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1 Ensiaskeleet
1.1 Pelaaminen
Asennettuasi Fritz6:n ohjelma on heti valmis pelaamaan sinua vastaan, joten voit heti aloittaa
nappuloiden siirtämisen.
Valikko: Game|Peli – New game|Uusi peli (Ctrl-N)
Fritz asettaa nappulat alkuasemaan ja on valmis pelaamaan sinua vastaan.
Siirtääksesi nappulan vie hiiren osoitin nappulan päälle, paina ja pidä hiiren ykköspainike pohjaanpainettuna ja siirrä nappula uuteen ruutuun. Voit myös klikata haluamaasi nappulaa ja sen jälkeen kohderuutua (tai ensin kohderuutua, sitten nappulaa).
Tornittaaksesi siirrä ainoastaan kuningasta kaksi ruutua vasemmalle tai oikealle. Torni
siirtyy automaattisesti omaan ruutuunsa kuninkaan vierelle.
Mikäli ohestalyönti on mahdollista sinun tulee osoittaa ruutu, johon se tehdään.
Kun ylennät sotilaan Fritz näyttää valikon valittavista upseereista.
Fritz hyväksyy ainoastaan laillisia siirtoja. Jos yrität tehdä laittoman siirron, nappulasi
yksinkertaisesti palaa takaisin omalle paikalleen.
Fritz vastaa tekemääsi siirtoon muutaman sekunnin kuluttua.
Peruuttaaksesi tekemäsi siirron klikkaa Peruuta –painiketta
joko valikosta

tai laudan alapuolelta

Voit myös käyttää ”Undo move|Peru siirto” –komentoa ”Edit|Muokkaa” valikosta, tai
voit painaa Ctrl + <= (Ctrl vasen nuoli)
Voit tarjota tasapeliä tai luovuttaa pelin valitsemalla Offer draw|Tarjoa tasapeliä tai
Resign|Luovuta Game|Peli –valikosta, jos tilanne on täysin toivoton.

1.2 Fritzin aputoiminnot
Fritz on kova pala purtavaksi, jopa maailman huippupelaajille. Saatat todennäköisesti joutua
turvautumaan Fritzin Apu -toimintoihin pelin aikana. Fritz tarjoaa seuraavat aputoiminnot
pelin aikana:

1.2.1 Valmentaja
Shakkivalmentaja auttaa sinua pelin edetessä. Fritzissä on kolme valmennustoimintoa, jotka
kaikki löydät Help –valikosta:
1.2.1.1 Vihje
Valikko: Help|Ohje – Hint|Vihje (F2)
“Vihje” tuo näyttöön erillisen ikkunan, josta löytyy apuja nykyiseen asemaan. Voit valita painikkeita selvittääksesi mitkä nappulasi ovat uhattuna (attacked), minkä vastustajan nappulan
taholta (attackers) ja mitkä nappulasi ovat suojaamattomia (undefended). “Fritz’s
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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plan|Fritzin suunnitelma” näyttää vastustajan uhkauksen ja “Suggestion|Ehdotus” antaa
rakentavan ehdotuksen suositeltavasta siirrosta.

Valmentajan vihjetoiminnon laatu riippuu siirtojen etsintäsyvyydestä, jonka voit säätää
“Tools|Työkalut” –valikosta kohdasta Options|Valinnat.
1.2.1.2 Ehdotus
Valikko: Help|Ohje – Suggestion|Ehdotus (?)
Valmentaja suorittaa aseman pikatarkistuksen ja ehdottaa siirtoa sinulle. Siirto näytetään
nuolella laudalla.
1.2.1.3 Korjausehdotus

Jos möhläät tai teet heikon siirron valmentaja astuu esiin ja tarjoaa apua. Voit ottaa toiminnon käyttöön tai pois Help|Ohje –valikosta valitsemalla toiminto "Coach is watching|Valmentaja tarkkailee" tai ottamalla rasti pois esiintulleesta valmentajaikkunasta
kohdasta ”Coach is watching|Valmentaja tarkkailee”.
Esiintulevassa ikkunassa voit valita muutaman painikkeen välillä. ”Give me a subtle
hint|Anna vähäinen vihje” –toiminnossa valmentaja vihjaisee, mikä siirrossa meni pieleen.
”Give me a broad hint|Anna laaja vihje” –toiminto valmentaja näyttää lisäksi pieleen menneen siirron punaisella värillä merkittynä pelilaudalla. ”I don’t believe that|En usko valmentajaa” –toiminto poistaa valmentajaikkunan näytöltä ja peli jatkuu normaalisti. ”Ok, I
take that back|Ok, otan siirron takaisin” –toiminto peruuttaa viimeisen siirtosi.

©jarmo.pitkaranta@luukku.com

Fritz 6 käyttöohjeet

7

1.2.2 Uhka
Valikko: Help|Ohje – Threat|Uhka (Vaihto-T)
Tämä toiminto näyttää välittömän uhkauksen so. mitä vastustaja tekisi, jos puolustavaa siirtoa ei tehtäisi. Uhkaus esitetään laudalla punaisella nuolella.
Huomaa: Voit asettaa kibitzer –toiminnon näyttämään uhkaukset pelin jokaisessa asemassa.
Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä kibitzerin mietintäikkunaa ja valitse ”Threat”.

1.2.3 Selitä kaikki siirrot
Valikko: Help|Ohje – Explain all moves|Selitä kaikki siirrot

Tämä toiminto avaa näytölle uuden ikkunan, jossa näkyvät kaikki nykyisessä asemassa olevat
lailliset siirrot, järjestettynä paremmuusjärjestykseen. Listan ensimmäinen on siirto, jota
Fritz pitää parhaana. Ohjelma säännöllisesti päivittää listaa, etsien parasta siirtoa aina yhtä
mietintäsyvyyttä pidemmältä.
Jokaiselle siirrolle on lyhyt kuvaus. Jos klikkaat minkä tahansa Fritzin näyttämän siirron päällä, Fritz näyttää päävariaation joka siirron tekemistä seuraa, kuten myös arvion aseman vahvuudesta. Fritz näyttää myös laudalla värillisiä nuolia ja väritettyjä ruutuja havainnollistaaksensa tilannetta.
Voit tuplaklikata haluamaasi siirtoa suorittaaksesi sen laudalla. Valitse “Explain all moves”
uudelleen päästäksesi ikkunasta eroon – tai klikkaa ikkunaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitse valikosta Close|Sulje. Mikäli työpöytänäkymä ei enää ole optimaalinen, valitse Ctrl-9
palauttaaksesi standardinäkymän.

1.2.4 Uhatut ruudut
Valikko: Help|Ohje – Threatened squares|Uhatut ruudut
Toiminto näyttää sinulle kunkin nappulan statuksen laudalla.
Punainen ruutu tarkoittaa nappulan olevan uhattuna eikä tarpeeksi puolustettuna, tai
että se on uhattuna vähempiarvoisen nappulan taholta. Tämä on yleensä vakava vaaran
merkki ja sinun tulisi suorittaa toimenpiteitä välttääksesi nappulan menettämisen.
Keltainen tarkoittaa nappulan olevan uhattuna, mutta riittävästi suojattuna. Sinun tulee
olla varuillasi, mikäli aiot siirtää suojaavan nappulan.
Vihreä tarkoittaa nappulan olevan uhattuna, mutta hyvin puolustettuna. Yleensä voit siirtää puolustavaa nappulaa.
“Threatened squares” –toiminnon ollessa päällä ohjelma lisäksi näyttää em. värikoodeilla ruutuja, joihin aikomasi nappula voisi siirtyä:
Punainen tarkoittaa lähes varmasti materiaalin menetystä,
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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Keltainen ”kiikunkaakun” –ruutuja ja
Vihreä turvallisia ruutuja

1.2.5 Vakoile
Valikko: Help|Ohje – Spy|Vakoile
“Spy” –tilassa Fritz näyttää punaisella nuolella siirron, jonka ohjelma aikoo seuraavaksi tehdä.
Tämä toiminto auttaa aloittelevia ja keskinkertaisia pelaajia välttämään materiaalin menetystä tai aseman huonontumista. Tämä toiminto on varsin hyvä harjoittelutyökaluna. Spy –tilassa pelatut pelit ovat yleensä korkeatasoisempia.

1.2.6 Tarkkailija
Valikko: Window|Ikkuna – Kibitzers – Add kibitzer|Lisää tarkkailija (Ctrl-K)
”Kibitzer|Tarkkailija” on henkilö, joka tarkkailee pelin kulkua kuitenkaan siirtämättä itse yhtään nappulaa. Kibitzer on kuitenkin tunnettu herkkyydestään neuvojen antamiseen ja kaiken
paremmin tietämiseen.
Voit lisätä kibitzerin valitsemalla shakkimoottorin esiin tulevan ikkunan valintalaatikosta. Uusi
mietintäikkuna tulee näkyviin jo ladatun mietintäikkunan viereen. Voit käyttää maksimissaan
kuutta kibitzeriä yhtä aikaa auttamaan sinua pelissä ensisijaista shakkikonetta vastaan tai voit
käyttää niitä saadaksesi “toisen mielipiteen” nykyisestä asemasta. Huomaa, että kaikki shakkikoneet jakavat tietokoneen prosessoritehon keskenään, joten analyysin laatu laskee sitä
mukaa kuin lisäät uuden kibitzerin.
Klikkaa “Remove kibitzer|Poista kibitzer” tai “Remove all kibitzers|Poista kaikki kibitzerit” päästäksesi eroon ylimääräisistä shakkimoottoreista. Voit myös suoraan klikata hiiren oikealla näppäimellä kibitzeriä ja avautuvasta pikavalikosta valita ”Close|Sulje”. Kibitzeriä ei
voi käyttää yhtä aikaa ”Explain all moves|Selitä kaikki siirrot” –ikkunan kanssa.

1.2.7 Fritzin odottama siirto
Kun Fritz on siirtänyt se olettaa vastustajan vastaavan tietyllä siirrolla. Itse asiassa Fritz jatkaa siirtojen laskemista vastustajan ajalla olettaen vastustajan tekevän juuri tämän siirron ja
laskemalla tilannetta siitä eteenpäin. Jos vastustaja todellakin tekee Fritzin olettaman siirron, saattaa ohjelma suorittaa seuraavan siirtonsa hyvinkin nopeasti, joskus välittömästi.
Näet mietintäikkunassa siirron, jonka Fritz olettaa sinun tekevän:

Siirtoa ei kuitenkaan näytetä tietyissä pelitavoissa kuten Sparring|Sparraus, Friend|Ystävä –
moodi ja Handicap|Tasoitus.
Voit myös kokeilla erityistä Friend mode –tilaa, jossa Fritz pyrkii pelaamaan samalla tasolla
kuin sinäkin. Mikäli todella haluat tuhota vastustajasi, käytä Handicap|Tasoitus –tasoja. Niillä Fritz pelaa kuin vajaaälyinen.
Kaikki pelit tallennetaan automaattisesti autosave –tietokantaan.

©jarmo.pitkaranta@luukku.com

Fritz 6 käyttöohjeet

9

1.3 Pelaamistasot
1.3.1 Tasot, joilla Fritz pelaa täydellä vahvuudellaan
1.3.1.1 Pikapelit
Valikko: Game|Peli – Levels|Tasot – Blitz game|Pikapeli (Ctrl-Z)
Pikapeleissä kaikki siirrot on tehtävä tietyn ajan sisällä, yleensä minuuteissa.

Fritzissä voit myös määrittää bonuksen (gain per move) jokaisesta tehdystä siirrosta. Sekunnit
lisätään jäljellä olevaan aikaan heti kun siirto on tehty. Toiminto estää toisen voittamisen
vain yksistään siksi, että toiselta loppui aika (= ns. Fischer –kello).
Voit myös määrittää Fritzin ihmisvastustajalle aikaedun, joko koko pelille (human bonus), tai
kullekin siirrolle (human bonus/move). Tällä voit kompensoida Fritzin saamaa aikahyötyä,
joka syntyy nappulan fyysiseen siirtämiseen kuluvasta ajasta. Voit myös käyttää toimintoa
vain antaaksesi itsellesi pidemmän mietintäajan kuin tietokoneelle.
1.3.1.2 Pitkät (turnaus) pelit
Valikko: Game|Peli – Levels|Tasot – Long game|Pitkä peli (Ctrl-T)
Turnausshakissa sinun tulee
tehdä tietty määrä siirtoja
annetussa ajassa. Yleensä pelissä on jaksoja, esim. kaksi
tuntia ensimmäisille 40:lle siirrolle, yksi tunti seuraaville
20:lle, ja 30 minuuttia lopulle
pelille (hyvin yleinen turnauksissa).
Fritzissä voit käyttää “Long
game” –toimintoa säätääksesi
kokonaisajan tai siirtojen määrän per jakso. Voit myös valita
jonkun esiasetetun “Defaults”
vaihtoehdon.
Jos asetat toisen (second time control) ja kolmannen (third time control) aikakontrollin arvon
nollaan, niitä ei huomioida. Ensimmäistä (first time control) aikakontrollia käytetään aina.
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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Minkä tahansa aikakontrollin ylittäminen tarkoittaa pelin häviämistä. Mikäli käytät varattua
vähemmän aikaa missä tahansa jaksossa, siirretään se seuraavaan jaksoon.
Kummassakin pelitavassa, sekä pikapelissä, että pitkässä pelissä on suositeltavaa käyttää toimintoa ”optimise playing strength|optimoi pelivahvuus” ,(Game|Peli – Levels|Tasot)jotta
saat ohjelmasta eniten irti. Voit myös käyttää File|Tiedosto – New|Uusi – Rated game|Rankattu peli ja pelata vakavia turnauspelejä joiden perusteella Fritz antaa sinulle objektiivisen arvion pelaajavahvuudestasi.
1.3.1.3 Rankatut pelit
Valikko: File|Tiedosto – New|Uusi – Rated game|Rankattu peli (Ctrl-Vaihto-R)
Toiminto vaihtaa Fritzin erikoistilaan vakavia turnauspelejä varten, jossa Fritz antaa sinulle
objektiivisen arvion pelaamisvahvuudestasi. Rankatuissa peleissä et voi ottaa siirtoa takaisin
tai saada mitään apuja ohjelmalta. Voit ainoastaan tarjota tasapeliä tai luovuttaa.
Ainoat käytettävissä olevat painikkeet ovat: Pysäytä, tarjoa tasapeliä, luovuta, tuplaa panos, J’adoube (korjaa nappulaa)
Kaikki
rankatut
pelit
tallennetaan
automaattisesti
hakemistoon
\ChessBase\CompBase\AutoSave. Tietyn pelimäärän jälkeen saat arvion suorituskyvystäsi,
ja mikäli se on hyvä, saat tietokoneen myöntämän tittelin.
Avautuvassa ikkunassa voit määrittää pelaamisvahvuutesi. Mikäli valitset vaihtoehdon “unleashed|valloilleen päästetty” pelaat Fritziä vastaan sen korkeimmalla pelaamistasolla ja
näin keräät Elo –pisteitä nopeimmin. Ellet kuitenkaan ole kovin vahva pelaaja on suositeltavaa
valita pelaamisvahvuus joka on lähellä omaasi. Voit myös valita heikomman shakkimoottorin
ja määrittää sen vahvuuden pienemmäksi jos Fritzin shakkimoottori on sinulle liian vahva.
1.3.1.3.1 Tuplaus

Rankatuissa peleissä voit pelata (virtuaali) rahasta, alkaen sadasta taalasta ($100). Jos
“Doubling|Tuplaus” –vaihtoehto on valittuna voit tuplata panoksesi missä tahansa pelin vaiheessa, aivan kuten backgammonissa. Tuplatessasi tarjoat tietokoneelle valinnan mahdollisuuden - luovuttamisen ja pelin jatkamisen tuplattuna - välillä. Tietysti Fritzillä on sama tuplausoikeus jota se käyttää strategisilla hetkillä.
Alussa kumpi tahansa voi tuplata. Tämän jälkeen tuplausoikeus siirtyy vastapuolelle. Mikäli
vastustajasi tuplaa ja hyväksyt tuplauksen, ainoastaan sinä voit tuplata uudelleen tarjoten nyt
nelinkertaista summaa. ”Tilisi” (jäljellä oleva rahasummasi) näytetään dialogi-ikkunassa.

