá po kliknutí na tlačítko Přidat nebo Upravit ve okně Panely tiketu.
Okno zobrazuje tabulku, jejíž buňky představují políčka na panelu tiketu. Počet sloupců a počet řádek tabulky lze nastavit v příslušných vstupních políčkách.
Označí-li se jedna nebo více buněk tabulky myší, je možné klávesou Delete vymazat jejich obsah. Po kliknutí do libovolné buňky tabulky je možné zadat číslo
osudí, které se bude zobrazovat na odpovídající pozici v panelu tiketu. Čísla z osudí je možné zadat v libovolném pořadí. Není nutné, aby všechny buňky
tabulky obsahovaly čísla.
Do políčka Název zadávejte krátký a výstižný popis panelu tiketu. Tento název se pak bude zobrazovat v nabídce Rozložení v okně Tiket.
Poznámka: Uživatelem definované panely tiketu zobrazují pouze hlavní čísla tipu, dodatková čísla se nezobrazují.
[obsah]

Úprava nastavení loterie
Pomocí menu Nástroje - Loterie - Upravit zahájíte průvodce Úprava nastavení loterie, kde je možné změnit některá nastavení aktuální loterie.
Pomocí průvodce je možné změnit následující:
název loterie a její popis
losovací schéma, například ve kterých dnes se losují výherní čísla
výherní kombinace, například pokud provozovatel loterie změní výherní řád
rozložení čísel na panelu tiketu, například při změně papírových tiketů
Není možné změnit typ loterie, například přepnout ze "Sportky" na "Euro Milióny", typ zobrazování data losování, velikost osudí a počet hlavních a
dodatkových čísel.
Po dokončení průvodce vznikne nová loterie, která bude mít stejnou databázi losovaných čísel jako aktuální loterie.
Úprava nastavení loterie má několik kroků:
1. Název
Zadejte název upravené loterie, její krátký popis a adresu webových stránek. Tyto informace pak budou zobrazovány v okně O aplikaci (menu Nápověda - O
aplikaci - Loterie).
2. Losovací schéma
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1. Zvolte, kterým dnem začíná nový týden. Tato volba je důležitá pro správné seřazení tahů v různých tabulkách a seznamech programu.
2. Dále zvolte, ve kterých dnech týdne se losují výherní čísla.
3. Některé loterie losují více sad výherních čísel v jednom dni. Například první tah a druhý tah loterie Sportka. Ve vyklápěcím seznamu zvolte počet sad
výherních čísel a pak zadejte názvy tahů do odpovídajících políček.
4. Datum zahájení loterie je pouze informativní, slouží k dohledání chybějících tahů v databázi vylosovaných čísel.
Zkontrolujte, že zvolená nastavení odpovídají pravidlům Vaší loterie. V opačném případě se Vám nepodaří správně naimportovat předchozí vylosovaná
čísla nebo nebude dostupná online aktualizace vylosovaných čísel.
3. Vyhrávající kombinace
Vyberte, které kombinace uhodnutých čísel jsou výherní, zatržením ve sloupečku Vyhrává?. Pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů můžete
přemístit označený řádek tabulky nahoru/dolů.
Můžete také změnit názvy výherních pořadí ve sloupečku Výhra. Klikněte dvakrát do odpovídající buňky tabulky a zadejte nový název.
4. Tiket
Popište rozložení čísel ve sloupečku na papírové sázence. Při vytváření loterie typu Powerball musíte popsat také sloupečky pro dodatková čísla.
Tato nastavení sice nejsou povinná, program ale nabízí různé filtry a statistiky, které jsou odvozené z rozložení čísel na sloupečku tiketu.
5. Složka
Kliknutím na tlačítko Nalistovat vyberte složku, do které bude loterie uložena. Zvolená složka musí být prázdná.
Kliknutím na tlačítko Dokončit se průvodce ukončí a vytvoří se nová loterie podle zvolených nastavení a se stejnou databází losovaných čísel jako aktuální
loterie. Aktuální loterie se starým nastavením zůstává i nadále na Vašem pevném disku. Pokud si jste jisti, že starou loterii již nebudete potřebovat, můžete
smazat její složku z pevného disku.
Více o správě loterií čtěte zde.
[obsah]