1.3.2 Tasot, joilla Fritz pelaa heikommalla vahvuudella
1.3.2.1 Ystävä -moodi
Valikko: Game|Peli – Levels|Tasot – Friend mode|Ystävä –moodi (Vaihto-F)
Tässä tilassa Fritz automaattisesti säätää pelitasonsa vastaamaan vastustajan pelitasoa. Kun
aloitat, ohjelma kysyy sinun “Handicap|Tasoitusta”. Tämä on verrattavissa golfin tasoituslyönteihin ja mitataan sotilaan sadasosina. Jos määrität korkean arvon (esim. 200 = kaksi sotilasta) Fritz alentaa vahvuuttaan huomattavasti. Myöhemmin ohjelma säätää tasoituksesi
vastaamaan todellista pelivahvuuttasi. Mitä pienempi tasoitus, sitä vahvempi olet. Huippupelaajat itse asiassa saavuttavan negatiivisen tasoituksen. Jos noin kuuden pelatun pelin jälkeen
Fritz asettaa tasoituksesi alle –400 (= miinus neljä sotilasta) sinua neuvotaan harjoittelemaan
shakin perustaktiikoita ja keskittymään materiaalin menettämiseltä välttymiseen. Tällöin sinun tulisi harkita valmentajatoimintojen “Threatened squares” ja “Show threat” käyttöönottoa.
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“Ystävä -moodia” voi käyttää aloittelija yhtä hyvin kuin vahva pelaaja. Shakkikello ainoastaan
mittaa aikaa eikä muuten vaikuta peliin. Voit miettiä niin kauan kuin haluat.
1.3.2.2 Harjoittelu
Valikko: Game|Peli – Levels|Tasot – Sparring|Harjoittelu (Vaihto-S)
“Sparring|Harjoittelu” on oiva harjoitustapa kohtuullisen edistyneille pelaajille. Fritz pelaa
kohtuullisen vahvalla tavalla, mutta tekee samalla taktisia virheitä. Jos ohjelma löytää virhesiirron, joka sallisi vastustajan saada taktista etua , se suorittaa siirron. Tämä on hyvin realistinen ihmismäinen pelityyli, jollaiseen törmäät shakkikerholla.
Voit valita vaikeusasteen haluamasi mukaan. Very easy|Erittäin helppo on pelaajille joiden
Elo on 1400:n kieppeillä ja joiden taso riittää esimerkiksi haarukan löytämiseen tai kahden
siirron kuvioihin. NormalNormaali on tarkoitettu pelaajille väliltä 1700 ja 1900, ja very
hard|erittäin vaikea on pelaajille 1900:sta aina SM –tasolle asti.
Kun valitset “Sparring” -tilan voit lisäksi määrittää
tulisiko ohjelman “point out wins|näyttää voitto”,
eli vilkuttaa punaista valoa pelilaudan alapuolella
kun sinulle olisi hyvä siirto tarjolla.
Vaihtoehtoisesti voit jättää merkkivalon pois, jolloin Fritz ei vihjaise sinua hyvästä siirrosta,
mutta kirjoittaa notaatioon “sinulta jäi huomaamatta jotain”, joten voit pelin jälkeen tutkia
aseman uudelleen ja todeta kohta jossa menetit tilaisuuden.
“Sparring” on hyvä vaihtoehto kohtuullisen edistyneistä pelaajista aina klubitason pelaajiin
asti. Shakkikello ainoastaan mittaa aikaa, eikä muuten vaikuta peliin. Voit miettiä niin pitkään kun haluat.
1.3.2.3 Tasoitus ja Hauskanpito
Valikko: Game|Peli – Levels|Tasot – Handicap and fun|Tasoitus ja hauskanpito (Ctrl-H)
Nopealla tietokoneella Fritz on vahvempi kuin 99.99% kaikista shakinpelaajista. Jos olet aloittelija tai satunnainen pelaaja se normaalisti tarkoittaisi armotonta häviämistä joka ikisessä
pelissä. Se voi olla melko turhauttavaa ja todellakin viedä mielenkiinnon koko shakin pelaamiseen.
Tämän vuoksi ohjelmassa on useita esiasetettuja tasoitustiloja joilla voit laskea Fritzin pelaamisvahvuutta ja monin tavoin modifioida Fritzin pelityyliä. Siirtämällä liukusäätimiä voit
nostaa tai laskea perusvahvuutta, pakottaa ohjelman hyökkäämään kuninkaalla tai vaihtamaan herkästi nappuloita, vaikuttaa pelaamissuuntaan jne.
Esimääritetyt vastustajat: Voit valita useasta melko kummasta vastustajasta mieleisesi
(moron|ääliö, drunk|juoppo, jne,). Jokainen on oma persoonallisuutensa ja edustaa
erilaista shakkisokeutta.
Playing strength|Pelaamisvahvuus: Voit alentaa pelaamisvahvuutta 2150:stä aina
1350:een Elopisteeseen asti. Valitettavasti tätä alemmas et pääse vaikka se joskus voisi
olla tarpeellista. Voit kuitenkin tarvittaessa vaihtaa shakkimoottoriksi Fritz 1.20:n joka
on heikompi kuin yksikään muu Fritzin shakkimoottoreista
King’s attack|Kuninkaan hyökkäys: Tämä määrittelee kuinka paljon ohjelma keskittyy
kuninkaalla hyökkäämiseen, oman turvallisuuden uhallakin.
Piece trading|Nappuloiden vaihtaminen: Kuinka herkästi ohjelma vaihtaa nappulan
tilaisuuden tullen?
Playing direction|Pelaamissuunta: Viekö ohjelma nappuloita eteenpäin vai pitääkö se
ne taka-alalla?
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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King and queenside|Kuninkaan ja kuningattaren puoli: Keskitetäänkö nappuloita kuninkaan vai kuningattaren puolelle?
King’s defence|Kuninkaan puolustus: Pitäisikö ohjelman olla huolissaan kuninkaansa
turvallisuudesta vai olla välittämättä siitä?
Piece play|Nappuloiden peluuttaminen: Tässä voit määrittää millä nappuloilla ohjelma pyrkii pelaamaan. Liukukytkin alhaalla määrittää kuinka usein ohjelma siirtää
näitä nappuloita.
Blunder range|Virheen vakavuusaste: Voit määrittää kuinka paljon materiaalia Fritz
on valmis uhraamaan saavuttaakseen jonkin toisen kriteerin. Jos esimerkiksi määrität
kuningattaren siirtotiheyden maksimiin ja blunder range on 1.0 tarkoittaa se sitä, että
ohjelma on joskus valmis uhraamaan sotilaan ,jotta voisi siirtää kuningatartansa. 3.0
tai enemmän pistää ohjelman uhraamaan jo kokonaisen upseerin moisesta etuoikeudesta.

Shakkikello ainoastaan mittaa aikaa eikä muuten vaikuta peliin. Voit miettiä niin kauan kuin
haluat.
Edellä mainittujen pelityylien lisäksi voit määrittää Fritzille erilaisia pelejä aikarajoituksineen
kuten myös siirtojen etsintäsyvyydenkin suhteen. Valitse Game|Peli – Levels|Tasot päästäksesi näihin asetuksiin.

1.4 Nappuloiden arvo
Nappuloiden arvo on perustavaa laatua oleva ja olennainen strateginen tekijä. HuippupeIeissä
jopa yhden sotilaan materiaaliero voi olla ratkaiseva. Nappuloiden arvo määritellään sotilaissa:
Sotilas

1.0 Torni

5.0

Hevonen 3.0 Kuningatar 9.0
Lähetti

3.0 Kuningas

(8.0)

Fritz arvioi asemaansa sotilaissa, aina valkean näkökulmasta katsottuna. Jos ohjelma näyttää
arvoa +1.30 tarkoittaa se että ohjelma katsoo valkean aseman olevan 1.3 sotilasta parempi.
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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Mikäli valkoinen on sotilaan voitolla, ylimääräinen 0.3 muodostuu asemallisesta paremmuudesta (nappuloiden liikkuvuus, kehitysetu, kuninkaan suojaus, sotilaiden sijainti jne…) Näytöllä –3.00 tarkoittaa, että valkea on kevyen upseerin verran häviöllä – joko ratsun tai lähetin
– jotka kummatkin ovat kolmen sotilaan arvoiset.

Yllä olevassa esimerkissä asemassa on Fritzin arvion mukaan –3,69, eli mustan etu reilusti yli
kolmen sotilaan tai kevyen upseerin verran. Sotilasarvojen lisäksi arvio asemasta annetaan
lisäksi käyttäen seuraavia symboleita:
Symboli Tarkoitus

Symboli Tarkoitus

Valkean voittoasema

.,!

Mustan voittoasema

≥!

Valkealla on selkeä etu

∑!

Mustalla on selkeä etu

¥!

Valkealla on lievä etu

µ!

Mustalla on lievä etu

>!

Asema on tasan

,!.!

1.5 Aloitusaseman määrittäminen
Valikko: File|Tiedosto - New|Uusi – Position setup|Aloitusaseman asetus (S)

Tämä toiminto avaa uuden ikkunan missä voit asettaa kokonaan uuden aloitusaseman. Operaatio on varsin yksinkertainen:
Valitse nappula oikeanpuoleisista sarakkeista ja aseta niitä yksi tai useampia laudalle
klikkaamalla haluamaasi ruutua. Hiiren oikeanpuoleisen näppäimen klikkaaminen vaihtaa nappulan värin ja toinen klikkaus poistaa nappulan ruudulta.
Voit myös raahata haluamaasi nappulaa pitämällä hiiren vasen näppäin pohjaan painettuna.
Voit tyhjentää koko laudan clear|tyhjennä –painikkeella tai asettaa aloitusaseman reset -painikkeella.
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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Painikkeita “Copy/Paste|Kopioi/Liitä ASCII”, “Copy/Paste|Kopioi/Liitä FEN” käytetään kopioimaan tai liittämään asema joka on jossain tunnetussa tekstimuodossa. Merkitse asema tekstinkäsittelyohjelmaan ja kopioi se leikepöydän kautta Fritziin käyttäen
paste|liitä –painiketta. Vastaavasti voit kopioida aseman tekstimuotoon käyttäen kopioi|copy –painiketta.

Esimerkki ASCII –asemakuvauksesta: wKd6,Rc8,g8,Pg2,bKh7,Qe1,Pd4,e3,h5,h6
Esimerkki FEN -kuvauksesta (sama asema): 2R3R1/7k/3K3p/7p/3p4/4p3/6P1/4q3 w - - 0 1
Asetettuasi haluamasi aseman sinun tulee määrittää tornitustilanne molemmille puolille.
Yleensä saattaa olla tärkeätä tietää, että siirtovuorossa olevalla puolella saattaa olla ohestalyöntioikeus. Määritä ruutu, johon ohestalyönti on mahdollista tehdä. Voit myös määrittää
aloittavan puolen sekä siirtonumeron, josta laskuri käynnistyy. Paina “OK” lopettaaksesi
aseman määrittämisen.

2 Yleinen toiminta
2.1 Työpöytänäkymä
Valikko Window|Ikkuna – Standard layouts – (layout)|Standardinäkymät – (näkymä)
Kun ensimmäisen kerran käynnistä Fritzin tietyt “tehdasasetukset” ovat voimassa. Voit muuttaa työpöytänäkymää kuten myös monia muita toimintoja monin eri tavoin. Vaihtoehtoisesti
voit valita joistakin valmiista standardinäkymistä, jotka löytyvät valikosta kohdasta “Window” – “Standard layouts”. Voit kuitenkin vapaasta rakentaa oman näkymäsi ja tallentaa sen
myöhempää käyttöä varten.
Yksittäistä ohjelmaikkunaruutua voidaan Fritzissä muuttaa vapaasti. Muuttaaksesi ikkunan
kokoa pysty- tai vaakasuorassa vie hiiren osoitin ikkunan reunalla olevan eroitinpalkin päälle.
Osoitin muuttuu. Nyt painamalla vasen näppäin pohjaan ja pitämällä se pohjassa voit kasvattaa tai pienentää ikkunaa.
Fritz säätää muita elementtejä vastaavasti, jotta et “hukkaa” ikkunaa tai peitä sitä osittain
toisella ikkunalla.
Yksittäinen ikkunaruutu voidaan myös siirtää toiseen kohtaan näyttöä. Vie hiiren osoitin erotinpalkin alla olevien kahden viivan päälle. Osoitin muuttuu kädeksi. Paina ja pidä pohjassa
hiiren vasen näppäin. Voit nyt raahata ikkunan haluamasi kohtaan näyttöä.
Fritz varmistaa aina, että siirrät ikkunan järkevään paikkaan, esim. ohjelma ei salli sinun
asettaa kelloa keskelle shakkilautaa. Kun siirtämäsi ikkuna on melkein kohdallaan, näyttöön
ilmestyy ohut harmaa kehys. Tällöin voit päästää hiirestä irti ja ikkuna siirtyy kehyksellä merkittyyn paikkaansa.
Voit myöskin siirtää (tai uudelleenjärjestää) valikot ja painikkeet näytön ylälaidassa.

Valikosta löydät useita näkymiä jotka ovat käytännöllisiä eri tilanteissa. Kullakin näkymällä on oma näppäinyhdistelmänsä. Ctrl-6 (kaikki ikkunat) ja Ctrl-9
(oletus) ovat yleisimmin käytettyjä. Kun käynnistät
ohjelman se valitsee näkymäksi viimeksi käytetyn.

Fritzissä on joukko valmiita “preset layout|valmisnäkymiä” jotka ovat käytännöllisiä eri tilanteissa:
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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Näkymä

Näppäin Kuvaus

Maximum 2D board

Ctrl+1

Ohjelmaikkuna kokonäyttötilassa ja laudan koko optimoitu.

Big notation

Ctrl+2

Ohjelmaikkuna kokonäyttötilassa ja notaatioikkuna suurennettuna
pelisiirtojen uudelleenpeluuta varten.

Big engine

Ctrl+3

Suuri mietintäikkuna ja pieni variaatiolauta.

Board only

Ctrl+4

Kaikki ikkunat suljettuna, vain lauta näkyvissä. Pääsee oikeuksiinsa
”Full screen” -tilassa (löytyy ”View” -valikosta).

Browse openings book

Ctrl+5

Suuri lauta ja suuri avauskirjastoikkuna, ideaali avausten tutkiskeluun.

All windows

Ctrl+6

Avaa ja järjestää kaikki tärkeät ikkunat, ml. arviointiprofiili ja jutusteluikkuna.

Default in wood

Ctrl+7

Standardi ”tehdasasetus” kaikkine tärkeine ikkunoineen (puu).

Minifritz

Ctrl+8

Vain lauta, joka on asetettu näyttösi oikeaan yläkulmaan.

Default in metal

Ctrl+9

Standardi ”tehdasasetus” kaikkine tärkeine ikkunoineen (metalli).

On hyödyllistä opetella pikanäppäimet näkymien valitsemiseksi, esim. Ctrl+1, Ctrl+2, jne.

2.2 Ikkunoiden väritys ja muoto
Valikko: Tools|Työkalut – Options|Asetukset – Design|Näkymä
Tässä voit määrittää ohjelman ulkonäköön vaikuttavia asetuksia:

Background – windows|Tausta - ikkunat: Tässä voit valita eri materiaaleista ja väreistä tausta ikkunoille. ”User BMP|Käyttäjän BMP -kuva” sallii sinun valita mikä tahansa bmp –muotoinen kuva taustaksi (esim. Pilvet).
Background – board|Tausta - pelilauta: Tässä voit valita materiaalin, värin tai bmp kuvan pelilaudan taustaksi.
Windows colours|Windowsin värit: Käyttämällä tätä toimintoa pakotat Fritzin hakemaan taustat ja värit Windowsin ohjauspaneelista. Käyttäjät, joilla on näköongelmia
voivat käyttää voimakkaita kontrasteja sekä suuria painikkeita. Asetuksien voimaantuleminen vaatii koneen uudelleenkäynnistymisen.
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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2.3 Pelilaudan malli (2D)
Valikko: Tools|Työkalut – Board design|Pelilaudan asetukset
2D pelilaudan kokoa voidaan muuttaa muuttamalla lautaikkunan kokoa. Mikäli klikkaat hiiren
oikealla näppäimellä laudan päällä, saat saman ”board design” –ikkunan näkyviin.

Voit valita eri materiaaleista (puu, marmori jne.) ja värimalleista värit laudan valkeille ja
mustille ruuduille, kuten myös taustalle. Voit ottaa laudan koordinaatit käyttöön sekä toistopainikkeet laudan alle.
Valittavissa on myös erilaisia nappulamalleja. Voit lisäksi parantaa nappuloiden ulkonäköä
valitsemalla “Tasoita näyttöfonttien reunoja” Windowsin Näytön Ominaisuuksista Tehosteet –
välilehdeltä. Tässä tarkemmin:
Colour schemes|Värimallit: määrittää vaaleiden ja tummien ruutujen värin ja tekstuurin. Jos haluat sekoittaa omat värisi valitse valikosta ”plain colour” ja valitse haluamasi värit sekä nappuloille että pelilaudan ruuduille. Voit myös valita oman materiaalin valitsemalla ”User BMP”.
Pieces|pelinappulat: voit valita kolmesta eri vaihtoehdosta. ”Fritz” on oletus, ”USCF”
on amerikkalaisissa shakkijulkaisuissa käytetty ja ”Oldstyle” on nostalginen tyyli, jota
käytettiin vuosisadan alun shakkikirjoissa.
Proportion|Suhde määrittää nappulan suhteellisen koon shakkiruutuun verrattuna.
Margin width|Kehyksen leveys määrittää pelilaudan kehyksen leveyden.
Animation|Animaatio määrittää kuinka nopeasti nappula liikkuu laudalla.
Shadows|Varjot antaa nappuloille varjon, jolloin ne näyttävät olevan laudasta irti.
Rounded|Pyöristetty saa nappulat näyttämään hieman pyöreiltä.
No scaling|Ei skaalausta vaihtaa vanhempiin Fritzin nappuloihin, joiden koko on kiinteä. Tässäkin voit käyttää omaa materiaalia valitsemalla ”User BMP”.
Coordinates|Koordinaatit vaihtaa laudalle koordinaatit 1–8 ja a–h.
Replay arrows below board|Toistopainikkeet laudan alapuolella näyttää kasettinauhurin tyyliset toisto- ja kelauspainikkeet laudan alapuolella. Painikkeet sallivat sinun
liikkua pelin alkuun tai loppuun tai yhden siirron pelissä eteen- tai taaksepäin. Punai©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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nen peruuta -painike antaa sinun ottaa yhden siirron takaisin, ilman että ohjelma kysyy
haluatko ylikirjoittaa siirron vaiko aloittaa uuden linjan.

Large buttons|Suuret painikkeet: Suurentaa painikkeet näytön yläreunassa.
Splitter thickness|Eroitinpaksuus: Tästä voit määrittää ikkunoita erottavan pylvään
paksuuden.
Help|Ohje – HTML/Win95: Jos käytät Windows 98:aa tai muuta HTML –ohjeita tukevaa
versiota valitse tämä vaihtoehto. Muutoin joudut käyttämään vanhaa Windows 95 –ohjeformaattia. Molemmat löytyvät Fritz CD:ltä.

2.4 Pelilaudan malli (3D)
Valikko: View|Näytä – Board|Lauta – 3D
Vaihtaa näkymän kolmiulotteiseen shakkilautaan. Fritzissä on aito virtuaalilauta, jonka katseluetäisyyttä ja katselukulmaa voit muuttaa, kuten myös valaistusolosuhteet. Muuttaaksesi
asetuksia klikkaa 3D –lautaa hiiren oikealla näppäimellä.
Esiintulleella ohjauspaneelilla voit
kallistaa ja pyörittää lautaa, muuttaa perspektiiviä, sekä siirtää lautaa lähemmäs tai kauemmas.
Klikkaa “More|Lisää” –painiketta saadaksesi esiin uuden ohjauspaneelin, jossa voit säätää
valaistusta (korkeutta ja tehoa), shakkiruutujen koon ja laudan kehyksen leveyden, nappuloiden värit ja ääriviivat, varjot, nappuloiden liukumisnopeus jne.

Tässä joitain yksityiskohtia:
Light|Valaistus: voit määrittää valolähteen korkeuden (height) sekä yleisvalaistuksen
voimakkuuden.
White|Valkoinen, black|musta, light|vaaleat/dark|tummat squares|ruudut, background|tausta, margin|kehys: Voit määrittää näiden yksittäisten komponenttien värityksen.
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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Grating|Viivat, shadows|varjot: Tulisiko nappuloissa olla “korkeuskäyrät” (gratings),
tulisiko niillä olla varjot (shadows)?
Symmetry|Symmetria: määrittää nappuloiden symmetrian.
Animation|Animaatio: Määrittää kuinka nopeasti nappulat liukuvat laudalla. 1 on hyvin hidas, 9 hyvin nopea, 4 on oletusarvo.
Simple|Yksinkertainen/normal|normaali/detailed|yksityiskohtainen: Voit määrittää
kuinka yksityiskohtaisesti nappulat näytetään. Hyvin yksityiskohtaiset nappulat vaativat
paljon tehoa tietokoneelta.
Square|Ruutu: Arvo annetaan millimetreinä ja muuttaa ruudun kokoa suhteessa nappuloihin (kuningas on aina kooltaan 88 mm).
Margin|Kehys: määrittää laudan kehyksen koon millimetreinä.
Defaults|Oletusasetukset: palauttaa kaikki asetukset takaisin oletusarvoihin.

2.4.1 3D –laudan nopeuttaminen
Ota käyttöön viivat (grating), vähennä nappuloiden symmetria-arvoa (symmetry).
Valitse yksinkertainen (simple) nappulanäkymä.
Vähennä animointinopeutta (animation).
Ota varjostus (shadows) pois käytöstä.
Vähennä näytön väripaletti 16 bittiseksi (32 bittinen väripaletti on näytön nopeuden
suurin pullonkaula). Tämä tehdään Windowsin ohjauspaneelin kautta.
Saatuasi kaikki asetukset haluamiksesi voit tallentaa näkymän.

2.5 Näkymien tallentaminen ja lataaminen
Valikko: Window – Save layout|Tallenna näkymä (Ctrl-Vaihto-S)/ Load layout|Lataa näkymä (Ctrl-Vaihto-L)
Jos olet luonut oman ideaalinäkymän voit tallentaa sen ja ladata myöhemmin käyttöön. Anna
tallennettaessa näkymälle nimi. Voit tallentaa rajattoman määrän näkymiä.

2.6 Käyttäjän tiedot
Valikko: Tools|Työkalut – User info|Käyttäjän tiedot (Ctrl-U)
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Kun ensi kerran käynnistät ohjelman, Fritz kysyy sinulta täyttä nimeäsi, kotikaupunkiasi ja
tietokoneesi nimeä (esim. “Pentium 400/128”). Samoin ohjelma kysyy, oletko harrastelijapelaaja vaiko klubipelaaja. Jos valitset ensimmäisen vaihtoehdon ohjelma käynnistyy ”Friend
modessa”, kirjaa siirrot notaatioon pitkällä tyylillä ja lisää koordinaatit laudan ympärille.
Käyttäjäinformaatiota käytetään tallennettaessa pelejä ja keskusteluviestin käyttämiseen
näytöllä. Käyttäjätiedot on helposti muutettavissa valitsemalla “Tools|Työkalut” –valikosta
“User info|Käyttäjän tiedot”.

2.7 Yleisasetukset
2.7.1 Kellot ja notaatio
Valikko: Tools|Työkalut – Options|Asetukset – Clocks and Notation|Kello ja notaatio
Digital / Analog: Voit valita haluamasi kellotyylin.
Logo in clock|Näytä logo kellossa: Kellon oikealle puolelle ilmestyy aktiivisen shakkimoottorin logo.
Figurine|Kuvat/KQNBRP/kirjaimet: Voit valita esitetäänkö nappulat kirjaimilla vaiko
kuvioilla. Tämä vaikuttaa sekä notaatioon että tulosteisiin.
1.d4/1.d2-d4: Tässä voit valita lyhyen ja pitkän notaation merkitsemistavan välillä.
Lyhyessä notaatiossa esitetään vain nappulan kohderuutu. Nappulan lähtöruutua ei esitetä, paitsi jos se ei ole yksiselitteinen. Pitkässä notaatiossa sekä lähtöruutu että kohderuutu esitetään. Tämä on helpommin ymmärrettävä tapa aloittelijoille, ja valitaan
automaattisesti, mikäli olet valinnut harrastelijatason.
Store thinking time|Tallenna mietintäaika: Siirtoon käytetty mietintäaika lisätään notaatioon.
Store evaluations|Tallenna arviot: Fritz tallentaa notaatioon joka siirron arvion sekä
etsintäsyvyyden. Tämä esitetään muodossa arvo/syvyys.

2.7.2 Peliasetukset
Valikko: Tools|Työkalut – Options|Asetukset – Game|Peli
Tässä voit valita useista peliin liittyvistä parametreista:
Resign|Luovuta: ”Late|Myöhään” tarkoittaa sitä että Fritzin pitää arvioida kolmen
siirron aikana peräkkäin olevansa 6.5 sotilasyksikköä tai enemmän tappiolla ennen kuin
ohjelma heittää pyyhkeen kehään. ”Early|Aikainen” tarkoittaa sitä että Fritzin pitää
arvioida kolmen siirron aikana peräkkäin olevansa 4.8 sotilasyksikköä tai enemmän tappiolla ennen antautumista. ”Never|Ei koskaan” tarkoittaa, että Fritz ei luovuta koskaan peliä.
Huomaa, ettei Fritz luovuta, jos se näkee tulevansa matitetuksi. Miksi pilata iloa?
Single click entry|Yhden klikkauksen siirto: Pikapelissä, jossa olet voittamassa, aikasi
uhkaa loppua. Käytä Yhden klikkauksen siirtoa välttääksesi em. tilannetta.
Normal|Normaali: Jos klikkaat kohderuutua, johon vain yksi nappuloistasi voi siirtyä, se siirretään välittömästi. Jos useampi nappuloistasi voisi siirtyä ko. ruutuun,
sinun tulee klikata haluamaasi nappulaa. Jos klikkaat ruutua g1 tai g8 ja lyhyt linnoitus on mahdollinen, se suoritetaan.
Aggressive|Agressiivinen: Kuten normaali, mutta jos useampi nappuloistasi voisi
siirtyä haluamaasi ruutuun, valitaan nappuloista se, jota on viimeksi siirretty. Tämä
sallii pitkät shakkausjaksot tai kuninkaan nopean liikkumisen laudalla. Toinen eroa©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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vaisuus: jos klikkaat nappulaa, joka voi siirtyä useampaan ruutuun, ja yhdellä näistä
ruuduista olisi lyötävissä vastustajan juuri siihen siirtämä nappula, lyönti tehdään.
Coach|Valmentaja: Tässä voit vaikuttaa valmennuksen laatuun:
Calc. time|Laskenta-aika: Jos käytät Vihje- tai Ehdotus –toimintoa Ohje –valikosta
Fritz suorittaa pikaisen aseman laskentatoimenpiteen. Mitä enemmän annat laskennalle aikaa, sitä parempia neuvoja valmentaja antaa.
Threshold: Tässä voit määrittää, kuinka herkästi valmentaja puuttuu tekemääsi
huonoon siirtoon. Voit määrittää, kuinka vakava virhe täytyy olla (arvo annetaan sotilasyksiköinä) ennen kuin valmentaja puuttuu peliin.
Show openings|Ilmoita avaukset: Fritz näyttää avaukset ECO –koodeina pelin avausvaiheessa. Pelin nimi ilmestyy tilariville näytön vasempaan alakulmaan.
Flip board on new game|Käännä lauta uuden pelin alkaessa: Fritz haluaa pelata välillä valkoisillakin. Se kääntää laudan kun aloitat uuden pelin, kuten ihmispelaajakin.
Voit ottaa tämän vaihtoehdon pois päältä mikäli haluat kokoajan pelata valkoisilla (voit
kääntää lautaa manuaalisesti näppäinyhdistelmällä Ctrl-F).

2.7.3 Multimedia-asetukset
Valikko: Tools|Työkalut – Options|Asetukset – Multimedia|Multimedia
Tässä voit säätää Fritzin multimediaominaisuuksia.
Talk|Puhe: Voit sallia Fritzin juttelevan kanssasi pelin edetessä, tai sulkea Fritzin
suun, mikäli kommentit alkavat käydä hermoillesi. Kommentit vaihtelevat pelitapahtumien mukaan - oletko parantanut asemaasi, tehnyt virheen, saavuttanut roiman
edun, poikennut avauskirjastosta, jne. Fritz samoin ilmoittaa pelattavan avauksen.
Announce moves|Ilmoita siirrot: Fritz ilmoittaa tekemänsä siirrot, jos haluat. Tästä
on apua jos esim. kärsit huonosta näöstä tai vaikkapa pelaat hidasta turnausta, etkä
jaksa koko ajan istua koneen äärellä ja haluat kuulla kun kone on tehnyt siirron.
Board sounds|Peliäänet: Tästä saat päälle/pois äänitehosteet (siirrot, lyönnit, kellon
tikitys jne.) joita käytetään pelin edetessä.
Find TALK.CHT|Etsi TALK:CHT: Jos haluat Fritzin puhuvan sinulle, joudut ehkä kertomaan missä TALK-tiedostot sijaitsevat. Klikkaa ”Browse|Selaa” ja etsi tiedosto
talk.cht. Tämä on erityisen tärkeätä, jos olet kopioinut äänitiedostot CD –levyltä kiintolevyllesi.
Chatter (messages)|Keskustelu (viestit): Pelin aikana Fritz “puhuu” kirjoitetussa
muodossa tilarivillä näytön alareunassa (voit myös avata erillisen keskusteluikkunan halutessasi). Kuten puhututkin kommentit, huomautukset liittyvät pelin kulkuun ja viimeiseen tehtyyn siirtoon. Kommentit eivät kuitenkaan ole samat kuin puhutut.
Music/JSBach|Musiikki: Voit laittaa taustamusiikin soimaan kun pelaat Fritziä vastaan.

2.8 Ikkuna”ruutu”-asetukset
Valikko: Window|Ikkuna – Panes|Ruudut
Valinta avaa alavalikon, jossa kaikki Fritzin ikkunat on lueteltu. Voit laittaa haluamasi ikkunan
päälle tai pois. Haluamasi ikkunan voit suoraan sulkea myöskin klikkaamalla sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitsemalla avautuvasta valikosta ”Close”.
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Tässä selitys kustakin ikkunasta:
Notation

Ctrl-Alt-N

Pelin notaatio, variaatiot ja kommentit

Engine

Ctrl-Alt-E

Näyttää shakkimoottorin mietinnän kulun

Evaluation profile

Ctrl-Alt-P

Pelin kulku graafisessa muodossa

Openings book

Ctrl-Alt-B

Erikoisikkuna avauskirjastopuulle statistiikkoineen

Clocks

Ctrl-Alt-C

Shakkikello mahdollisine logoineen

Chatter

Ctrl-Alt-T

Ikkuna Fritzin kirjoitettuja kommentteja varten

Engine output
Explanations

Varattu shakkimoottorin lisäviesteille
Ctrl-Alt-Z

Kaikki nykyisen aseman siirrot on selitetty

2.8.1 Notaatioikkuna
Valikko: Window|Ikkuna – Panes|Ruudut – Notation|Notaatio (Ctrl-Alt-N)
Notaatioikkunassa kaikki tehdyt siirrot näytetään.

Siirtovariaatioita ja kommentteja on lisätty joihinkin siirtoihin. Voit siirtyä minkä tahansa siirron kohdalle ja klikata siihen jolloin peliasema siirtyy samalle kohdalle. Voit liikkua siirtojen
seassa nuolinäppäimillä.
Notaatioikkunan yläpuolella on välilehti “Openings book|Avauskirjasto”. Sen kautta pääset
selaamaan avauskirjastoa.

2.8.2 Avauskirjastoikkuna
Valikko: Window|Ikkuna – Panes|Ruudut – Openings book|Avauskirjasto (Ctrl-Alt-B)
Pelin alkuvaiheessa Fritz hyödyntää avauskirjastoa. Tämä koostuu miljoonista avausasemista,
joista kustakin Fritzillä on täysi tieto mitä siirtoja on käytetty, kuinka usein ja millä tuloksilla.
Ohjelma tallentaa omat kokemuksensa pelaamistaan avausvariaatioista. Se oppii voitoista ja
häviöistä.
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Voit käyttää avauskirjastoa klikkaamalla “Openings book|Avauskirjasto” välilehteä notaatioikkunassa (mikäli avauskirjastoa ei ole ladattu, näyttöön tulee painike, jonka kautta voit
valita sopivan avauskirjastotiedoston kiintolevyltäsi.