Odkaz na filtr
Odkaz na filtr ukazuje na soubor složeného filtru na Vašem disku. Pomocí těchto odkazů můžete spojit několik složených filtrů do jednoho filtru.
Kliknutím na tlačítko Nalistovat můžete zvolit jiný soubor složeného filtru.
Tlačítkem Upravit se složený filtr otevře v novém okně programu, kde pak můžete měnit parametry filtru.
[obsah]
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Nová loterie
Pomocí menu Soubor - Nový - Loterie zahájíte průvodce Nová loterie, kde můžete zvolit jednu z předchystaných loterií šířených spolu s programem nebo si
vytvoříte loterii dle vlastních parametrů. Nová loterie se vytváří v několika krocích:
1. Výběr loterie
Můžete si vybrat libovolnou loterii z tabulky loterií, které jsou dostupné na webovém serveru Expert Lotto. Kliknutím na záhlaví sloupce můžete tabulku
setřídit podle názvu loterie nebo podle státu, kde je loterie provozována. Umístěním kurzoru myši na libovolný řádek tabulky se zobrazí bublinová nápověda
s krátkým popisem loterie. Kliknutím na tlačítko Následující se loterie stáhne z internetu a průvodce pokračuje krokem 9.
Poznámka: Pro použití volby Dostupné loterie je nutné připojení k internetu.
Pokud zjistíte, že zvolená loterie je zastaralá, protože se například změnila pravidla hry, nebo že v databázi losovaných čísel jsou chyby, použijte tlačítko
Nahlásit označenou loterii jako vadnou nebo zastaralou vpravo od tabulky Dostupných loterií. Tím se otevře emailová zpráva adresovaná technické podpoře
programu Expert Lotto, kde můžete popsat závady a problémy označené loterie. Po obdržení tohoto emailu se Expert Lotto tým pokusí zjednat nápravu v
jedné z nadcházejících aktualizací programu.
Pokud loterie, kterou chcete hrát není v tabulce Dostupných loterií, použijte volbu Vytvořit jinou loterii pak klikněte na tlačítko Následující pro další krok
průvodce.
2. Název
Zadejte název loterie, její krátký popis a adresu webových stránek. Tyto informace pak budou zobrazovány v okně O aplikaci (menu Nápověda - O aplikaci Loterie).
3. Typ
Pro vytvoření loterie typu Jackpot nebo Keno použijte volbu Všechna čísla ze stejného osudí.
Pro loterie typu Powerball, které losují hlavní čísla z jednoho osudí a jedno nebo více dodatkových čísel z jiného osudí použijte volbu Jedno nebo více
dodatkových čísel z jiného osudí.
Pro loterii typu Pick 3 nebo Pick 4, které losují každé číslo z jiného osudí, použijte poslední volbu.
4. Osudí
Poznámka: Tento krok průvodce se liší podle typu loterie zvoleného v kroku 3.
Jackpot/Keno
Do prvního políčka zadejte počet hlavních losovaných čísel. Pokud vytváříte loterii typu Jackpot, která losuje dodatkové číslo(a), zadejte jejich počet do
dalšího políčka. Pro loterie typu Keno zadejte do dalšího políčka nulu.
Dále zvolte nejnižší a nejvyšší číslo v losovacím osudí.
Loterie typu Jackpot losují stejný počet čísel, jako se označuje na papírových sázenkách, loterie typu Keno losují více čísel, než se sází.
Můžete také zvolit, zda mají být čísla tipů seřazena vzestupně, nebo zda mají být ponechána v původním pořadí tak, jak byla vylosována.
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Powerball
První část tohoto kroku průvodce je stejná jako pro loterie typu Jackpot. Navíc je nutné nadefinovat osudí pro dodatková čísla.
Pokud se v loterii losují například dvě dodatková čísla z osudí 35 čísel, pak zadejte "2" do políčka počtu dodatkových čísel a pak zvolte, že 1. dodatkové má
rozsah 1 až 35. Dále ve vyklápěcím seznamu zvolte 2. dodatkové a také zadejte rozsah 1 až 35. Jako označení můžete zvolit libovolný název, aby to
odpovídalo pravidlům Vaší loterie, například Mega Ball, Extra Ball, Power Ball apod.
Pokud loterie losuje například dvě dodatková čísla ze stejného osudí, jako hlavní výherní čísla, a jedno dodatkové číslo z osudí pěti čísel, zadejte "3" do
políčka počtu dodatkových čísel.
Pro 1. dodatkové a 2. dodatkové zvolte stejný rozsah čísel jako pro hlavní losovací osudí. Pro 3. dodatkové pak zvolte rozsah 1 až 5.
Pick 3/4
Zvolte počet losovaných čísel a velikost každého losovacího osudí.
Poznámka: Pro loterie Pick 3 a Pick 4 program nabízí speciální pravidla pro porovnávání čísel. Loterie losující více čísel používají zjednodušená
porovnávací pravidla.
5. Datum losování
Zvolte, jak bude vypadat datum losování:
den, měsíc, rok - každé datum losování bude obsahovat den, měsíc a rok losování, přesný formát losovacího data bude odvozený z regionálních
nastavení operačního systému. V každém losovacím dni může být vylosováno více sad výherních čísel - tahů.
číslo týdne, rok - každé losovací datum bude obsahovat číslo týdne (v rozsahu 1 až 53) a kalendářní rok. V každém losovacím dni může být
vylosováno více sad výherních čísel - tahů.
pořadové číslo losování, den, měsíc, rok - každé losování bude mít unikátní pořadové číslo. Kalendářní datum je pouze doplňková informace. V
databázi vylosovaných čísel pak nemohou existovat dvě losování se stejným pořadovým číslem. Tento typ losovacího data je vhodný pro loterie, které
losují výherní čísla například každou hodinu nebo každých pět minut.
6. Losovací schéma
1. Zvolte, kterým dnem začíná nový týden. Tato volba je důležitá pro správné seřazení tahů v různých tabulkách a seznamech programu.
2. Dále zvolte, ve kterých dnech týdne se losují výherní čísla.
3. Některé loterie losují více sad výherních čísel v jednom dni. Například první tah a druhý tah loterie Sportka. Ve vyklápěcím seznamu zvolte počet sad
výherních čísel a pak zadejte názvy tahů do odpovídajících políček.
4. Datum zahájení loterie je pouze informativní, slouží k dohledání chybějících tahů v databázi vylosovaných čísel.
Zkontrolujte, že zvolená nastavení odpovídají pravidlům Vaší loterie. V opačném případě se Vám nepodaří správně naimportovat předchozí vylosovaná
čísla nebo nebude dostupná online aktualizace vylosovaných čísel.
7. Vyhrávající kombinace
Vyberte, které kombinace uhodnutých čísel jsou výherní, zatržením ve sloupečku Vyhrává?. Pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů můžete
přemístit označený řádek tabulky nahoru/dolů.
Můžete také změnit názvy výherních pořadí ve sloupečku Výhra. Klikněte dvakrát do odpovídající buňky tabulky a zadejte nový název.
8. Tiket
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Popište rozložení čísel ve sloupečku na papírové sázence. Při vytváření loterie typu Powerball musíte popsat také sloupečky pro dodatková čísla.
Tato nastavení sice nejsou povinná, program ale nabízí různé filtry a statistiky, které jsou odvozené z rozložení čísel na sloupečku tiketu.
9. Složka
Kliknutím na tlačítko Nalistovat vyberte složku, do které bude loterie uložena. Zvolená složka musí být prázdná.
Kliknutím na tlačítko Dokončit se průvodce Nová loterie dokončí a můžete začít hrát novou loterii.
Více o správě loterií čtěte zde.
Viz také průvodce Úprava nastavení loterie a průvodce Změna velikosti tipu.
[obsah]