Tämä on näkymä avauskirjastosta:
Siirrot: Joskus joku siirto esitetään harmaalla, joka tarkoittaa sitä, ettei ko. siirtoa ole
koskaan pelattu, mutta johtaa samanlaiseen loppuasemaan jonkun muun variaation
kanssa.
N|Pelien lukumäärä: Otsikossa näet nykyiseen asemaan johtaneiden pelien kokonaislukumäärän, sarakkeessa näet pelien lukumäärän, joissa ko. siirto on tehty.
%: Prosentteina ilmaistu arvo siirrolla saavutetusta edusta, aina siirtävän värin kannalta katsottuna. Jos pelien lukumäärä on kovin alhainen, prosenttiluku näytetään
harmaana, koska sillä ei silloin ole tilastollista merkitystä.
Av|Keskiarvo: Siirron tehneiden pelaajien keskimääräinen Elo. Mikäli vain pieni osa
siirron tehneistä pelaajista on rankattu, luku näytetään harmaana.
Perf : Siirron Elo -vahvuus. Esittää rankkauksen, jonka pelaaja olisi saavuttanut kuvitteellisessa turnauksessa, jos hän olisi pelannut tämän siirron kaikissa peleissään.
Fritz weights|Fritzin painoarvo: Fritzin kullekin siirrolle antama painoarvo määrittelee todennäköisyyden tietyn siirron valintaan. Arvo voi olla välillä –125 - +125. Arvot
ovat alun perin asetettu nollaan, mutta arvo saattaa muuttua, kun Fritz on todella pelannut pelejä tehden tietyn siirron. Voidaan sanoa, että Fritz oppii kokemuksesta. Painoarvoa voidaan manuaalisesti muuttaa klikkaamalla haluttua siirtoa hiiren oikealla
näppäimellä ja valitsemalla “Change weight|Muuta painoarvo”. Resetoidaksesi kaikki
painoarvot valitse valikosta Edit|Muokkaa – Openings book|Avauskirjasto – Reset
weights|Nollaa painoarvot. Tämän jälkeen Fritz käyttää ainoastaan puhdasta tilastoinformaatiota siirtonsa valitsemiseen.
Prob ja [%]: Ensimmäinen (vasemmanpuoleinen) arvo on puhtaasti tilastollinen siirron
todennäköisyys, perustuen kertoihin, joina siirto on tehty ja avauskirjastoon siirrettyihin pelituloksiin joihin siirron valinta on johtanut. Tämä on siis todennäköisyys, jolla
Fritz valitsee tietyn siirron niin kauan, kunnes siirron painoarvo muuttuu joko manuaalisesti muutettuna tai Fritzin oppimisen myötä. Oikeanpuoleinen prosenttiarvo on käytännön todennäköisyys, jolla Fritz pelaa kyseisen siirron. Arvo muodostuu tilastollisesta
arvosta sekä siirron painoarvosta. Jos muutat jälkimmäistä, huomaat, ettei ensimmäinen muutu. Valitsemalla valikosta Edit|Muokkaa – Openings book|Avauskirjasto –
Book options|Avauskirjaston asetukset voit määrittää, kuinka paljon painoarvo vaikuttaa siirron valintaan.
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2.8.2.1 Avauskirjaston asetukset
Valikko: Tools|Työkalut – Book options|Avauskirjastoasetukset (F4)
Use book|Käytä kirjaa määrittää käyttääkö Fritz avauskirjastoa lainkaan.
Tournament book|Turnauskirja määrittää, ettei Fritz pelaa siirtoja, jotka on suljettu
pois turnauspeleistä. Jos tämä vaihtoehto ei ole valittuna, Fritz saattaa silloin tällöin
pelata tällaisia siirtoja.
Minimum games|Pelien vähimmäismäärä kertoo Fritzille kuinka monta peliä vähintään täytyy tietylle siirrolle löytyä ennen kuin se näytetään avauskirjastossa.
Variety of play|Siirtojen vaihtelevuus määrittää minkä siirron Fritz valitsee: vierityspalkki vasemmalla vain siirtoja joiden tilastollinen arvo on korkea, vierityspalkki oikealla harvinaisempia siirtoja.
Influence of learn value|Oppimisen vaikutus määrittää kuinka paljon Fritzin oppiminen vaikuttaa siirron valinnan todennäköisyyteen (vierityspalkki oikealla = maksimivaikutus).
Learning strength|Oppimisherkkyys määrittää kuinka paljon painoarvoa annetaan yksittäisestä pelistä saadulle “kokemukselle” (vierityspalkki oikealla = maksimi painoarvo).
Optimise asettaa edelliset kolme arvoa alkuperäisiin arvoihinsa, optimin pelivahvuuden
saavuttamiseksi.
Normal on tarkoitettu ”arkisille” peleille.
Handicap on tarkoitettu peleille tasoitustasolla.
2.8.2.2 Avauskirjaston lisäasetukset

Klikkaa hiiren oikealla painikkeella avauspuuta (tyhjällä alueella) nähdäksesi avauskirjaston lisäasetukset -valikon:

Search games|Etsi pelit näyttää listan kaikista peleistä, joissa nykyinen asema esiintyi.
Sort|Lajittele antaa mahdollisuuden järjestää uudelleen listan eri kriteerien mukaan
(pelien lukumäärän, prosentin, Elo keskiarvon tai suorituskyvyn mukaan).
Delete whole tree|Poista koko puu poistaa koko puun kiintolevyltäsi.
Weed tree|Kitke puu poistaa siirrot, joita on pelattu vain harvoissa peleissä.
Allow move adding|Salli siirtojen lisäys mahdollistaa siirtojen lisäämisen avauskirjastoon suorittamalla ne laudalla.
Properties|Ominaisuudet mahdollistaa tiettyjen näyttöasetusten määrittämisen.
Choose font|Valitse kirjasin mahdollistaa halutun fontin ja koon määrittämisen avauspuulle.
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Close|Sulje sulkee avauspuuikkunan (puu jää aktiiviseksi) Käytä “Window|Ikkuna” –
“Panes|Ruudut” – “Openings book|Avauskirjasto” tai Ctrl-Alt-B palauttaaksesi ikkunan takaisin.

2.8.2.3 Miten liikkua variaatiopuussa?
Käytä nuolinäppäimiä ylös/alas liikkuaksesi eri siirtojen välillä.
Käytä nuolinäppäimiä vasen/oikea siirtyäksesi eteen ja taaksepäin variaatioissa.
Klikkaa hiirellä haluttua siirtoa siirtyäksesi variaatiossa eteenpäin.
Klikkaa haluttua siirtoa hiiren oikealla näppäimellä saadaksesi näkyviin valikon, josta
voit lisätä siirtoon arvion (esim. !?).
Samassa valikossa voit estää siirron valitsemisen turnauspeleissä (Don’t play in tournament). Siirto muuttuu punaiseksi. Uusimalla toimenpiteen saat siirron taas pelattavaksi.
Käytä F11 avataksesi ja sulkeaksesi avauskirjastopuuikkunan.
2.8.2.4 Avauspuun asetukset
Muuttaaksesi avauspuuikkunan asetuksia klikkaa sitä hiiren oikealla näppäimellä ja valitse
avautuvasta valikosta Properties|Ominaisuudet. Saat näkyviin ikkunan, josta voit muuttaa
muutamaa asetusta.

Ikkunan vasemmassa yläkulmassa näet puun asemien lukumäärän (”Np = ”).
Unplayed transpositions ovat siirtoja, joita ei ole pelattu puun sisältämissä peleissä,
mutta jotka johtavat toiseen kirjaston tuntemaan asemaan.
Retro moves ovat siirtoja, jotka johtavat samaan asemaan avauskirjaston muista asemista.
Show Elo numbers voidaan ottaa pois käytöstä nopeuttamaan avauskirjaston päivittymistä (hitailla koneilla)
Statistics lisää avauskirjaston alapuolelle uuden näkymän ,jossa esitetään tarkat yksityiskohdat kustakin siirrosta. Näkymä kertoo, kuinka monessa pelissä siirto on esiintynyt, kuinka monta peliä on voitettu, mennyt tasan tai hävitty. Grafiikka helpottaa sisäistämään informaation yhdellä silmäyksellä.
Koska toiminnot “Unplayed transpositions” ja “Retro moves” suorittavat paljon levylukuja,
hidastavat ne avauskirjaston toimivuutta ja siksi niitä tulisi käyttää vain tarvittaessa.
2.8.2.5 Avauskirjasto, pelien tuominen tietokantaan
Valikko: Edit|Muokkaa – Openings book|Avauskirjasto – Import games|Tuo pelejä
Tämä on erittäin tehokas toiminto. Sen avulla voit luoda suunnattomia avauspuita pienellä
vaivalla. Voit esimerkiksi tuoda kaikki pelit päätietokannastasi, tai kaikki tietyt avaukset (luodaksesi erikoistuneen avauskirjaston).
©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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Tietokannassa olevat pelit yhdistetään asemapuuksi. Ratkaisevaa tuloksena olevalle puun
koolle on puuhun laitettujen variaatioiden pituus. Ei ole kovin tarkoituksenmukaista laittaa
kokonaisia pelejä puuhun, vaan pelit tulisi lyhentää tiettyyn kohtaan.

Fritz antaa kaksi mahdollisuutta rajoittaa variaatioiden pituutta:
Voit määrittää kunkin variaation absoluuttisen pituuden (absolute length).
Yleensä järkevämpää on rajoittaa variaatioita ECO –luokittelun mukaan (ECO –relative
length). Tuloksena tästä on pitkiä variaatioita teoreettisille päälinjoille (ECO –luokiteltu asema löytyy pelin myöhemmässä vaiheessa) ja lyhyitä variaatioita sivulinjoille
esim. aikaiset poikkeamat päälinjasta.
Jos valitset lyhyemmän pituuden – absoluuttisen tai ECO-luokittelun mukaisen – puu jää kooltaan pieneksi. Tällöin saatat kuitenkin jäädä paitsi arvokkaasta avausinformaatiosta. Jos taas
valitset kovin suuren pituuden puusta tulee suunnattoman suuri ja se sisältää paljon tarpeetonta informaatiota. Käytännössä hyvä arvo pelien tuomiseen on ”ECO –relative 20”.
Voit myös ottaa mukaan variaatioita, esim. analyysejä joita tuomissasi peleissä saattaa olla.
Näitä ei kuitenkaan oteta mukaan tilastolliseen analyysiin.
2.8.2.6 Avauskirjasto,tietokannasta oppiminen
Fritz oppii pelaamistaan peleistä. Avauskirjastoa voidaan parantaa muunkinlaisin keinoin.
Työkalut tähän löytyvät valikosta Edit|Muokkaa – Openings book|Avauskirjasto –
Import book|Tuo avauskirjasto yhdistää halutun avauskirjaston sisällön nykyiseen
avauskirjastoon.
Import old book|Tuo vanha avauskirjasto muuntaa vanhoja FBK –formaatissa olevia
kirjoja ja tuo niiden sisällön.
Import games|Tuo pelejä yhdistää pelit halutuista tietokannoista yhdeksi puuksi, kaikkine tilastoineen.
Learn from database|Opi tietokannasta lisää tilastotiedot halutusta tietokannasta ilman varsinaisten siirtojen tuomista.
Add priority analysis|Lisää etusija-analyysi tuo halutun tietokannan variaatiot ja
merkitsee sen siirrot suositeltaviksi turnaussiirroiksi.
Fritz antaa “painoarvoja” kirjan yksittäisille linjoille. Nämä painoarvot määrittävät todennäköisyyden, jolla Fritz valitsee siirron pelissä. Arvo voi olla välillä–125 - +125. Arvot ovat alun
perin nollassa. Painoarvot näytetään sarakkeessa “Fritz” avauskirjastoikkunassa.
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2.8.2.7 Tietokannasta oppiminen
Valikko:Edit|Muokkaa – Openings book|Avauskirjasto – Learn from database|Opi tietokannasta
Tällä toiminnolla Fritz oppii muiden pelaajien kokemuksista. Se tutkii tietokannan pelejä ja
on kuin olisi pelannut ne itse. Pelituloksien perusteella Fritz muuttaa yksittäisten variaatioiden painoarvoa. Toiminnon valitseminen avaa ikkunan jossa voit määrittää useita oppimiseen
vaikuttavia parametreja:

Wins|Voitot: Vain voitetut pelit huomioidaan. Fritz kasvattaa valkean siirtojen painoarvoa mikäli valkea voitti, ja mustan siirtojen mikäli musta voitti.
Losses|Häviöt: Vain häviöt huomioidaan. Jos valkea hävisi, valkean siirtojen painoarvoa pienennetään, jos taas musta hävisi, mustan siirtojen painoarvoa pienennetään.
White|Valkoinen: Fritz arvioi pelejä vain valkean näkökulmasta. Valkean siirtojen painoarvoja kasvatetaan tai pienennetään valkean voiton tai tappion mukaan.
Black|Musta: Fritz arvioi pelejä vain mustan näkökulmasta. Mustan siirtojen painoarvoja kasvatetaan tai pienennetään mustan voiton tai tappion mukaan.
Player|Pelaaja: Vain tietyn pelaajan pelit huomioidaan tietokannasta.
Näitä viittä vaihtoehtoa voit vapaasti yhdistellä. Voit myös rajoittaa tietokannasta valittavien pelien lukumäärää ("Games|Pelit" -ikkunan yläreunassa).

2.8.3 Shakkikellot
Valikko: Window|Ikkuna – Panes|Ruudut – Clocks|Shakkikellot (Ctrl-Alt-C)
Shakinpeluussa käytetään kaksoiskelloa mittaamaan erikseen kummankin pelaajan käyttämän
ajan.

Kello vasemmalla mittaa valkean aikaa ja oikeanpuoleinen kello mustan aikaa. Voit klikata
kelloa hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä ja vaihtaa analogiseen kelloon.
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Lisäksi voit klikata kelloa hiiren oikealla näppäimellä ja lisätä ladattuna olevan shakkimoottorin logon kellon viereen:

2.8.4 Mietintäikkuna
Valikko: Window|Ikkuna – Panes|Ruudut – Engine|Moottori (Ctrl-Alt-E)
Fritz tarjoaa sinulle huomattavan määrän informaatiota miettiessään siirtoa pelin edetessä.
Tämä on ”etsintäinformaatiota” ja kuvaa sitä mitä tietokone on löytänyt laskiessaan seuraavaa siirtoaan.

Tässä esimerkissä näet shakkimoottorin laskentaa Fritz 6:ssa.
Siirto mitä ohjelma parhaillaan laskee on 17...g6, ja on toinen 36 mahdollisesta siirrosta.
“Stop” –painike mahdollistaa mietinnän pysäyttämisen ja uudelleenaloittamisen.
Käyttämällä “+” ja “-” –painikkeita voit nostaa tai laskea laskettavien rinnakkaislinjojen määrää (näitä painikkeita ei näytetä tavallisissa peleissä, niitä voi käyttää ainoastaan analyysitilassa).
Toisella rivillä on lamppu, joka muuttuu punaiseksi kun Fritz löytää jotain dramaattista
(esim. asema-arvio nousee tai laskee äkillisesti). Nuoli ilmestyy näyttämään ylös tai
alas kertoakseen, että Fritz on löytänyt jotain “hyvää” tai “huonoa” asemasta, muttei
vielä osaa sanoa mitä.
Seuraava osa näytöstä näyttää asema-arvion, esimerkissä 0.22. Arvo esitetään sotilasyksiköinä, aina valkean näkökulmasta katsottuna. Sotilasyksiköiden lisäksi asemaa kuvataan standardeilla shakkisymboleilla: +– tarkoittaa että valkea on voitolla,–+ tarkoittaa mustan olevan voitolla, = tarkoittaa tasa-asemaa.
Etsintäsyvyys kertoo, kuinka monta siirtoa syvälle mietintä on edistynyt. Arvoa kuvataan “ply”inä eli puolisiirtoina. Ensimmäinen numero tarkoittaa syvyyttä, johon kaikki
mahdolliset jatkot on tutkittu, toinen syvyyttä, johon tietyt kriittiset linjat on tutkittu.
Esimerkissä syvyys 14/40 tarkoittaa, että Fritz on tutkinut kaikki mahdolliset jatkot 14
puolisiirron päähän (seitsemän siirtoa) ja muutamat lupaavat/vaaralliset jatkot 40 puolisiirron päähän (20 siirtoa).
Aikanäyttö osoittaa ,kuinka kauan Fritz on käyttänyt tämän yksittäisen siirron tutkimiseen. Tehtyään siirron Fritz näyttää siirron, jonka se odottaa sinun tekevän. Laskennan
yhteydessä Fritz saattaa aika-ajoin näyttää prosentteina käytetyn asemataulukon koon.
Kun asemataulukko on täynnä, loppuosaa mietintäajasta ei käytetä yhtä tehokkaasti.
Lopuksi näet nopeuden, jolla mietintä sujuu: “373kN/s” tarkoittaa, että Fritz löytää ja
arvioi 373,000 asemaa sekunnin aikana (“kilo-nodeja sekunnissa”). Klikkaa tätä näky©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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mää hiiren oikealla näppäimellä, jos haluat nähdä arvioitujen asemien kokonaismäärän.
Alemmassa osiossa näet “ensisijaisen variaation” so. paras Fritzin toistaiseksi löytämä
jatko. Etsintäinformaation kanssa näytetään myös asemien kokonaismäärä. Esimerkissä
Fritz on tarkastanut 1.6 miljardia asemaa päästäkseen kolmannelle riville. Voit klikata
hiiren oikealla näppäimellä näkymää ja valita lisäinformaatiota näytölle, ja valita, näytetäänkö etsintähistoria. Voit myös lisätä näkyviin pienen ”variaatiolauta” –ikkunan,
jossa voit pelata Fritzin harkitseman päävariaation.

Mietintäikkunan pikavalikko

Jos klikkaat mietintäikkunaa hiiren oikealla näppäimellä saat pikavalikon useine määritettävine
vaihtoehtoineen.
Jotkut vaihtoehdot ovat valittavissa vain Analyysitilassa (Alt-F2).

Engine|Shakkimoottori: Tästä voit valita käytettävän shakkimoottorin.
Lock|Lukitse: Normaalisti, analyysitilassa, shakkimoottori seuraa laudan tapahtumia.
Voit kuitenkin “lukita” shakkimoottorin tiettyyn asemaan ja liikkua pelisiirroissa ilman,
että shakkimoottori seuraa. Klikkaa uudelleen avataksesi lukituksen.
More/less lines|Linjojen lisäys/vähennys: Fritz voi arvioida useampaa kuin yhtä linjaa
yhtäaikaisesti. Valitse “+” tai “–”, tai paina “+” tai “–” painikkeita etsintäikkunassa lisätäksesi tai vähentääksesi yhtäaikaa mietittävien linjojen lukumäärää.
Calculate next best|Laske toiseksi parasta: Kun Fritz laskee yhtäaikaa useita linjoja,
ohjelma jakaa resursseja eri siirtojen kesken. Jos valitset “next best” tai painat näppäintä Y, Fritz ei huomioi parasta toistaiseksi löytämäänsä siirtoa vaan keskittyy (jakaa
suoritintehon) seuraavaksi parhaalle siirrolle. Tämä toiminto ei ole käytössä kaikkien
shakkimoottoreiden kanssa.
Threat|Uhkaus: Tämä toiminto näyttää sinulle välittömän uhan ts. mitä vastapuoli tekisi jos puolustavaa siirtoa ei tehdä. Uhan laskentaan käytetty aika määräytyy käytetyn tason mukaan.
Clip analysis|Kopioi analyysi: kopioi meneillään olevan analyysin Windowsin leikepöydälle, josta voit siirtää sen tekstinkäsittelyohjelmaan.
Scroll main line|Selaa päälinjaa: Fritz näyttää normaalisti koko etsintähistorian, ts.
kaikki toistaiseksi tarkistamansa linjat. Voit ottaa tämän toiminnon pois käytöstä nähdäksesi ainoastaan viimeisimmän linjan.
Variation board|Variaatiolauta: Tästä saat näkyviin pienen laudan, jonka avulla voit
pelata pitkin päälinjaa.
Choose font|Valitse kirjasin: voit vaihtaa notaatiossa käytettävän fontin.
Copy move|Kopioi siirto: Painamalla välilyöntinäppäintä kopioit tämänhetkisen parhaan siirron pelinotaatioon.
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Kibitzers: Voit valita muita shakkimoottoreita, jotka toimivat samanaikaisesti jo ladatun shakkimoottorin kanssa. Tästä on hyötyä haluttaessa asemasta toinen mielipide.
Close|Sulje: sulkee mietintäikkunan.

2.8.5 Arviointiprofiili
Valikko: Window|Ikkuna – Panes|Ruudut – Evaluation profile|Arviointiprofiili (Ctrl-Alt-P)
Arviointiprofiili esittää arvioinnin pelitilanteesta ja ajan graafisessa muodossa pelin edetessä:

Näin luet profiilinäyttöä:
Palkki linjan yläpuolella: valkean etu
Palkki linja alapuolella: mustan etu
Vihreä palkki: vastustajan etu
Punainen palkki: Fritzin etu
Skaala on jaettu “sentti-sotilaisiin” (cp) = sotilaan sadasosiin.
Profiilissa näkyvät käyrät kuvastavat kummankin puolen käyttämää aikaa:
Sininen käyrä: valkean käyttämä aika
Musta käyrä: mustan käyttämä aika
Aikaskaala näytetään sekunneissa.
Voit klikata arviointiprofiilia hypätäksesi haluamaasi kohtaan pelissä. Tästä on hyötyä kun haluat nopeasti siirtyä asemaan, jossa osat ovat vaihtuneet. Profiilissa näkyy pieni sininen merkki, joka näyttää, missä kohtaa peliä olet.

3 Tietokantatoiminnot
3.1 Tietokantaformaatit
Fritz pystyy lukemaan ja kirjoittamaan kaikkia Chessbasen tiedostomuotoja, mukaanlukien
vanha CBF -formaatti, tavallinen multimedia CBH -formaatti, ChessBasen arkistointiformaatti
CBV, kansainvälinen PGN format, ja EPD -asemat (näitä voit ainoastaan tuoda tietokantaan).
Kun kopioit pelejä formaatista toiseen, käännös suoritetaan automaattisesti.
Fritzin käyttämä avuskirjastoformaatti on CTG, mutta Fritziin voit tuoda vanhempia FBK –formaatissa olevia avauskirjastoja.
PGN on kansainvällisesti hyväksytty tekstiformaatti, jota voidaan lukea ja kirjoittaa yksinkertaisella ASCII editorilla (esim. Muistio). Internetistä löydät useita pelejä, jotka ovat PGN –
formaatissa. Vaikka nämä tiedostot sisältäisivät paljon lisäinformaatiota – turnausraportteja
jne. – niitä voidaan silti käsitellä suoraan, kääntämättä niitä Fritz5.32:ssa. Varmistat vain,
että tiedoston tarkenninosa on “PGN”. Ohjelma ei välitä tällöin teksteistä pelien välissä.
Voit muuntaa pelejä formaatista toiseen kopioimalla niitä tietokantaan ,joka on halutussa
formaatissa.
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3.2 Peliluettelo
Valikko: File|Tiedosto – Open|Avaa – Database|Tietokanta tai Window|Ikkuna – Database
Window|Tietokantaikkuna (F12, Esc)

Peliluettelossa näet pelin numeron, pelaajien nimet, heidän rankkauksensa (joka ei ehkä
mahdu tilanpuutteen vuoksi näkyviin), turnauksen nimen, kierroksen ja kommentaattorin nimen (hakasulkeissa).
Näiden perässä saatat nähdä värikoodin joka auttaa lajittelemaan pelejä.
Seuraavissa sarakkeissa näet ECO koodin, päivämäärän, tuloksen ja siirtojen lukumäärän. Oikealla on sarake joka kertoo sinulle mitä peli sisältää:
V

peli sisältää variaatioita (erilaisia linjoja)

C

peli sisältää tekstikommentteja

A

peli sisältää graafisia selityksiä (värillisiä ruutuja ja nuolia)

F

peli sisältää kirjeshakkiselostuksen

I

kriittisiä asemia (erikoisselitys)

T

peli sisältää harjoitusselostuksia

S

peli sisältää selostussymboleja (!, !?, jne.)

G

notaatiossa on lainattu toista peliä

R

“ohjelmisto” peli

M

peli sisältää multimediaelementtejä (ääntä, kuvaa, videota)

P

peli alkaa määrätystä asemasta (ongelmat, tutkielmat)

Ylläolevat kirjaimet saattavat myös olla pienellä kirjoitettuja mikäli variaatiot, selostukset
jne. eivät ole kattavia. Esimerkiksi “Vca” tarkoittaa paljon variaatioita, mutta verrattain vähän tekstiselostuksia ja graafisia selityksiä.

3.3 Värikoodit
Mikäli pelissä on jokin mielenkiintoinen aspekti, se saatetaan merkitä värikoodilla. Värikoodit
ilmestyvät peliluetteloon värillisinä raitoina. Koodien päätarkoitus on auttaa etsimään tiettyyn kategoriaan kuuluvia pelejä.
Fritz saattaa joskus lisätä peliin värikoodin (pelin täydellisen analysoinnin yhteydessä), mutta
pääsääntöisesti ne on lisätty peliluetteloon jo etukäteen.
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Fritz tunnistaa seuraavat värikoodit:
Huippupeli

Puolustus

Ratkaiseva turnaus Uhraus
Mallipeli

Materiaali

Uutuus

Nappuloiden käyttö

Sotilasjärjestys

Loppupeli

Strategia

Taktinen kömmähdys

Taktiikka

Strateginen kömmähdys

Hyökkäys

Pelaajan määrittelemä

3.4 Pelien avaus ja siirtojen uudelleenpelaaminen
Valikko: Window|Ikkuna – Database window|Tietokantaikkuna (F12)
Avaa tietokantaikkunan peliluetteloineen. Saat ikkunan avattua myös painamalla näppäintä
F12 tai Esc.
Valikko: File|Tiedosto – Open|Avaa – Database|Tietokanta (Ctrl-0)
Valitse käytettävä tietokanta. Tämä on Fritz CD:llä, mutta voit kopioida sen kiintolevyllesi.
Tuplaklikkaa haluamaasi peliä luettelossa
Voit tuplaklikata haluamaasi peliä luettelossa tai voit (nuolinäppäimillä) selata listaa ja halutun pelin kohdalla painaa Enter näppäintä. Toiminto lataa pelin laudalle.
Pelaa pelisiirrot uudelleen käyttäen näppäimistön nuolinäppäimiä
Voit myös käyttää erillisiä toistopainikkeita näytön yläreunassa tai laudan alapuolella.

Saat toistopainikkeet näkyviin klikkaamalla Saat laudan alle toistopainikkeet klikkaahiiren oikealla painikkeella valikkoriviä malla lautaa hiiren oikealla näppäimellä
(replay).
(Replay arrows below board).
Keskimmäisellä peruutuspainikkeella on erikoistarkoitus: käytettyäsi sitä Fritz ei kysy mitä
tehdä uuden antamasi siirron kanssa vaan automaattisesti ylikirjoittaa vanhan siirron päälle.
Valikko: Game|Peli – Replay game|Toista pelin siirrot (*)
Pelaa automaattisesti ladatun pelin kaikki siirrot. Voita valita siirtojen nopeuden esiin ilmestyvästä ikkunasta. Etsiäksesi tietyn pelin tietokannasta käytä etsintätoimintoa.
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3.5 Pelien editointi ja selityksien lisääminen

Klikkaa hiiren oikealla
näppäimellä notaatio- tai
aloitusikkunaa editoidaksesi valittua peliä.
Voit valita lukuisista toiminnoista
selitystyökaluista.
Muista, että sinun tulee
tallentaa (save) tai korvata (replace) peli, jos
haluat tallentaa sen kiintolevyllesi.

3.6 Pelien etsintä
Tämä on erittäin tehokas toiminto, joka hakee avoinna olevasta tietokannasta kaikki pelit
joissa peliasema esiintyi. Jos tuplaklikkaat yhtä näistä peleistä se ladataan uudelleenpeluuta
varten laudalle (muista varmistaa, että olet tallentanut alkuperäisen pelin, muuten se menetetään). Voit myös käyttää näppäintä F10 ladataksesi pelin toisensa jälkeen ja tutkiaksesi
jatkoa.
Delete line|Poista linja: Toiminto poistaa linjan (ja kaikki alalinjat) pelistä. Koskee
kursorilla valittua linjaa.
Promote line|Ylennä linja (linjahierarkiassa): Tämä nostaa nykyisen variaation korkeammalle tasolle, tehden sen isäntälinjasta alalinjan.
Delete previous/remaining moves|Poista edeltävät/seuraavat siirrot: Poistaa kaikki
nykyistä peliasemaa edeltävät/seuraavat siirrot. Jos poistat edeltävät siirrot Fritz automaattisesti lisää asemakuvauksen, jotta pelinkatkelma voidaan myöhemmin avata.
Delete all commentary|Poista kaikki selostukset (Ctrl-Vaihto-Y): Poistaa kaikki variaatiot ja tekstiselostukset pelistä.
Delete Time + Evaluation|Poista aika ja arvio: Poistaa Fritzin lisäämät aika ja arviomerkinnät siirroista.
Text before/after move|Teksti ennen/jälkeen siirron: Molemmat toiminnot avaavat
tekstieditorin, jolla voit kirjoittaa selostuksen, joka voidaan lisätä siirron alkuun tai
loppuun. Editorin välilehdiltä voit valita haluamasi kielen (suomen kieli puuttuu), jolla
kommentoit pelisiirtoa. Valikosta “Tools|Työkalut” – “Options|Valinnat” – “Language|Kieli” voit määrittää mitkä kielet pitäisi näyttä kun lataat pelin.
!,?... / +–,=...: Tämä lisää tilannearviosymboleita (esim. “!!” = loistava siirto, “??” =
paha virhe) tai arvioita asemasta (esim. “+–“ = valkea on voitolla, “–/+” = mustan asema on parempi), jotka tulevat pelinotaatioon näkyviin ja tallennetaan yhdessä siirtojen
kera.
Variation colour|Variaation väri: Voit vaihtaa yksittäisten variaatioiden väritystä,
esim. merkitä omat analyysisi eri värillä.
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Insert diagram|Lisää diagrammi: Merkitsee aseman diagrammiin tulostusta varten.
Voit myös merkitä aseman painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl-A (lisää teksti siirron
perään) Ctrl-D. Kun tulostat pelin haluttu peliasema tulostuu diagrammina.
Material|Materiaali: Lisää
materiaalibalanssin näytön
notaatioikkunan pohjalle.
Oheisessa esimerkissä valkealla on ratsu mustan lähetistä ja sotilaasta.
Choose font|Valitse kirjaisintyyppi: Voit muuttaa notaatioikkunassa käytettävän fontin. Muista valita fontti, joka alkaa sanalla “Figurine...” jotta shakkifiguurit ja selostussymbolit näkyvät oikein.
Selostus graafisessa muodossa
Fritz käyttää värillisiä nuolia ja ruutuja jotta strategian esittäminen olisi selvempää. Voit manuaalisesti lisätä niitä käyttämällä hiirtä ja näppäimistöä yhdessä. Paina Alt –näppäin pohjaan
ja klikkaa haluamaasi ruutua laudalla tai vedä hiirellä linja ruudulta toiselle. Toiminto piirtää
vihreän nuolen tai ruudun. Alt+Ctrl tekee saman keltaisella, Alt+Vaihto punaisella.

3.7 Pelin tallentaminen
Valikko: File|Tiedosto – Save game|Tallenna peli (Ctrl-S)
Toiminto tallentaa pelin avoinna olevaan tietokantaan.
Sinun tulee antaa esiin ilmestyvään ikkunaan molempien pelaajien nimet (mikäli kyseessä oli
peli Fritziä vastaan, nimet on jo valmiiksi ruuduissaan), turnaustiedot, selostajan nimi, vuosi,
kuukausi ja päivä, sekä tulos jne. ECO –koodi lisätään automaattisesti. Hyödyllistä on merkitä
molempien pelaajien ELO- arvo. Mikäli kyseessä oli turnauspeli, haluat ehkä laittaa kierroksen
(round) ja mahdollisen alakierroksen (subround). Jos kyseessä on vain variaatioanalyysi, voit
käyttää sopivia arviosymboleita konkreettisen tuloksen sijasta.
Pelejä ei voi tallentaa CD:llä olevaan tietokantaan. Muista luoda uusi tietokanta omille peleillesi, joita et luultavasti halua tallentaa historiallisten pelien tietokantaan jatkoksi.
Kaikki Fritziä vastaan pelaamasi pelit tallennetaan automaattisesti tiedostoon autosave.cbh.
Voit aina avata tämän tietokannan ja tarkastaa pelit, joita et ole manuaalisesti tallentanut.
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3.8 Tietokantaikkuna
Fritzissä on kehittyneet tietokantatoiminnot joiden avulla voit tallentaa lukuisia pelejä erilaisiin tietokantoihin. Nämä voivat olla konetta vastaan pelaamiasi pelejä, mutta myös historiallisia tai ajankohtaisia pelejä joita on suurin määrin tarjolla ohjelman valmistajalla, ChessBasella. Pelit lajitellaan automaattisesti monien kriteerien mukaan. Lisäksi sinulla on käytössäsi
tehokas etsintätyökalu halutun pelin paikantamiseen hyvin lyhyessä ajassa.
Valikko: Window|Ikkuna – Database window|Tietokantaikkuna (Esc, F12)
Avaa erillisen tietokantaikkunan peliluetteloineen. Saat sen avattua myös näppäimillä F12 tai
Esc. Samoilla näppäimillä pääset takaisin pelilautaikkunaan. Molempien ikkunoiden valikoista
löytyy myöskin samat toiminnot.
Tietokantaikkunassa on aina esillä avoinna oleva tietokanta. Voit vaihtaa toisiin tietokantoihin, luoda uusia, kopioida pelejä kannasta toiseen, antaa Fritzin analysoida pelejä, luoda turnausluetteloita, indeksejä ja monia muita asioita. Seuraavassa päätoiminnot:
Tietokantaikkunan Valikko: File|Tiedosto – Open|Avaa – Database|Tietokanta (Ctrl-0)
tietokantaikkunassa antaa sinulle mahdollisuuden selata haluamasi tietokantatiedosto. Tietokannat voivat olla monissa eri tiedostomuodoissa– CBH, CBF, PGN, jne. Voit muuntaa pelejä
formaatista toiseen kopioimalla ne tietokantaan haluamassasi formaatissa.
Luettelon ylälaidassa on useita välilehtiä, joiden kautta pääset eri indekseihin:
Games|Pelit näyttää yksinkertaisen peliluettelon.
Openings|Avaukset näyttää listan avauksista. Tuplaklikkaa haluamaasi avausta avataksesi avauksen alavariaatiot. Jos “ECO” -avausindeksit eivät ole sinulle tuttuja voit käyttää valikosta “New” – “Openings index” ja valita kuvaavan (coarse|karkean) lajittelun tutuilla nimillä kuten “Sisilialainen”, “Ranskalainen puolustus”, jne.
Themes|Teemat näyttää keskipeliteemojen indeksin (kriittiset asemat, sotilasrakenne
jne.)
Tactics|Taktiikat on indeksi taktiikkateemoille, kuten uhraukset, matit ja loistavat
siirrot.
Strategy|Strategia sisältää indeksejä esimerkiksi voittavia ideoita varten.
Endgames|Loppupelit sisältää erilaisia loppupelikategorioita.

Huomaa: monissa ChessBasen data CD:illä on erilaisia, usein laajoja ja erikoisia peli-indeksejä, joita Fritz ei pysty lukemaan.

Näytön yläreunassa näkyy hiljattain käytettyjen tietokantojen historialuettelo. Tästä voit
näppärästi vaihtaa hiljattain käytettyyn tietokantaan.
Tietokantaikkunan Valikko: View|Näytä – Filter games|Suodata pelejä (Ctrl-F) antaa käyttöösi “suodatinikkunan”, johon voit määrittää haluamasi etsintäkriteerit. Valitsemalla halua©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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masi välilehden voit määrittää monenlaisia eri kriteereitä haluamasi pelin löytämiseksi. Tietokantaikkunassa Tabulaattori (sarkain) -näppäimen painaminen kytkee suodattimen päälle/pois päältä.