Aktivace licenčního klíče
Po stažení a nainstalování běží program Expert Lotto v neregistrovaném režimu, kdy jsou znepřístupněné některé pokročilé funkce. Neregistrovaná verze
programu je dostatečně výkonný nástroj pro běžné sázení. Můžete s ní sledovat předchozí losovaná čísla, kontrolovat výhru, vytvářet, nahrávat i ukládat
rozpisy, analyzovat statistiky a používat řadu dalších funkcí. Nicméně pokud chcete skutečně proniknout do hlubin Vaší oblíbené loterie, měli byste Vaši
instalaci programu Expert Lotto zaregistrovat. Registrací programu a vložením registračního klíče získáte přístup ke všem jeho pokročilým a unikátním funkcím
(čtěte více zde ), čímž se mnohonásobně zvětší potenciál programu.
Pokud jste již obdrželi email s registračním klíčem programu Expert Lotto, zaregistrujte si Vaši kopii programu podle následujícího návodu:
1. Pomocí menu Nápověda - Vložit licenční klíč otevřte průvodce Aktivace licenčního klíče.
2. Otevřte email, v němž jste obdrželi Váš licenční klíč, a označte text klíče pomocí myši. Poznámka: Licenční klíč začíná slovy LICENSE_BEGIN a končí
slovy LICENSE_END. Zkontrolujte, že je označen celý text licenčního klíče včetně těchto slov.
3. Zkopírujte označený text do systémové schránky. Na operačních systémech MS Windows k tomu můžete použít klávesovou zkratku CTRL+C.
4. Přepněte zpět do programu Expert Lotto a vložte text licenčního klíče do okna Aktivace licenčního klíče. Na operačních systémech MS Windows k tomu
můžete použít klávesovou zkratku CTRL+V, případně můžete použít tlačítko
v pravém horním rohu okna Aktivace licenčního klíče.
5. Ujistěte se, že se zkopíroval celý text licenčního klíče, včetně úvodního LICENSE_BEGIN a ukončovacího LICENSE_END . Vzhledem k tomu, že text
licenčního klíče je velmi dlouhý, může se objevit na více řádcích. Například:
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6. Klikněte na tlačítko Následující v dolní části okna průvodce.
7. Pokud jste zadali platný licenční klíč, průvodce Vám ukáže, do kdy budete mít zdarma veškeré aktualizace programu. Pokud jste zadali zkušební
licenční klíč, průvodce Vám ukáže, kdy skončí jeho platnost. Pokud jste vložili registrační klíč, jehož platnost již vypršela, průvodce Vás v dalším kroku
vyzve k zadání obnovovacího licenčního klíče.
8. Klikněte na tlačítko Následující v dolní části okna průvodce. Budete pak vyzváni k restartování programu, aby se dokončila aktivace licenčního klíče.
Po úspěšné registraci programu bude okno O aplikaci (menu Nápověda - O Aplikaci) zobrazovat Vaše jméno, adresu, email a další registrační údaje, které jste
zadali při objednávání registračního klíče.
Poznámka: Nedoporučujeme zadávat licenční klíč opisovaním textu na klávesnici. Text klíče je velmi dlouhý a při opisu by pravděpodobně došlo k chybám.
[obsah]

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Exportovat prodlevy tahů
Okno tohoto průvodce se otevírá kliknutím na tlačítko
v nástrojové liště statistických tabulek.
Přímo v programu je možné zobrazit prodlevy tahů pouze pro jeden řádek statistické tabulky. Pro zobrazení prodlev pro všechny řádky tabulky je nutné data
exportovat do textového souboru CSV nebo do souboru MS Excel.
Data je možné export buď v souhrnné formě nebo jako přehled pro jednotlivé tahy..
Příklad [Ukázková loterie Expert Lotto 6/49]
1. Klikněte na menu Vylosovaná čísla - Analyzovat a zvolte statistiky pro Čísla tipu za posledních 50 tahů.
2. Kliknutím na tlačítko
otevřte průvodce Export prodlev tahů.
3. Zvolte Typ seznamu: souhrn a Exportovat do: CSV textový soubor.
4. Klikněte na tlačítko Následující a zvolte soubor, do kterého se seznam prodlev zapíše.
Souhrnný seznam prodlev bude vypadat jako níže uvedená tabulka::
Čísla tipu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
1
2
3
20
7
6
12
5
10
10
22
11
7
7
8
23
5

6
12
3
17
18
11
3
16
9
19
10
4
2
20
6
29
3
16
8

9
2
2
6
7
6
25
8
14
13
11
2
2
2

1
8
6
1
8
5

4
17
1
13
2
3

11
3
1
11
10
2

5
3
1

2

2

22

8
15

1

8

8
7
19

1
2
1

1
2
2

8
2

3

7

5

10
2
2
3

1
28
5
1

3
3
4
4

10

6

2
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

4

12

1

2

4

16

7

6
1
3
4
6
6
16
3
1
5
13
25
15
2
3
11
2
1
4
3
18
16
3
11
1
1
2
13

4
6
2
3
2
4
7
17
5
5
8
1
3
4
4
3
5
2
6
18
19
3
6
1
5
12
11
15

12
3
13
3
29
2
5
6
1
7
5
1
6
1
4
15
12
23
5
14
1
10
8
34
3
21
13
2

11
8
5
7
3
6
9
12
3
7
5
8
8
5
18
11
12
2
15
3
1

10
1
2
1
8
1
4
2
3
9
9
4
1
18
4
6
9
3
6
2

2
4
9
5

4
2
5
5

14

11

1

27
10
1
7

2
1
2
8

12

1

5

2

8

2

5

4

3

15
10

6

1

6

4

7

3

3

1

19
3
1
5
4
7
15
5
8

15
7

12

1
2
2
5

3
1

3

8

V prvním sloupci tabulky jsou uvedena čísla osudí, následující sloupce obsahují prodlevy tahů pro odpovídající čísla za posledních 50 tahů.
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Příklad [Ukázková loterie Expert Lotto 6/49
1. Klikněte na menu Vylosovaná čísla - Analyzovat a zvolte statistiky pro Lichá/sudá pro posledních 10 tahů.
2. Kliknutím na tlačítko
otevřte průvodce Export prodlev tahů.
3. Zvolte Typ seznamu: jednotlivé tahy a Exportovat do: CSV textový soubor.
4. Klikněte na tlačítko Následující a zvolte soubor, do kterého se seznam prodlev zapíše.
Podrobný seznam prodlev pro jednotlivé tahy bude vypadat jako níže uvedená tabulka:
2010/26 Ne 1st
2010/26 Ne 2nd
2010/27 St 1st
2010/27 St 2nd
2010/27 Ne 1st
2010/27 Ne 2nd
2010/28 St 1st
2010/28 St 2nd
2010/28 Ne 1st
2010/28 Ne 2nd