3.8.1 Pelien, turnauksien jne. etsiminen
Tietokantaikkunan Valikko: View|Näytä – Filter games|Suodata pelejä – Game data|Pelitiedot (Ctrl-F)
White/Black|Musta/Valkoinen: Kirjoita pelaajan nimi tai osa siitä (“Kasp” on riittävä
Kasparovin pelien löytämiseksi, kuten on myös ”asparov”). Isoilla ja pienillä kirjaimilla
on merkitystä, joten muista kirjoittaa nimen ensimmäinen kirjain isolla.
Ignore colours|Älä huomioi värejä: Mikäli annat vain yhden pelaajan nimen ja valitset
tämän toiminnon näytetään pelaajan molemmilla väreillä pelaamat kaikki pelit. Mikäli
"Ignore colours" ei ole päällä, näytetään vain hänen mustilla tai valkeilla pelaamansa
pelit. Kahden pelaajanimen tapauksessa "Ignore colours" käytössä näyttää kaikki heidän keskinäiset pelinsä värit huomioimatta, kun taas ottamalla toiminto pois näytetään
vain pelit, joissa ensin mainittu pelasi valkeilla ja toinen mustilla.
Tournament, Annotator|Turnaus, Kommenttaattori: Tässä voit etsiä haluamasi turnauksen, tai pelit joiden kommentit on antanut tietty kommentaattori. Kriteereissä
isot ja pienet kirjaimet merkitsevät.
Year|Vuosi: Etsiäksesi pelejä tietyltä ajanjaksolta määritä vuodet tähän.
ECO: Voit etsiä pelejä ECO –koodin perusteella, esim. “C43” – “C45”.
Moves|Siirrot: Voit etsiä lyhyitä tai pitkiä pelejä antamalla siirtojen lukumäärän.
Text|Teksti: Etsii tietokantatekstejä. Nämä eivät ole pelejä vaan peliraportteja, jotka
saattavat sisältää kuvia, videota, asemia ja linkkejä peleihin jne.
Elo: Voit etsiä peliä jomman kumman tai molempien pelaajan Elo -vahvuuden perusteella.
Result|Tulos: Voit etsiä pelejä joissa valkoinen voitti, musta voitti, tai peli päättyi tasatulokseen. Samoin voit etsiä pelejä, jotka päättyivät mattiin, pattiin tai shakkaukseen.
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3.8.2 Pelikommentaatioiden etsiminen
Tietokantaikkunan Valikko: View|Näytä – Filter games|Suodata pelejä – Annotations|Notaatiot (Ctrl-F)
Peleistä saattaa löytyä tekstikommentaatioita (annotations), joita on tehnyt Fritz tai joita
voit itse lisätä:
Text1, Text2: Kirjoita kaksi merkkijonoa tekstiä, jonka perusteella haluat Fritzin etsivän pelin (esimerkissä käytetty sanoja ”brilliant” ja ”superb” jotka molemmat tarkoittavat erinomaista”).
Whole word|Koko sana tarkoittaa, että etsinnän tulokseen kelpaa sana vain tarkalleen
siinä muodossa jossa se on kirjoitettu, eli esimerkin mukaisesti Fritz ei löytäisi sanaa
“brilliantly|erinomaisesti”. Halutessasi voit ottaa vaihtoehdon pois päältä.
Symbols|Symbolit Voit etsiä pelejä, joista löytyy arviosymboleja varten kuten “!” ja
!?”.
Deleted|Poistetut: Hakee poistettuja pelejä.
Position|Asema: Listaa pelit jotka alkavat tietystä asemasta (esim. shakkitehtävät ja
tutkielmat).
Voit etsiä myös pelejä jotka sisältävät variaatioita (variations), harjoitusasemia (training positions), multimediaa (multimedia), selostuksia graafisessa muodossa (colours), kriittisiä
asemia (critical positions), jne.

3.8.3 Peliasemien etsiminen
Tietokantaikkunan Valikko: View|Näytä – Filter games|Suodata pelejä – Position|Asema
(Ctrl-F)
Asettaaksesi nappulat laudalle klikkaa ensin haluamaasi nappulaa laudan oikealla reunalla ja
sen jälkeen haluttua ruutua laudalla. Klikkaamalla ruutua hiiren oikealla painikkeella vaihtaa
nappulan värin. Alempana näkyviä kahta ”jokeria” voidaan käyttää osoittamaan, että mikä
tahansa tietyn värinen nappula täytyy olla määritetyssä ruudussa.
Seuraavalla sivulla olevassa esimerkissä Fritz hakee kaikki pelit joissa valkea on suorittanut
lähetin uhraamisen ruutuun h7. Huomaa, että kun avaat yhden noudetuista peleistä, ohjelma
siirtyy pelissä suoraan asemaan, jossa uhraus tapahtui.
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Look for board|Etsi laudalta, Exclude board|Sulje pois laudalta ja Or board|Tai lauta: voit määrittää kullekin lautatyypille haluamasi nappulat. ”Look for” –tapauksessa
Fritz etsii aseman osasia, joissa määrätyt nappulat löytyvät. ”Exclude board” –
tapauksessa määrättyjä nappuloita ei saa esiintyä. Tässä vaihtoehdossa voit laittaa samaan ruutuun useamman nappulan. “Or board” –tapauksessa voit määrittää vaihtoehtoisen aseman, jota Fritz etsii yhtäaikaisesti.
Mirror|Peili: horizontal|vaakasuunta/vertical|pystysuunta: näiden avulla voit kääntää lautaa vaaka- tai pystysuunnassa ja näin samanaikaisesti etsiä aseman osasia sekä
laudan ylä- että alaosasta (esimerkin mukaisesti etsiä lähetin uhrausta joko ruutuun h7
tai h2), tai vasemmasta ja oikeasta reunasta.
First|Ensimmäinen, length|pituus, last|viimeinen: Tämä mahdollistaa etsinnän rajaamisen pelin tiettyyn vaiheeseen. Esimerkissä Fritz aloittaa etsinnän siirrosta 5 (first)
ja lopettaa etsinnän siirtoon 40 (last). Position täytyy esiintyä yhden siirron ajan
(length).
Copy board|Kopioi pelilauta siirtää nykyisen peliaseman pääikkunasta “Look for” laudalle. Voit muuttaa asemaa ennen etsinnän aloittamista.

3.8.4 Värikoodattujen pelien etsiminen
Tietokantaikkunan Valikko: View|Näytä – Filter games|Suodata pelejä – Medals|Värikoodit
(Ctrl-F)

Voit klikata useamman kategorian kerrallaan. Huomaa, että Fritz hakee pelit, joissa kaikki
määrittämäsi kategoriat löytyvät.
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3.8.5 Etsintäkiihdytin
Tietokantaikkunan Valikko: Tools|Työkalut – Create/Delete search booster|Luo/Poista
etsintäkiihdytin
Etsintäkiihdytin koostuu parista lisätiedostosta, jotka liitetään tietokantaan. Ne vievät tilaa
noin 50 tavua per peli (joten voivat viedä kiintolevyltä huomattavan paljon tilaa). Ne kuitenkin nopeuttavat huomattavasti tiettyjen pelien ja asemien etsintää. Kiihdytintiedostoilla on
tiedostomääreenä .CBB ja .CBO ja voit poistaa ne kiintolevyltäsi, mikäli et enää niitä tarvitse.
Fritz saattaa tarjota kiihdytintiedoston luomista suurelle tietokannalle, jolla ei vielä ole sitä.

3.8.6 Aseman etsiminen
Valikko: Edit|Muokkaa – Find position|Etsi asema
Tämä on erittäin tehokas toiminto, joka hakee avoinna olevasta tietokannasta kaikki pelit
joissa peliasema esiintyi. Jos tuplaklikkaat yhtä näistä peleistä se ladataan uudelleenpeluuta
varten laudalle (muista varmistaa, että olet tallentanut alkuperäisen pelin, muuten se menetetään). Voit myös käyttää näppäintä F10 ladataksesi pelin toisensa jälkeen ja tutkiaksesi jatkoa.
Toiminto voidaan suorittaa myös klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä notaatio- tai avauskirjastoikkunaa ja valitsemalla avautuvasta valikosta "Search games|Etsi pelit".

3.8.7 Tietokannan arkistoiminen
Tietokantaikkunan Valikko: File|Tiedosto – Archive|Arkistoi (Ctrl-Z)
Valitse tämä tietokantaikkunassa. Fritz pakkaa kaikki tietokantaan liittyvät tiedostot yhdeksi
”arkistotiedostoksi” (jonka tiedostomääre on .cbv). Kaikki ChessBasen ohjelmat osaavat purkaa nämä arkistotiedostot normaaliksi tietokannaksi.
Arkistotiedostot ovat pakattuja ja ne voidaan lähettää yhtenä tiedostona sähköpostitse. Ne
ovat myös paras tapa julkaista pelejä internetissä.

4 Pelien analysointi
4.1 Ääretön analyysi
Valikko: Game|Peli – Infinite analysis|Ääretön analyysi (Alt-F2)
Tämä asettaa Fritzin erikoistilaan, jossa se ei vastaa siirtoosi vaan yksinkertaisesti analysoi
peliasemaa laudalla. Voit nyt lisätä kaikki pelin siirrot.
Valitsemalla valikosta saman toiminnon uudelleen tai painamalla Alt-F2 uudelleen palauttaa
Fritzin takaisin pelitilaan.

4.2 Täysi analyysi
Valikko: Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi – Full analysis|Täysi analyysi (Ctrl-Y)
Tämä on erittäin tehokas toiminto, joka on toistuvasti voittanut palkintoja (erityisesti vuonna
1996, 1997 ja 1998 Kansainvälisen Tietokoneshakkiliiton myöntämä Herschberg Palkinto) parhaasta tietokoneohjelman tekemästä shakkipelikommentaatiosta.
Fritz ei ainoastaan arvioi pelisiirtoja korkeatasoisesti ja luonnollisella kielellä, vaan se on ainoa shakkiohjelma joka pystyy tunnistamaan taktiset kategoriat ja ”yritykset”. Viimeksi mai©jarmo.pitkaranta@luukku.com
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nitut ovat huonompia siirtoja joita ei pelattu, mutta jotka ovat ihmisten kannalta katsottuna
kiinnostavia. “Naturally White cannot capture the bishop because of...|Luonnollisesti valkea
ei voi syödä lähettiä koska…” on tyypillinen esimerkki Fritzin antamista tämän luokan kommenteista.
Arviointiprofiili-ikkuna antaa myös sinulle selkeän kuvan siitä miten peli kehittyi ja missä ratkaisevat virheet tehtiin. Muista että voit klikata missä tahansa kohtaa arviointiprofiili-ikkunaa
siirtyäksesi haluttuun kohtaan peliä.
Voit käyttää automaattista pelin analysointitoimintoa meneillään olevaan peliin Fritzin pääikkunassa, mutta voit käyttää sitä myös tietokantaikkunassa. Siellä voit itse asiassa merkitä
useamman pelin analysointia varten.
Analyysin asetukset –ikkunassa on useita erilaisia vaihtoehtoja. Jos vain klikkaat “OK” analyysi alkaa. Voit pysäyttää automaattisen analyysin klikkaamalla painiketta “Stop” joka ilmestyy valikkoriville. Seuraavia vaihtoehtoja voit muuttaa:

Calc time|Laskenta-aika: Tämä määrittää Fritzin siirtoa kohti käyttämän minimiajan.
Mikäli Fritz luo variaatioita sama aika käytetään jokaiselle päälinjan siirrolle. Luonnollisesti mietintäajan pidentäminen parantaa analyysin laatua.
Threshold|Kynnys: Tässä voit määrittää missä vaiheessa Fritz pitää siirtoa virheenä.
Mikäli määrität korkean arvon (esim. 300 = kolme sotilasyksikköä), ainoastaan vakavat
möhläykset huomioidaan huonona siirtona. Jos asetat kovin alhaisen arvon ” Better
is…|Parempi on…” kommentit ja variaatiot lisääntyvät.
Reference DB|Viitetietokanta: Mikäli Fritzillä on pääsy laajempaan tietokantaan se
voi luoda joitain varsin mielenkiintoisia kommentaatioita. Viitaten äskettäisiin peleihin
jotka ovat samantyyppisiä analysoitavan pelin kanssa se pystyy tunnistamaan uutuuden.
Klikkaa “Reference DB” –painiketta ja määritä käytettävä tietokanta.
Storage|Muisti: Tämä on olennainen asia kun Fritz automaattisesti analysoi useampia
pelejä peliluettelosta. Fritzin tulee tietää pitääkö kommentoidut pelit tallentaa alkuperäisten pelien päälle vai pitääkö ne tallentaa uusina peleinä tietokannan loppuun.
Verbose/Graphical/Training|Monisanainen/Graafinen/Harjoittelu: Normaalisti Fritz
kommentoi peliä käyttäen apunaan variaatioita ja arviosymboleita. Mikäli “verbose” –
tila on käytössä ohjelma lisää myös tekstikommentaatiota luonnollisella puhekielellä
(“This throws away the game|Tässä meni peli sivu suun” tai “Black must return material|Musta joutuu luovuttamaan materiaalia”). “Graphical” –tila antaa Fritzille mahdollisuuden lisätä värikkäitä nuolia ja ruutuja kommentaatioihinsa. “Training”-tila saa
Fritzin luomaan tietokilpailukysymyksiä kuten “How would the (inferior) move x be refuted?|Kuinka tulisi (huono) siirto x kumota?” tai “Why didn’t White play x takes
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y|Miksi valkea ei syönyt x:llä y:tä?” Nämä kysymykset tulevat esiin kun toistat pelin
siirrot. Fritz jopa määrittää harjoitusaseman miettimiseen ajan ja palkintopisteitä.
Last move|Viimeinen siirto: Tämä määrittää rajan analyysille. Analyysi käynnistyy aina pelin lopusta ja etenee takaperin, loppuen määrittämääsi siirtoon (esim. “1” = analyysi siirrosta 1 pelin loppuun).
Side|Puoli: Tässä voit rajoittaa analyysin vain valkean tai mustan siirroille, tai voittajan tai häviäjän siirroille.

4.3 Syvä asema -analyysi
Valikko: Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi – Deep position analysis|Syvä asema-analyysi
(Ctrl-Vaihto-T)
Tätä toimintoa käytetään yksittäisen aseman analysointiin. Se on erinomainen haluttaessa
syvä ja yksityiskohtainen analyysi kriittisestä asemasta, ja erityisen kiinnostava kirjeshakin
pelaajille.
Toiminnossa Fritz luo yksityiskohtaisen analyysipuun asemasta. Voit määrittää kuinka syvä ja
leveä puu tulisi olla ja mitkä siirrot otetaan analyysiin mukaan tai pois:

Time/depth|Aika/syvyys: Analyysin tarkkuus määritellään antamalla joko aika siirtoa
kohti (time) tai käyttämällä haluttua etsintäsyvyyttä (depth). Aika per siirto on joustavampi koska se sallii Fritzin menevän syvemmälle tietyissä asemissa (esim. loppupelissä).
Plus (root)|Lisä (juuri): antaa mahdollisuuden lisätä ylimääräistä aikaa tai etsintäsyvyyttä juuriasemalle, joten sitä analysoidaan tarkemmin kuin aseman laskennassa
ilmenneitä muita asemia.
Branching|Haarautuminen: Haarautumiskertoimet ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle siirrolle määrittävät kuinka monta vaihtoehtoista siirtoa annetaan. Mitä suuremmat arvot, sitä laveampi analyysipuu. Fritz saattaa kuitenkin muuttaa haarautumiskerrointa, mikäli se katsoo aseman ansaitsevan muutoksen. Tämä on riippuvainen jäljempänä kuvatusta “evaluation window” -asetuksesta.
Branching: White, Black, both|Haarautuminen, valkea, musta, molemmat: määrittää tutkitaanko vaihtoehtoja molemmin puolin. Esimerkki: haluat näyttää, että tietyssä
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asemassa valkea voittaa voimalla. Tällöin et ole kovin innostunut valkean muista vaihtoehdoista vaan sinun tulisi määrittää haarautumat vain mustalle.
Length of variations|Variaatioiden pituus: määrittää analysoitujen variaatioiden pituuden.
Evaluation window|Arviointi-ikkuna: Tämä arvo, annettuna sotilaan sadasosina, määrittää milloin Fritz hylkää variaation. Arvo 80 esimerkiksi tarkoittaa, että siirtoja jotka
ovat 0,8 sotilasta huonompia kuin paras siirto ei tutkita eteenpäin, vaikka haarautumiskerroin sen sallisikin.
Analyysin lopuksi Fritz lajittelee kaikki luomansa variaatiot ja tekee niistä vahvimman päälinjaksi.

4.4 Virhetarkistus
Valikko: Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi – Blunder check|Virhetarkistus (Ctrl-Vaihto-B)
Toiminto ei suorita pelin täyttä analyysiä, vaan yksinkertaisesti taktisen aseman tutkimisen
räikeiden virheiden löytämiseksi. Virhe-etsintäikkunassa voit määrittää lukuisia asetuksia:

Side to analyse|Analysoitava puoli: Voit rajoittaa analyysin tehtäväksi vain valkeille
(white), mustille (black) voittajalle (winner) tai häviäjälle (loser) aivan kuten automaattisessa analyysitoiminnossakin.
Output|Tuloste: Mikäli peli sisältää jo entuudestaan kommentteja saatat haluta Fritzin virheanalyysin yksikertaisesti upotettavan niiden sekaan. Määrittämällä Fritzin tekemään huomautuksensa tekstikommentteina löydät ne helpommin muun notaation seasta.
Full variations|Täydet variaatiot, erase old annotations|poista vanhat kommentit,
training|harjoitus: Voit myös määrittää ohjelman pyyhkimään vanhat analyysit (erase)
ja voit myös määrittää ohjelman tekemään täydet variaatiot (full). Voit halutessasi
määrittää Fritzin luomaan harjoitusasemia (training).
Time/depth|Aika/syvyys, Threshold|Kynnys: Tässä voit määrittää keskimääräisen etsintäsyvyyden siirrolle. Määritä Fritzille siirrolle käyttämä minimiaika. Kynnys määrittää missä vaiheessa Fritz pitää siirtoa virheenä. Jos määrität tähän korkean arvon
(esim. 300 = kolme sotilasyksikköä),ainoastaan räikeät virheet huomioidaan. Jos määrität kovin alhaisen arvon, kommentit ja variaatiot lisääntyvät. Jos määrität arvon nollaan, Fritz kommentoi jokaista siirtoa, silloinkin kun siirrosta sinällään ei olisi mitään
sanottavaa.
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Check main lines/variations|Tutki päälinjat/variaatiot: Fritz tutkii ainoastaan pelin
päälinjat, tai variaatiot, tai molemmat.
Storage|Muisti: Mikäli etsit virheitä yhdestä tai useammasta pelistä voit määrittää tähän korvataanko tarkistetuilla peleillä alkuperäiset (replace) vaiko tallennetaan avoinna olevaan tietokantaan uutena peleinä (append).

Pelit, joista virhe-etsintä on löytänyt vakavia virheitä merkitään mustalla “Tactical blunder|Taktinen kömmähdys” värikoodilla, jotta ne voidaan helposti löytää käyttämällä pelien
etsintätoimintoa. Fritz lisää pelin virhe-etsinnässä käytetyn shakkimoottorin nimen pelin selostajaksi ennen ensimmäistä siirtoa. Mikäli analysoit peliä myöhemmin käyttäen toista shakkimoottoria nimi lisätään jokaisen uuden löydetyn variaation eteen.

4.5 Vertailuanalyysi
Valikko: Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi – Compare analysis|Vertailuanalyysi (AltVaihto-C)
Analyysin automaattisella vertailulla on kaksi päätarkoitusta. Ensiksi se on loistava keino arvioida shakkimoottoreiden heikkouksia ja vahvuuksia. Toisaalta, shakin näkökulmasta katsottuna, on mielenkiintoista verrata kahden eri shakkimoottorin johtopäätöksiä keskenään. Toinen moottoreista saattaa olla taktisesti luotettavampi, toinen asemallisesti perusteellisempi.
On myös mielenkiintoista verrata kahta eri versiota samasta shakkimoottorista. Voit esimerkiksi haluta tutkia Fritz5.32:n ja Fritz6:n eroja keskenään. "Compare analysis" –toiminto antaa sinun tutkia, mitä kumpikin moottori löytää tietyllä hakusyvyydellä, tai kuinka monta
asemaa kumpikin moottori itse asiassa tarkistaa saavuttaakseen tietyn etsintäsyvyyden.
Voit määrittää variaatiovärin kullekin moottorille (ladatessasi sen) jolloin näet yhdellä silmäyksellä mikä moottoreista lisäsi kommentin.

4.5.1 Moottorin lataaminen
New|Uusi antaa sinun valita moottorin listalta.
Edit|Muokkaa antaa sinun muuttaa jo ladatun moottorin asetuksia, (hash table size|asemataulukon
koko,
Variation
color|Variaatioväri,
Engine
parameters|Moottorin parametrit).
Voit käyttää "compare analysis" –toimintoa useissa peleissä (tietokantaikkunassa). Tässä tapauksessa sinun tulisi määrittää korvaavatko analysoidut pelit alkuperäiset vai tulisiko ne tallentaa tietokannan loppuun uusina peleinä.
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Huomaa: Voit ladata saman moottorin useampaan kertaan ja sitten muuttaa moottorin parametreja. Tällä tavoin voit todeta kuinka asetukset vaikuttavat moottorin suorituskykyyn.

4.6 Moottori vs. moottori
Valikko: Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi – Shootout|Moottori vs. moottori
Toiminto mahdollistaa yhden tai useamman shakkimoottorin pelata peliasema loppuun. Toimintoa käytetään eri moottoreiden testaamiseen – antaa niiden pelata taktinen, strateginen
tai loppupeliasema eri syvyyksillä – mutta myös analyyttisiin tarkoituksiin:
New|Uusi sisällyttää uusia moottoreita toimintoon.
Delete|Poista poistaa moottoreita toiminnosta.
Move limit|Siirtoraja: Voit määrittää maksimin pelin pituuden ja keskimääräisen etsintäsyvyyden kullekin siirrolle..
Depth|Syvyys: Jos määrität syvyydeksi esimerkiksi 5 – 9 uudet pelit pelataan kullakin
mietintäsyvyydellä. Kahden moottorin tapauksessa Fritz vaihtaa puolia kullakin syvyydellä.
Skip even plies|Ohita parilliset puolisiirrot sallii sinun välttää parillisten puolisiirtojen etsintäsyvyyttä, jossa joillakin moottoreilla (kuten Fritz ja Nimzo) on heikkouksia.
Alla olevassa esimerkissä syvyysasetus (depth) on 5 –9 ja ”skip even plies|ohita parilliset puolisiirrot” on valittuna. Tuloksena ohitetaan etsintäsyvyydet 6 ja 8 eli etsitään
syvyyksillä 5, 7 ja 9. Koska puolia vaihdetaan joka pelin jälkeen (kaksi moottoria ladattu) yhteistulos on kuusi peliä (=6 games).

Kaikki tässä analyysitilassa pelatut pelit tallennetaan engine-engine|moottori-moottori –tietokantaan.

4.7 Shakkipähkinät, mattitehtävät
Valikko: Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi – Mate search|Matinetsintä (Ctrl-M)
Toiminto auttaa selvittämään shakkitehtäviä (esim. valkea aloittaa ja tekee matin x siirrossa).
Fritzissä on erityinen matinratkaisumoottori joka osaa myös itsematit joissa valkea pakottaa
mustan tekemään valkeasta matin, sekä apumatit joissa molemmat puolet yhteistyössä tekevät mustasta matin.
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Matinetsintä –ikkunassa voit valita käytettävän
moottorin (näytössä näkyvät ainoastaan matin
etsimiseen erikoistuneet shakkimoottorit) ja
määrittää minkälaista ongelmaa olet selvittämässä.
“Parameters|Parametrit” antaa sinun muuttaa joitain asetuksia, erityisesti hyvin syvissä mattitehtävissä, jotka muuten kestäisivät kovin kauan.

Klikkaa “Heuristic search|Heuristinen etsintä” ja määritä kuninkaan pakoruutujen
(king squares) maksimimäärä.
“Threat with check|Shakinuhka” määrittää kuinka syvä matinuhka pitää olla ennen
kuin se huomioidaan.
Fritz ei ainoastaan näytä aloitussiirtoa vaan rakentaa koko ratkaisun, jossa mukana
ovat mustan kaikki vaihtoehtoiset puolustukset. Mikäli shakkipähkinään on useampi
kuin yksi ratkaisu, Fritz antaa vaihtoehtoiset ratkaisut linjoina. “Last move|Viimeinen
siirto” määrittää tulisiko tehtävän viimeinen siirto – yleensä tämä on päivänselvää – ottaa mukaan vai ei.

4.8 Tekstikommentit
Huomautus on tekstiä jonka voit lisätä kommentoidaksesi siirtoa tai asemaa. Seuraavalla tavalla saat lisättyä tekstiä:
Klikkaa hiiren oikealla painikkeella notaatiota halutun siirron kohdalla ja valitse avautuvasta valikosta “Text after move|Tekstiä siirron perään”. Voit myös painaa Ctrl-A.
Klikkaa hiiren oikealla painikkeella notaatiota halutun siirron kohdalla ja valitse avautuvasta valikosta “Text before move|Tekstiä siirron eteen”. Voit myös painaa Vaihto
Ctrl-A.
Molemmissa tapauksissa saat esiin tekstieditorin johon voit kirjoittaa huomautuksesi.
Voit käyttää suurinta osaa Windowsin leikepöytätoiminnoista lisätessäsi huomautuksiasi. Voit
esimerkiksi käyttää näppäinyhdistelmiä Ctrl-X ja Ctrl-C leikataksesi tai kopioidaksesi tekstinosasia leikepöydän kautta, ja Ctrl-V:tä liittääksesi ne. Voit jopa lisätä tekstiä toisesta lähteestä ja liittää ne leikepöydän kautta omaan tekstiisi.
Voit käyttää kaikkia erityisiä shakkiarviosymboleja, jotka saat aikaiseksi näppäimistön avulla.
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Joitain huomattavia asioita:
Tekstiä voit kirjoittaa eri kielillä. Ennen kirjoittamista voit määrittää on ko. kieli neutraalia
vaiko
joku
annetuista
kielistä:
English|Englanti,
German|Saksa,
French|Ranska, Spanish|Espanja, Italian|Italia, Dutch|Hollanti tai Portuguese|Portugali. Suomen kieli ei ole valittavissa.
Valikosta Tools|Työkalut – Options|Asetukset – Language|Kieli voit määrittää mitkä
kielet tulisi näyttää kun peli ladataan. “All|Kaikki” on kieliriippumaton ja näytetään
aina.
Voit merkitä peliaseman diagrammiin lisäämällä Ctrl-D merkki tekstin joukkoon. Kun
tulostat pelin diagrammi ilmestyy kuvaamaan haluttua asemaa.

4.9 Asemasymbolit
Shakissa käytetään aseman arviointiin järjestelmää, joka käyttää erityisiä symboleja arvioimaan siirtoja tai asemia. Niiden etuna on luettavuus kielestä riippumatta ja niitä ymmärtävät
shakinpejaajat ympäri maailman. Fritz osaa kaikki kansainväliset shakkisymbolit. Seuraavassa
tärkeimmät:
Symboli

Merkitys

Symboli

Merkitys

"!

Hyvä siirto

≥!

Valkea on selvästi parempi

""!

Erittäin hyvä siirto

,.!

Valkea on voitolla

@!

Huono siirto

µ!

Musta on hieman parempi

@@!

Erittäin huono siirto, kömmähdys

∑!

Musta on selvästi parempi

"@!

Mielenkiintoinen siirto

.,!

Musta on voitolla

@"!

Kyseenalainen siirto

Ö!

Hyökkäyksen kera

>!

Tilanne on tasan

Ñ!

Aloitteen kera

¥!

Valkea on hieman parempi

Ü!

Vastapelin kera

4.10

Arviosymbolien antaminen näppäimistöltä

Lisätäksesi arviosymboleja tekstikommenttiesi sekaan sinun tulee käyttää erityisiä näppäinyhdistelmiä. Mikäli ne eivät toimi kunnolla, True Type –tyyppinen ”Figurine” –fontti ei ole
asianmukaisesti asennettu:
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Merkki Näppäimistö Tarkoitus
§!

Ctrl-K

Kuningas

•!

Ctrl-Q

Kuningatar

¶!

Ctrl-N

Ratsu

ß!

Ctrl-B

Lähetti

®!

Ctrl-R

Torni

©!

Ctrl-P

Sotilas

Ñ!

Ctrl-A

hyökkäyksen kera

Ö!

Ctrl-I

aloitteen kera

Ü!

Shift-Ctrl-C

Vastapelin kera

á!

Ctrl-Alt-I

Ideana on…

à!

Ctrl-S

Tilaetu

ï!

Ctrl-Z

Aika

ã!

Ctrl-Alt-D

Kehitysetu

ì!

Ctrl-L

Linja

î!

Shift-Ctrl-D

Diagonaali

â!

Ctrl-Alt-Z

Siirtopakko

ñ!

Ctrl-Alt-C

Keskusta

Ÿ!

Shift-Ctrl-W

Heikko kohta

õ!

Ctrl-O

Ainoa siirto

¨!

Ctrl-W

Kera

º!

Ctrl-Alt-W

Ilman

≠!

Ctrl-Alt-Q

Kuningatarpuoli

Ω!

Ctrl-Alt-K

Kuningaspuoli

Æ!

Ctrl-E

Loppupeli

Ø!

Ctrl-Alt-P

Lähettipari

∞!

Ctrl-Alt-O

Eriväriset lähetit

±!

Ctrl-Alt-E

Samanväriset lähetit

≤!

Ctrl-M

Kompensaation kera

≥!

Ctrl-1

Valkea on parempi

¥!

Ctrl-2

Valkea on hieman parempi

˘!

Ctrl-3

Epäselvä

µ!

Ctrl-4

Musta on hieman parempi
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Merkki Näppäimistö Tarkoitus
∑!

Ctrl-5

Musta on parempi

ª!

Ctrl-Alt-B

Parempi on

ø!

Ctrl-Alt-R

Tasapeli

Ł!

Shift-Ctrl-P

Vapaasotilas

ó!

Ctrl-.

Eristetty sotilas

5 Tietokoneshakki
5.1 Shakkimoottorit
Fritzin shakkia pelaava osa on eristetty ja riippumaton graafisesta käyttöliittymästä. Sitä kutsutaan ”shakkimoottoriksi”. Moottorin voi vaihtaa (Valikko: Tools|Työkalut – Engine|Moottori), ja Fritz tukee useamman moottorin yhtäaikaista käyttöä. Voit määrittää shakkimoottoriotteluita ja turnauksia.
ChessBase julkaisee säännöllisesti uusia shakkimoottoreita, jotta sinulla on käytössä uusimmat
ja tehokkaimmat moottorit maailmassa. Lokakuussa 1999 oli seuraavat moottorit saatavissa
Fritziin:
Fritz 1.20 *

(16 bit) Tämä on ensimmäinen Fritz-perheen moottori. Sen teki Frans Morsch Hollannista vuonna 1991. Se on erinomainen pelattaessa tasoitustasoilla.

Fritz 3.10 *

(16 bit) voitti Tietokoneiden Maailmanmestaruuden vuonna 1995, voittaen lukuisia suurtietokoneita, mukaan lukien Deep Blue. Vuonna 1994 se otti osaa vahvimpaan koskaan pidettyyn pikapeliturnaukseen lyöden joitain maailman vahvimpia
shakinpelaajia, päätyen jaettuun voittoon Maailmanmestari Garry Kasparovin
kanssa.

Fritz4.01 *

(16 bit) Tämä ensimmäinen Windows –pohjainen moottori julkaistiin Fritz4:n kera.

Fritz5.00 *

(16bit) Viimeinen 16–bittinen moottori (julkaistiin elokuussa 1997). Se oli huomattavasti vahvempi kuin Fritz4.

Fritz5.32 *

Ensimmäinen ChessBasen 32-bittinen moottori.

Fritz6 *

Nykyinen Fritzin moottori, joka voitti Frankfurt Masters-turnauksen vuonna 1999.

Doctor2 *

(16 bit) Amatööriohjelman tekivät tohtorit Kraas ja Schrüfer (Saksa), arvostettu
ihmismäisen pelityylinsä vuoksi.

Doctor3 *

Kuten edellinen, mutta parannettu ja muutettu 32-bittiseksi.

Comet B06 *

Vahva 32-bittinen amatööriohjelma jonka teki tohtori Ulrich Türke.

Crafty 16.18 *

Vahva 32-bittinen ohjelma, jonka teki vuonna 1986 tietokoneshakin maailmanmestaruuskilpailujen luoja, professori Robert Hyatt.

Exchess 2.51 *

Amatööriohjelman teki Dan Homan.

Junior 4.6

(16 bit) Maailman mikrotietokonemestari Pariisissa vuonna 1997.

Junior 5.0

Parannettu versio 32-bittisenä. Tämä ohjelma voitti ottelun Suurmestari Boris
Gelfandia vastaan.
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Nimzo99

Taktisesti hyvin vahva ohjelma, luojana itävaltalainen ohjelmoija tohtori Chrilly
Donninger.

Nimzo7.32

Huomattavasti parannettu 32-bittinen versio Nimzosta.

Hiarcs6

(16 bit) Yksi maailman vahvimmista ohjelmista, tekijä Mark Uniack Englannista.
Hiarcs on asemallisesti “älykäs” ohjelma, joka sisältää suuren määrän shakkitietämystä.

Hiarcs7.32

(32 bit). Huomattavasti parannettu versio Hiarcsista, jossa pääsy loppupelitietokantaan ja erityinen oppimistoiminto.

* Nämä moottorit sisältyvät Fritz6 CD:lle.

5.2 Moottorin lataaminen
Valikko: Tools|Työkalut – Engine|Moottori (F3)
Toiminto avaa erityisen ikkunan, jossa voit ladata moottoreita ja määrittää erilaisia parametrejä moottoreille.