0:6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1:5
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2:4
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4

3:3
1
2
1
2
1
2
3
1
1
1

4:2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7

5:1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6:0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V záhlaví tabulky jsou uvedeny všechny možné kombinace poměru lichých a sudých čísel tipu. V prvním sloupci tabulky jsou uvedena data losování
posledních deseti tahů. V buňkách tabulky jsou pak zobrazeny prodlevy tahů pro odpovídající losování a odpovídající poměr lichých a sudých čísel.
Z tabulky je možné například vyčíst, že poměr 3:3 padl v posledním tahu (jeho prodleva je 1). Poměry 0:6, 5:1 a 6:0 se za posledních deset losování vůbec
neobjevily.
[obsah]

Startovací stránka
Startovací stránka nabízí v sekci Začínáme užitečné tipy a odkazy pro začínající uživatele programu.
V sekci Novinky se zobrazují nejnovější témata z diskusního fóra Expert Lotto. Kliknutím na libovolné téma otevřete obsah diskuse v internetovém prohlížeči.
Poznámka: Pro zobrazení této sekce je nutné internetové připojení.
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Pokud nechcete Startovací stránku automaticky zobrazovat při startu programu, zrušte zaškrtnutí volby v dolní části okna. Startovací stránku můžete znovu
otevřít z menu Nápověda - Startovací stránka.
[obsah]

Předvolby statistik
Grafy
Volba Klouzavý průměr definuje počet bodů grafu, ze kterých se počítají hodnoty klouzavého průměru v grafech vylosovaných čísel a v grafech prodlev.
Statistické vlastnosti
V tomto panelu předvoleb je možné upravit vzhled okna Vlastnosti Schránky a okna Vlastnosti vylosovaných čísel. Zatržením v seznamu Vlastnosti schránky a
v seznamu Vlastnosti vylosovaných čísel můžete zobrazit nebo skrýt odpovídající statistické vlastnosti. Každá položka seznamu odpovídá jednomu sloupci
(nebo více sloupcům v případě pozičních statistik) v okně Vlastnosti Schránky nebo v okně Vlastnosti vylosovaných čísel.
Seznam zobrazovaných sloupců tabulky je možné změnit také kliknutím na tlačítko Sloupce v jejím levém horním rohu.
Volba pro výběr tahů v dolní části okna určuje předchozí losování, která se použijí pro výpočet některých statistik. Například volba 10 nejnovějších tahů
znamená, že při výpočtu statistických vlastností, jako jsou například Opakovaná čísla, se bude procházet 10 posledních losování.
Volba Desetinná místa určuje počet desetinných zobrazovaných ve statistických tabulkách.
Zatržením volby Zobrazovat čísla řádků v bublinové nápovědě se bude ve statistických tabulkách v okně Analýza ukazovat v bublinové nápovědě číslo řádku
pod kurzorem myši. Což může být užitečná pomůcka zejména při studiu statistických tabulek s velkým počtem řádků.
Kombinované statistiky
Tento panel obsahuje seznam Kombinovaných statistik, které jsou dostupné pro aktuální loterii. Tlačítkem Přidat se vytvoří nová kombinovaná statistika.
Tlačítko otevírá nové okno, kde je možné zkombinovat dohromady až pět různých statistik. Ve vyklápěcích seznamech vyberte požadované statistiky a do
políčka Název zadejte výstižný popis nové statistiky. Název se pak bude zobrazovat ve statistických tabulkách a grafech. Po kliknutí na tlačítko Ok pak můžete
provést analýzu vylosovaných čísel nebo tipů ve Schránce a zjistit tak hodnoty nové kombinované statistiky.
Chcete-li upravit již existující kombinovanou statistiku, pak nejprve vyberte její název v seznamu a pak klikněte na tlačítko Upravit.
Potřebujete-li vytvořit kopii již existující kombinované statistiky, pak nejprve vyberte její název v seznamu a pak klikněte na tlačítko Kopie.
Tlačítkem Odstranit se nenávratně smažou označené statistiky. Pokud třeba nechtěně odstraníte všechny kombinované statistiky, program automaticky znovu
přidá kombinované statistiky, které jsou součástí distribuce programu.
Tlačítka Posunout nahoru a Posunout dolů mění pořadí označené statistiky. Řazení statistik v této tabulce odpovídá řazení statistik v okně Vlastnosti tipu a v
oknech Vlastnosti schránky a Vlastnosti vylosovaných čísel.
Pozadí
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Volba Zobrazovat barevné pozadí ve statistických tabulkách zapíná zabarvení pozadí buněk v tabulkách Vlastnosti vylosovaných čísel a Vlastnosti Schránky
pro usnadnění vizuálního vnímání zobrazených hodnot. Po zapnutí bude mít každý sloupec tabulky jinou barvu pozadí. Pokud má tabulka více než 10 sloupců
budou se barvy postupně opakovat. Vlastní barvy můžete navolit kliknutím na barevná tlačítka v tomto okně.
Součet svislých dvojic
Tento panel umožňuje nastavit až tři vzdálenosti tahů pro statistiky Součet svislých dvojic.
Poznámka: Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Statistiky.
[obsah]

Klávesové zkratky
Tento panel předvoleb se otevírá z menu Nástroje - Předvolby - Mapování kláves a můžete jej použít pro přizpůsobení klávesových zkratek.
[obsah]

Nápověda programu Expert Lotto
Expert Lotto je univerzální program pro podporu sázení libovolné číselné loterie. Expert Lotto podporuje:
Loterie typu Jackpot, které losují všechna čísla ze stejného osudí. Dodatkové(á) číslo se losuje také z hlavního osudí. Například loterie Sportka
provozovaná společností Sazka, a.s.
Loterie Keno, které losují všechna čísla z jednoho osudí. Na papírových sázenkách se ale označuje méně čísel. Například loterie Šťastných 10.
Loterie typu Powerball, které losují hlavní čísla z jednoho osudí a pak jedno nebo více dodatkových čísel z jiných osudí. Například loterie Euro Milióny.
Loterie Pick-3 / Pick-4 / Pick-N, které losují každé výherní číslo z jiného osudí. Například loterie Kostky provozovaná společností Sazka, a.s.
Program Expert Lotto Vám usnadní následující úkony:
Sledování a správu předchozích losování
Tvorba, import a export rozpisů
Tisk na papírové sázenky
Kontrola výhry
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Statistická analýza předchozích losování
Nalezení tipu vyhrávajícího první pořadí pomocí unikátních funkcí Historie
Využití pokročilých herních postupů pomocí Složených filtrů a Analýzy tipů
Program Expert Lotto obsahuje mnoho funkcí, které Vám pomohou najít čísla pro příští losování a vylepšit tak poměr sázek a výher. Všechny výsledky
programu je možné kdykoliv reprodukovat, protože každá funkce programu je založena na matematických výpočtech. Program není černou schránkou, která
dává při každém použití jiné výsledky.
Tato nápověda obsahuje detailní popis a vysvětlení všech funkcí programu. Kdykoliv během práce s programem Expert Lotto stačí stisknout klávesu F1 pro
zobrazení kontextové nápovědy popisující právě používanou část programu. Před vlastním použitím programu velmi doporučujeme pročíst kapitoly v sekci
Začínáme. Množství užitečných rad a návodů naleznete také v sekci Návody na našich webových stránkách. Svoje zkušenosti s programem si můžete
vyměňovat s ostatními uživateli programu v diskusní skupině.
[obsah]

Celková shoda
Toto okno se otevírá po kliknutí na tlačítko Celková shoda v dolní části okna Matice Schránky nebo Matice vylosovaných čísel. Tabulka zobrazuje celkový
počet tipů, které obsahují označená čísla. Sloupec Shoda udává počet označených čísel v tipu, sloupec Počet udává celkový počet tipů ve Schránce nebo
celkový počet tahů v tabulce s odpovídajícím počtem zvýrazněných čísel.
Poznámka: Tlačítko Celková shoda v okně Matice Schránky je aktivní pouze pokud Schránka není prázdná a v záhlaví matice čísel je zvýrazněno alespoň
jedno číslo. Tlačítko Celková shoda v okně Matice vylosovaných čísel je aktivní pouze pokud matice zobrazuje alespoň jedno losování a v záhlaví matice je
zvýrazněno alespoň jedno číslo.
[obsah]

Natavení proxy serveru
Pokud se připojujete k internetu přes proxy server, použijte tento panel předvoleb pro zadání názvu proxy serveru a portu. Ve většině případů stačí ponechat
výchozí volbu Použít systémové nastavení proxy a program se pokusí detekovat nastavení proxy serveru z předvoleb operačního systému.
Upozornění: Pokud zadáte nesprávné nastavení proxy serveru, přestanou fungovat některé části programu, které vyžadují připojení k internetu - vyhledání
aktualizací programu, online aktualizace vylosovaných čisel apod.
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Poznámka: Tento panel předvoleb je dostupný z menu Nástroje - Předvolby - Obecné.
[obsah]

Simulace Historie
Je velmi těžké správně odhadnout budoucí rozsahy Historie ve všech úrovních. Zároveň se velmi často stává, že v alespoň jedné úrovni si jste svým odhadem
pro příští losování naprosto jisti. Tento nástroj Vám v pak v takovém případě pomůže najít nebo zpřesnit odhady mezí v ostatních úrovních.
Nejprve otevřte okno Odhady a nastavte meze v jedné nebo více úrovních. Zvolte si úroveň, kde je snadné meze odhadnout - například proto, že odpovídající
graf Historie má očekávaný průběh nebo proto, že se hodnota Historie (ne)opakuje z předchozího losování apod.
Označte zvolené meze v okně Odhady a pak klikněte na tlačítko
v nástrojové liště okna. Otevře se okno Simulovaná losování.
Tlačítkem Vybrat zvolte tipy, které se použijí pro simulaci losování. Doporučujeme zvolit plný rozpis všech možných kombinací. Dále zkontrolujte, že jsou
vybrána správná předchozí losování.
Tabulka ukazuje zvolené úrovně a jejich rozsahy. Pokud jste označili více úrovní, můžete dle potřeby zmírnit podmínku filtru pomocí předvoleb v dolní části
okna.
Kliknutím na tlačítko Spustit simulaci zahájíte simulaci losování. Průběh simulace můžete sledovat v dolní části hlavního okna programu.
Simulátor vyřadí všechny simulační tipy, jejichž hodnoty Historie nepadnou do zvolených mezí ve zvolených úrovních. Ze zbylých tipů pak nalezne minimální a
maximální možné hodnoty Historie v ostatních úrovních. Měli byste si pak ověřit, že Vaše odhady v ostatních úrovních se nachází v nalezených intervalech.
Výsledky jsou pak dostupné v okně Odhady a dále i v grafech Historie, kde se zobrazují jako histogram v pravé části grafu. Tmavší oblasti histogramu
představují hodnoty Historie, které se během simulace objevovaly velmi často, světlé oblasti histogramu označují hodnoty Historie, které se během simulace
vyskytly pouze zřídka.
[obsah]

Filtrování z matice čísel
Okno Odstranit shodující se tipy se otevírá po kliknutí na tlačítko Filtrovat v dolní části okna Matice Schránky nebo Matice vylosovaných čísel.
Poznámka: Tlačítko Filtrovat v okně Matice Schránky je aktivní pouze pokud Schránka není prázdná a v záhlaví matice čísel je zvýrazněno alespoň jedno
číslo. Tlačítko Filtrovat v okně Matice vylosovaných čísel je aktivní pouze pokud matice zobrazuje alespoň jedno losování a v záhlaví matice je zvýrazněno
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alespoň jedno číslo.
Pomocí tohoto okna můžete odstranit tipy/tahy, které obsahují zvolený počet zvýrazněných čísel - zatrhněte odpovídající volby a pak klikněte na tlačítko
Odstranit shodu v.
Poznámka: Tento způsob filtrování v okně Matice vylosovaných čísel NEodstraňuje žádné tahy z databáze vylosovaných čísel. Vyfiltrované tahy se pouze
skryjí v matici vylosovaných čísel. Tlačítkem Vybrat můžete v matici zobrazit jinou část databáze vylosovaných čísel a zobrazit tak vyfiltrované tahy znovu.
Naopak filtrování v okně Matice Schránky skutečně odstraní vyfiltrované tipy ze Schránky. Operaci můžete vrátit pomocí menu Úpravy - Zpět.
[obsah]

Panely tiketu
Toto okno se otevírá po kliknutí na tlačítko Upravit v pravém dolním rohu okna Tiket.
Poznámka: Uživatelem definované panely tiketu jsou dostupné pouze v loteriích, kde jsou všechna hlavní čísla losována ze stejného osudí.
V okně se zobrazuje seznam uživatelem vytvořených rozložení čísel na panelu tiketu. Bezprostředně po instalaci programu se v tomto okně nabízí pouze
Výchozí rozložení čísel, které odpovídá panelu na papírových tiketech loterie.
Přidat - tímto tlačíktem se vytváří nové rozložení čísel na tiketu.
Upravit - tlačítko otevírá okno Upravit panel tiketu, kde je možné změnit označený panel tiketu. Není možné upravovat Výchozí panel tiketu.
Kopie - tímto tlačítkem se vytvoří kopie označeného panelu tiketu. Zkopírovaný panel tiketu je poté možné upravit pomocí tlačíka Upravit.
Odstranit - tlačítko odstraní označené panely tiketu. Není možné odstranit Výchozí panel tiketu.
Po dokončení změn v panelech tiketu klikněte na tlačítko Zavřít pro návrat to okna Tiket. V nabídce Rozložení pak můžete zvolit nově vytvořený nebo upravený
panel tiketu.
[obsah]

Okno grafu
Okno grafu se v programu Expert Lotto objevuje na několika různých místech. Zobrazuje například souhrnné statistiky formou sloupcového grafu, průběh
statistických vlastností losovaných čísel formou čárového grafu, nebo průběh sum a odchylek Historie.
Vzhled grafu je možné upravit pomocí tlačítek v horní části okna grafu:

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Přiblížení - graf implicitně zobrazuje celý rozsah vodorovné osy. Libovolnou část osy je možné přiblížit kliknutím myši do okna grafu a přetažením
kurzoru myši směrem doprava. Přiblížení je možné zrušit kliknutím na toto tlačítko nebo kliknutím do grafu a přetažením myši směrem doleva.
Oddálení - zvětší rozsah osy Y. Použijte tuto funkci, pokud se některé body grafu zobrazují mimo okno grafu.
Posuvné meze - zapíná posuvné meze grafu. Na pravé straně grafu jsou dva posuvníky, které zvýrazňují zvolenou část svislé osy grafu. Posuvníky
je možné ovládat pomocí myši, při stisku klávesy CTRL se pohybují oba posuvníky zároveň. Případně můžete zadat požadovaný rozsah přímo do
políček posuvníků.
Pomocí posuvných mezí se snadno vyhodnocuje, kolik bodů grafu padne do zvýrazněné oblasti. V některých případech se zvýrazněná část grafu
promítne do ostatních funkcí programu. Například meze grafů Historie součtů a Historie odchylek jsou dostupné v okně Odhady.
Kliknutím na malou šipku vedle ikonky posuvných mezí se zobrazí nabídka dalších funkcí:
Uložit - uloží aktuální pozici posuvných mezí, aby bylo možné tyto pozice později znovu nastavit.
Obnovit - nastaví posuvné meze grafu na uložené hodnoty. Bublinová nápověda ukazuje, kdy byly tyto pozice uloženy. Pomocí této funkce si
můžete porovnat Vaše odhady se skutečnými hodnotami spočtenými po aktualizaci databáze losovaných čísel.
Nastavení grafu - zobrazí menu s následujícími položkami:
Průměrná hodnota - zobrazuje vodorovnou linku označující průměrnou hodnotu grafu.
Medián - zobrazuje vodorovnou linku označující hodnotu mediánu - polovina všech bodů grafu je menší než tato hodnota a druhá polovina
bodů grafu je vyšší než tato hodnota.
Linearní trend - zapíná křivku lineárního trendu. Když tato křivka míří vzhůru, pak body grafu mají vzestupnou tendenci. Když tato křivka
míří dolů, mají body grafu sestupnou tendenci.
Klouzavý průměr 1 až 3 - zobrazuje křivky klouzavého průměru, které se skládájí z průměrných hodnot vypočtených z několika
předchozích bodů grafu. Počet bodů pro výpočet klouzavého průměru je možné nastavit v předvolbách Grafu.
Jednotná osa Y - je-li v okně grafu zobrazeno více datových křivek, je možné tímto tlačítkem sjednotit jejich měřítka na jednou osy Y. Tato
funkce je nezbytná například při porovnávání Pohybu čísel v různých pozicích tipu.
Data Points - with this option on the line charts will show little shapes at points corresponding to appropriate draws. Turn this option off to get
cleaner look of chart windows, especially when displaying a lot of past draws.
Doplňkové osy - pokud okno grafu zobrazuje více datových křivek, je možné tímto tlačítkem skrýt doplňkové svislé osy grafu.
Barvy - otevře okno předvoleb grafu, kde je možné změnit nastavení barev grafu.
Další vlastnosti grafu je možné upravit v Předvolbách programu.
Obsah grafu je možné exportovat do JPEG nebo PNG souboru - nejprve klikněte do okna grafu a pak zvolte menu Soubor - Export. Poté vyberte název
souboru, do kterého bude obsah grafu uložen. Ve výchozím nastavení se uložené obrázky automaticky otevřou v programu, který je asociován s grafickými
soubory.
[obsah]
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Výběr filtru
Okno Vybrat filtr se otevírá z menu Schránka - Omezit - Filtrovat tipy nebo po kliknutí na tlačítko Přidat filtr v okně Složeného filtru a zobrazuje seznam všech
filtrů dostupných pro aktuální loterii. Klikněte na libovolný filtr v seznamu a pak zvolte tlačítko Vybrat pro aplikaci filtru na tipy ve Schránce nebo pro přidání
zvoleného filtru do Složeného filtru. Téhož dosáhnete dvojím kliknutím na název filtru.
Seznam filtrů v tomto okně je možné upravovat stejným způsobem, jako v okně Filtry. Není však možné filtry přetahovat pomocí myši.
Tlačítko Vytvořit nový v dolní části okna otevře nové okno Složeného filtru, kde můžete sestavit nový filtr.
[obsah]

History Level Synchronization
Je-li v hlavním menu programu zapnutá Synchronizace Úrovní Historie (Historie - Synchronizovat úrovně), pak okna zobrazující data Historie budou
automaticky přepínat zvolenou Úroveň tak, aby byla ve všech oknech stejná.
Příklad
Kliknutím na menu Historie - Synchronizovat úrovně zapněte Synchronizaci Úrovní Historie.
Zvolte menu Historie - Historie součtů pro otevření okna Historie součtů a přepněte na záložku Grafy.
Zvolte menu Historie - Odhady pro otevření okna Odhady.
Přepněte zpátky do okna Historie součtů a ve vyklápěcím seznamu Úroveň zvolte například Úroveň 8. Všimněte si, že v okně Odhady se automaticky
označil řádek odpovídající Úrovni 8, takže v dolní části okna můžete vidět Vaše odhady pro tuto úroveň.
Přepněte do okna Odhady a označte řádek například pro Úroveň 3. Všimněte si, že okno Historie součtů automaticky přepnulo na grafu pro Úroveň 3.
Pokud potřebujete porovnat údaje pro různé Úrovně, klikněte znovu na menu Historie - Synchronizovat úrovně, čímž se automatická synchronizace
Úrovní Historie vypne.
[obsah]
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Najít min/max rozsahy
Toto okno se otevírá z okna Odhady kliknutím na tlačítko
v jeho nástrojové liště. Tato funkce nalezne minimální a maximální možné hodnoty Historie součtů
pro příští tah:
1. Vyberte předchozí losování pro výpočet hodnot Historie. Pro vyhledání minimálních/maximálních možných hodnot pro příští tah byste měli zvolit buď
několik posledních losování nebo celou databázi losovaných čísel.
2. Vyberte tipy, které budou použity jako simulovaná losování. Pro nalezení absolutního minima a maxima je nutné zvolit plný rozpis všech možných
kombinací. V případě loterií, které mají příliš velký počet kombinací, například Šťastných 10, můžete v okně Všechny kombinace použít volbu Interval.
Tím se zkrátí doba výpočtu a zároveň se zachová dobré statistické rozložení generovaných tipů.
3. Klikněte tlačítko Spustit.
4. Po dokončení výpočtu se v tabulce zobrazí minimální a maximální hodnoty Součtů historie nalezené během simulace losování se zvolenými tipy.
5. Kliknutím na tlačítko OK se okno zavře a vypočtené hodnoty se přenesou do vodítka Maximální rozsah v okně Odhady.
Volba Použít jako moje odhady automaticky vloží nalezené minimální/maximální hodnoty jako odhadované meze ve všech odemčených Úrovních okna
Odhady.
Pokud je Váš herní postup založen na funkcích Historie, doporučujeme vždy jako první krok provést výpočet minimálních/maximálních hodnot. Například
pokud je v Úrovni 0 absolutní minimum 295 a absolutní maximum ve stejné úrovni je 419, pak nemá smysl odhadovat budoucí meze Historie například v
rozmezí 420 až 440. Do takového rozmezí neposune Součty historie žádná kombinace vylosovaných čísel. Stejně tak je špatné odhadovat budoucí meze na
rozsah 405 až 425. Žádný tip nevyvolá součet v rozmezí 420 až 425, takže tímto odhadem vyplýtváte část intervalu kompenzujícího případné chyby odhadu.
[obsah]

Výběr tahů
Toto okno slouží pro výběr tahů z databáze losovaných čísel. Například po kliknutí na tlačítko Vybrat v okně Tabulka vylosovaných čísel.
Všechny - vybere celou databázi losovaných čísel.
Nejnovější - vybere zadaný počet nejnovějších losování.
Rozsah - vybere rozsah nejnovějších losování. Například výběr Nejnovější tahy 3 až 6 vybere čtyři losování: nejnovější losování se přeskočí,
předposlední losování se také přeskočí ale třetí, čtvrté a páté nejnovější losování bude zahrnuto ve výběru.
Všechny kromě - vybere celou databázi losovaných čísel kromě zadaného počtu nejnovějších losování.
Nejstarší - vybere zadaný počet nejstarších losování, tzn úsek ze začátku historie hry.
Datum od-do - vybere losování mezi zadanými kalendářními daty.
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Filtr - pro výběr tahů se použije zvolený filtr tipů. Po kliknutí na tlačítko se třemi tečkami se otevře okno Vybrat filtr, kde můžete zvolit požadovaný filtr,
který bude uplatněn na všechna předchozí losování. Do výběru budou navoleny tahy, které vyhoví podmínce tohoto filtru. Tímto způsobem je možné
vybrat například všechna losování, která mají poměr lichých čísel k sudým číslům 3:3.
Volba Pouze výhry 1. pořadí omezí výběr tahů tak, aby obsahoval pouze losování, ve kterých nějaký účastník loteri vyhrál první pořadí. Tato volba je dostupná
pouze pokud označíte jeden či více tahů jako výherní při doplňování chybějících tahů nebo při editování databáze losovaných čísel. Tahy vyhrávající první
pořadí jsou v různých tabulkách a seznamech programu označeny znake dolaru ($) v datu losování.
Výběr losování je možné omezit i pomocí zatrhávacích políček v dolní části okna. Například vybrat pouze nedělní nebo pouze středeční losování. Tato políčka
se řídí losovacím schématem aktuální loterie.
V dolní části okna se zobrazuje počet tahů, které vyhovují aktuálním nastavením v tomto okně.
Pokud hrajete loterii, kde se losuje jedno nebo více dodatkových čísel ze stejného osudí jako hlavní čísla, může toto okno nabídnout další volby pro zařazení
dodatkových čísel mezi hlavní čísla.
Například v ukázkové loterii Expert Lotto 6/49 můžete kliknout na tlačítko Vybrat v okně Vlastnosti vylosovaných čísel a zatrhnout volbu Připojit dodatkové číslo
k hlavním číslům. Statistická tabulka pak zobrazí zvolená předchozí losování, jako by bylo taženo sedm hlavních čísel místo obvyklých šesti. Dodatkové číslo
bude zařazeno na odpovídající pozici mezi hlavními čísly. Všechny statistické vlastnosti budou přepočítány pro sedm hlavních čísel, takže v tabulce uvidíte
například hodnotu 4:3 pro poměr lichých a sudých čísel.
Tlačítko OK potvrdí výběr, tlačítko Zrušit neprovede žádné změny výběru tahů.
Viz také Mezní datum losování a Před-filtr tahů.
[obsah]

Simulace losování
Simulace losování je dostupná z okna Historie čísel a z okna Historie součtů. Během simulace losování se spočtou hodnoty Historie součtů pro zvolenou
množinu tipů a výsledné hodnoty jsou jako histogram zobrazeny formou tabulky a grafu. Histogram ukazuje jaké hodnoty Historie mají statisticky nejvyšší šanci
objevit se v příštím losování.
Kliknutím na tlačítko
se otevírá okno Simulovaná losování, kde se po výběru tipů sloužících jako simulovaná vylosovaná čísla, spouští simulační proces.
Po dokončení simulace se v horní části okna zobrazí tabulka výsledků. Každý řádek tabulky odpovídá jedné Úrovni Historie. Sloupce tabulky jsou:
Naposled - aktuální hodnota Historie pro danou Úroveň. Tlačítkem Vybrat v horní části okna můžete zvolit jiný výběr z databáze losovaných čísel pro
výpočet hodnot Historie.
Trend - ukazuje kolik simulovaných losování posunulo Historii součtů nad aktuální hodnotu (nárůst) nebo pod aktuální hodnotu Historie součtů z
předchozího sloupečku (pokles). Například hodnota nárůst [61%] znamená, že 61% simulovaných losování by vyvolalo kladnou Odchylku historie
(součet historie je vyšší než aktuální součet historie), pokud by jejich čísla skutečně padla v příštím tahu. Hodnota například pokles [54%] znamená, že
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většina simulovaných tahů by způsobila zápornou Odchylku historie (součet historie je nižší než aktuální součet), pokud by jejich čísla skutečně padla v
příštím tahu.
Medián - hodnota mediánu Součtů nebo Odchylek historie. Je to konkrétní hodnota úrovně odpovídající polovině rozsahu mezi hodnotou kombinace
Max (prvních "6" čísel s nejmenší odchylkou) a Min (posledních 6 čísel s maximální odchylkou) v konkrétní úrovni.
Nejčastější - hodnota Součtu/Odchylky historie, která se při simulaci losování objevovala nejčastěji. Odpovídá modrému sloupečku v grafu.
Průměr - průměrná hodnota simulovaných Součtů/Odchylek historie. Polovina všech simulovaných výsledků je menší než tato hodnota a druhá
polovina simulovaných výsledků je větší než tato hodnota
StdOdch - standardní odchylka simulovaných Odchylek historie.
Min - nejnižší nalezená hodnota Součtů/Odchylek historie. Tato hodnota se automaticky promítne jako dolní mez odhadu vodítka Simulace v okně
Odhady.
Max - nejvyšší nalezená hodnota Součtů/Odchylek historie. Tato hodnota se automaticky promítne jako horní mez odhadu vodítka Simulace v okně
Odhady.
Rozsah - celkový rozsah simulovaných hodnot Historie pro danou Úroveň. Max - Min = Rozsah
Pomocí tlačítka
se hodnoty simulace zobrazí jako odchylky od hodnot Historie spočtených pro nejnovější losování z aktuálního výběru vylosovaných čísel,
tlačítkem
se hodnoty simulace zobrazí jako absolutní hodnoty součtů.
Kliknutím na záhlaví sloupce je možné tabulku setřídit.
V dolní části okna je histogram zobrazující výsledky simulace pro zvolenou Úroveň. Určitý úsek grafu se automaticky přenáší do vodítka Simulace v okně
Odhady:
Níže uvedený obrázek ukazuje simulační histogram ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 generovaná ze všech možných kombinací:
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Nejčastější hodnota +10 byla nasimulována celkem 371183 krát. Předpokládejme, že limity výskytu jsou v Předvolbách Historie nastaveny na 15% a 10%.
Patnáct procent z 371183 je přibližně 55677. Odhadované meze tedy budou obsahovat odchylky, které byly nasimulovány alespoň 55677 krát. To znamená
odchylky vyšší než -27.
Deset procent z 371183 je přibližně 37118. Odhadované meze tedy budou obsahovat odchylky, které byly nasimulovány nejvýše 33118 krát. To znamená
odchylky nižší než +33.
Růžová barva ve výše uvedném obrázku označuje úsek simulačního histogramu, který se automaticky přenese do okna Odhady, pokud jsou limity výskytu
nastaveny na 15% a 10%.
Přiblížením části tohoto grafu můžete upřesnit svoje odhadované meze v okně Odhady:
1. Podle grafu odhadněte dolní hranici hodnot Historie pro příští losování a klikněte na tuto hodnotu v grafu.
2. Podržte tlačítko myši a posuňte kurzor myši doprava až k odhadované nejvyšší možné hodnotě Historie.
3. Histogram přiblíží označenou část grafu a vodítko Simulace v okně Odhady nabídne nový rozsah hodnot Historie pro příští losování.
Modrý sloupec v okně histogramu označuje součet nebo odchylku, která se v simulovaných výsledcích vyskytuje nejčastěji.
Černá tečkovaná linka v okně histogramu označuje součet nebo odchylku, která odpovídá aktuálním co když číslům.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API

PDFCROWD

Histogram simulace se automaticky promítá jako šedý proužek do grafů Součty history a Odchylky historie. Tmavě šedá označuje hodnoty, které se při
simulaci vyskytovaly často, světle šedá pak označuje hodnoty Historie, které se během simulace vyskytovaly jen zřídka.
Stavová lišta v dolní části okna zobrazuje počet tipů použitých pro simulaci losování a případně také popis filtru, který byl na simulované tipy aplikován.
Viz také Synchronizace Úrovní Historie.
[obsah]
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