Clear Hashtable|Tyhjennä asemaluettelo: Tyhjentää kaiken informaation asemaluettelosta (joka on saattanut täyttyä aikaisemman siirtoetsinnän yhteydessä).
Engine parameters|Moottoriparametrit: Valitse asettaaksesi valitsemallesi moottorille parametrit.
Hash table size|Asemaluettelon koko on tärkeä, jos haet optimaalista vahvuutta, erityisesti pelattaessa pelejä pidemmillä miettimisajoilla.
Tablebases|Luettelokannat ovat erityisiä loppupelitietokantoja jotka mahdollistavat
Fritzin pelaavan täydellisesti loppupelejä, joissa on viisi nappulaa tai vähemmän (jopa
niiden löytämisen etsinnän yhteydessä).

5.3 Shakkimoottoriottelut
Valikko: File|Tiedosto – New|Uusi – Engine match|Moottoriottelu (Ctrl-E)
Toiminnon avulla voit aloittaa automaattisia otteluita kahden shakkimoottorin välillä. Voit
myös laittaa tietyn moottorin pelaamaan itseään vastaan, esimerkiksi testataksesi erilaisia
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avauskirjastoja. Ikkunassa voit määrittää toisiaan vastaan pelaavat moottorit, niiden käyttämät avauskirjastot, aikarajat, pelien lukumäärä, jne:
Match title|Ottelun nimi: Tähän laitetaan ottelun nimi, jolla peli tallennetaan pelitietokantaan.
Define|Määritä: Nämä kaksi painiketta antavat sinun valita ja konfiguroida moottoreita. Voit määrittää asemaluettelon koon, loppupelitietokannan käytön, avauskirjaston käytön ja mahdollisesti parametreja moottorille. Voit antaa Elo-rankkauksen moottorille. Vasemmanpuoleinen moottori aloittaa ensimmäisen pelin valkoisilla.
Blitz/long/fixed|Pika/pitkä/määritetty: Voit valita pikapelejä tai pelejä turnausaikakontrolleilla. Mielenkiintoinen vaihtoehto on myös määrittää erilainen mietintäsyvyys
eri moottoreille.
Number of games|Pelien lukumäärä: Voit rajata pelattavien pelien lukumäärää.
Move limit|Siirtoraja: Asetus rajoittaa pelattavan pelin pituutta. Antamasi luku määrittää puolisiirtojen (ply) määrän, jotka pelataan avauskirjastosta luopumisen jälkeen.
Peli tallennetaan tietokantaan lopputulos korvattuna arviosymbolilla. Vihje: Jos haluat
tarkastaa avauskirjaston aseta siirtorajaksi "1". Tällöin Fritz seuraa eri variaatioiden
loppuun, laskee yhden siirron ja tallentaa asemat arviosymbolin kera.
Permanent brain|Mietintä vastustajan ajalla: Voit määrittää, tulisiko moottorin laskea siirtoja kun vastustajamoottori miettii. On syytä huomata, että toiminto jakaa prosessoritehon puoliksi moottoreiden kesken eli laskentateho moottoria kohden puolittuu. Suositellaan vain moniprosessoritietokoneille.
Openings DB|Avaustietokanta: Tämän erikoistoiminnon avulla voit valita haluamasi
pelitietokannan. Moottorit lataavat kunkin pelin, siirtyvät avauskirjaston loppuun ja
jatkavat pelaamista siitä eteenpäin. Toiminnon avulla voit määrittää “teematurnauksia” ja suorittaa mielenkiintoisia kokeiluja, kuten “Nunn match”, jossa kumpikin puoli
joutuu pelaamaan kymmenen tyypillistä avausasemaa mustilla ja valkeilla. Nämä asemat löytyvät Fritz CD:ltä (Nunn.cbf) ja ne on valinnut Suurmestari John Nunn. Niistä on
muodostunut shakkimoottoritestauksen standardi kun halutaan välttää avauskirjaston
vaikutusta peliin.
First game|Ensimmäinen peli: Jos käytät avaustietokantaa voit määrittää, mistä asemasta ottelu aloitetaan.
Alternate colours|Värien vaihto: Jokaisen pelin jälkeen vaihdetaan puolia, jolloin
kumpikin moottori pelaa yhden pelin valkeilla ja yhden mustilla. Mikäli molemmat
moottorit käyttävät samaa avauskirjastoa, tai jos käytät avaustietokantaa, kuten
nunn.cbf) kumpikin moottori pelaa saman avauksen sekä valkeilla että mustilla.

Fritz muistaa viimeisen pelin asetukset.
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5.3.1 ”Nunn ottelu”
Avauskirjaston käytöllä moottori vastaan moottori –otteluissa on muutamia mielenkiintoisia
sovellutuksia. Voit esimerkiksi perustaa teematurnauksen testataksesi suosikkiavauksesi laatua, tallentaa erilaisia variaatioita tietokantaan ja antaa sitten Fritzin pelata ne itseään vastaan. Vaihtoehtoisesti voit tallentaa tietokantaan pelejä ja asemia joita haluat analysoida ja
antaa ohjelman käydä ne läpi. Toimintoa voit käyttää myös tehdäksesi tunnetun “Nunn testin”.
SM John Nunn on valinnut kymmenen avauksen sarjan joilla testata moottoreiden vahvuutta.
Ottelun läpiviemiseen tarvittava avaustietokanta löytyy Fritz CD:ltä ja asennetaan automaattisesti kiintolevyllesi (hakemistoon \testsets). Mikäli aloitat moottori vastaan moottori –ottelun käyttäen vaihtoehtoa “Opening DB” ja “Alternate colours” saat 20 peliä, jotka antavat
sinulle varsin hyvän kuvan moottoreiden puhtaasta pelaamisvahvuudesta.
Tämäntapaisen avauskirjaston käytön eliminoivan kokeellisen ottelun suorittamiseen on lukuisia syitä:
Optimoitujen avauskirjastojen tuottamiseen käytetyn vaivan määrän sekä aputietokantojen keksimisen ohella shakkimoottorin varsinaisen pelaamisvahvuuden mittaaminen
on jäänyt taka-alalle. Suuri osa moottori vastaan moottori –otteluiden tuloksista määräytyy avauskirjaston perusteella.
On mahdollista parantaa yhden ohjelman tulosta toista ohjelmaa vastaan yksinkertaisesti käyttämällä avauskirjastoa joka on suunnattu tiettyä ohjelmaa vastaan. Tällaisia
“tappoavauksia” ilmestyy toistuvasti testaajien pöydille ja ne parantavat rajusti ohjelman testitulosta, ilman että ohjelman pelaamisvahvuutta tarvitsisi parantaa.
On tärkeää määrittää testissä käytettävä sovittu pelisetti satunnaisten pelien sijasta, jolloin
valikoiva raportointi olisi mahdollista. Nunn ottelu on paikkansa pitävä vain jos tasan kaksikymmentä ottelua pelataan. Se on täysin kopioitavissa ja avoin kaikille. Luotettavuus testitulokseen kasvaa, mikäli tarkka laitekonfiguraatio on tiedossa ja siirtoihin käytetyt mietintäajat ja joka siirron jälkeinen arvio tallennetaan, toiminto jonka Fritz tekee automaattisesti.

5.3.2 Moottori vastaan moottori –otteluiden tietokanta
Tässä tietokannassa ovat tallennettuina kaikki moottori vastaan moottori –ottelut. Oletuksena
se on hakemistossa C:\Omat tiedostot \ChessBase\CompBase (mikäli et ole määrittänyt muuta hakemistoa asennuksen aikana).
Tämä tietokanta on aina näkyvissä tietokantaikkunan yläreunassa olevassa historialistassa.

5.4 Turnauksen julkaiseminen Internetiin
Valikko: File|Tiedosto – New/Open|Uusi/Avaa – Tournament|Turnaus – Publish|Julkaise
Toiminnon avulla voit luoda kokonaisia turnauksia, joissa on sekä tietokone-, että ihmisosallistujia. Nämä turnaukset voidaan julkistaa ”suorana” Internetissä. Fritz päivittää kotisivut automaattisesti säännöllisin väliajoin. Fritz jopa lisää Javaskriptillä toteutetun diagrammin meneillään olevasta pelistä, joten kotisivulla vieraileva voi käydä läpi pelin siirtoja oman selaimensa kautta.
Kun aloitat uuden turnauksen tai jatkat turnausta voit klikata “Publish|Julkaise” –painiketta
saadaksesi seuraavanlaisen ikkunan näkyviin:
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Publish tournament|Julkaise turnaus tulee olla valittuna, jotta turnaus voidaan julkaista.
Update|Päivitä antaa sinun valita tulisiko kotisivu päivittää joka pelin jälkeen vaiko
säännöllisin väliajoin, esim. 5 minuutin välein.
Server address|Palvelimen osoite: Tähän sinun tulee määrittää weppipalvelimesi FTPosoite (esim. myserver.com)
Subdirectory|Alihakemisto: On suotavaa luoda alihakemisto serverillesi turnausta varten. Mikäli jätät tämän tyhjäksi, turnaus julkaistaan päähakemistoon.
Identification|Käyttäjätunnus: Tähän tulee käyttäjätunnuksesi palvelimella.
Password|Salasana: Salasana antaa Fritzille pääsyn kotisivullesi.
Test|Testi: Testiyhteys serverillesi.

5.5 Moottoriturnaukset (ihmisiä mukana)
Valikko: File|Tiedosto – New|Uusi – Tournament|Turnaus
Fritz pystyy viemään läpi kokonaisia useiden osanottajien turnauksia täysin automaattisesti.
Tämä on paras tapa asettaa shakkimoottorit paremmuusjärjestykseen. Toiminto on joiltain
osin parempi kuin moottoriottelut, koska jollain shakkimoottoreilla saattaa olla ongelmia tiettyä vastustajaa kohtaan kun taas toista vastaan ne pärjäävät paljon paremmin. Turnauksessa
kukin moottori tapaa erilaisia vastustajia ja moottorin yleispelaamisvahvuus punnitaan.
Ottelun järjestäminen käy nopeasti ja helposti. Määrität turnaukseen osallistuvat moottorit,
asetat aikarajat, määrität kierroksien lukumäärän, aloitat turnauksen ja annat tietokoneen
huolehtia lopusta.
Klikattuasi "New|Uusi" – "Tournament|Turnaus" sinulta kysytään nimeä turnaustiedostolle
(.TRN -päätteinen). Tämän jälkeen voit määrittää turnauksen asetukset (tai jatkaa olemassa
olevaa).
Title|Otsikko: Laita tähän turnauksen nimi. Antamasi nimi ilmestyy turnaussarakkeeseen peliluettelossa.
Publish|Julkaise: Mahdollistaa pelin julkaisemisen internetissä automaattisesti ja suorana.
Link Elo list|Linkitä Elolistaan: Jos linkität turnauksen olemassa olevaan Elo-listaan,
moottoreiden Elo –rankkaus tallennetaan pelin mukana ja asianmukainen ristitaulukko
luodaan.
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Invite engine|Kutsu moottori: Voit valita järjestelmääsi asennetuista moottoreista.
Kullekin moottorille voit valita avauskirjaston, määrittää kirjastoon ja moottoriin liittyvät asetukset, asemataulukon koon jne.
Invite human|Kutsu ihminen: Mahdollistaa ihmisen osallistuvan turnaukseen. Voit pelata omat pelisi koska tahansa , odottamatta pelivuoroasi. Valitse vain vaihtoehto
“Next human game|Seuraava ihminen -peli”.
Edit|Muokkaa: Sallii sinun muokkaavan valitsemasi moottorin asetuksia.
Delete|Poista: Poistaa valitsemasi osallistujan turnauksesta.
Unify book/hash|Yhtenäistä aloituskirjasto/asemataulukko: Kaikki moottorit käyttävät samaa avauskirjastoa tai samaa asemataulukon kokoa.
Blitz/tournament game|Pika-/pitkä peli: Turnaus pelataan joko pikapeliturnauksena,
tai aikakontrolliturnauksena.

Cycles|Kierrokset: Määrittää kierrosten lukumäärän ”sveitsiläisessä” turnauksessa,
tai kertojen lukumäärän jonka kunkin pelaajan on pelattava kaikkia muita pelaajia vastaan ”kaikki kaikkia vastaan” –turnauksessa.
Permanent brain|Mietintä vastustajan ajalla: Sallitaanko moottorin miettiä vastustajan ajalla. Moottorin pelatessa toista moottoria vastaan tämä tarkoittaa sitä, että
moottori saa 50% prosessorin laskentatehosta pelin aikana.
Book learning|Oppiminen virheistä: Käytettäviä avauskirjastoja muutetaan ja parannetaan pelien valossa. Tämä tarkoittaa että moottorit alkavat välttämään variaatioita,
joissa ne menestyivät huonosti ja yrittävät pelata variaatioita, joissa ne pärjäsivät paremmin.
Round robin|Kaikki kaikkia vastaan: Tässä turnaustyypissä kukin pelaaja pelaa kaikkia
muita vastaan (”cycles|kierrokset" määrittävät kuinka monta kertaa).
Run the gauntlet|”Kujanjuoksu”: Mahdollistaa moottoreiden mukaanottamisen kesken turnauksen. Ne pelaavat kaikkia muita moottoreita vastaan (moottoreita, jotka jo
ovat pelanneet toisiaan vastaan), niin monta kertaa kuin "cycles|kierrokset" määräävät.
Knockout|”Tyrmäys”: Häviäjä putoaa, voittaja siirtyy seuraavalle kierrokselle.
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Swiss|Sveitsiläinen: Moottorit pelaavat toisiaan vastaan x kierrosta (”cycles|kierrokset" määrittävät kuinka monta), jossa x on vähemmän kuin vastustajien lukumäärä. Sveitsiläisessä systeemissä vastustajat valitaan saavutettujen tulosten perusteella, joten pareittain pelaavat suurinpiirtein samoihin pisteisiin päässeet.
Run/Continue|Aloita/jatka: Mikäli sinun tarvitsee käyttää tietokonettasi turnauksen
aikana voit keskeyttää turnauksen ja jatkaa sitä myöhemmin. Klikkaa “File|Tiedosto”
– “Open|Avaa” – “Tournament|Turnaus”, valitse haluamasi turnaus listalta ja klikkaa
“Run|Aloita/Continue|Jatka” -painiketta.
Next human game|Seuraava “ihminen pelaa” -peli: Mikäli osallistut turnaukseen voit
valita tämän toiminnon kun olet valmis pelaamaan omat pelisi. Voit tehdä saman myös
valikosta "Game|Peli" – "Tournament|Turnaus" – "Next human game|Seuraava ihminen pelaa" -peli.

5.5.1 Turnaustietokanta
Fritz tallentaa kaikki moottoriturnaukset automaattisesti turnaustietokantaan. Löydät sen
hakemistosta ”C:\Omat tiedostot\ChessBase\CompBase\EngTourn” mikäli et ohjelman asennuksen aikana muuttanut sitä.
Turnaustietokanta näytetään aina tietokantaikkunan yläreunassa olevassa historialuettelossa.

5.6 Testisarjan suorittaminen
Valikko: Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi – Process test set|Suorita testisarja (Ctrl-AltVaihto-S)
Useamman testiaseman ratkaiseminen on objektiivinen tapa arvioida moottorin pelaamisvahvuutta. On kuitenkin yksitoikkoista asettaa kukin asema laudalle, määrittää moottori ja aikarajat.
Fritzisssä voit ajaa läpi kokonaisen tietokannan testiasemia automaattisesti. Ratkaisuun käytetyt ajat ja asema-arviot tallennetaan automaattisesti siirtojen mukana. Jopa moottorin nimi mainitaan ratkaisussa ensimmäisen siirron perässä.
Asennettuasi ohjelman löydät testisarjan, jossa 200 taktisesti vaikeaa asemaa, kiintolevyltäsi
hakemistosta ChessBase\Testsets. Tiedoston nimi on Marathon.cbh. Näin suoritat testisarjan:
Siirry tietokantaikkunaan (esim. F12) ja avaa testiasemien tietokanta (Tietokantaikkunan Valikko: File|Tiedosto – Open|Avaa – Database|Tietokanta ((Ctrl-O). Tietokannassa tulee olla
ainoastaan asemia eikä pelejä (esim. marathon.cbh). Kussakin asemassa tulisi olla ratkaisun
ensimmäinen siirto. Jos ongelmaan on kaksi ratkaisua on vaihtoehtoinen siirto tällöin ilmoitettu variaationa.
Pääikkunassa valitse valikosta Tools|Työkalut – Analysis|Analyysi - Process test set|Suorita
testisarja. Seuraava ikkuna ilmestyy näytölle:
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Maximum time|Maksimiaika määrittää kuinka paljon ohjelman pisimmillään tulisi
käyttää aikaa kuhunkin asemaan.
Extra ply|Ylimääräinen puolisiirto: Kun ohjelma löytää ratkaisun, sen ei tulisi lopettaa välittömästi. Oikea siirto on saattanut löytyä vahingossa. Ohjelman tulisi ainakin
laskea meneillään oleva puolisiirtosyvyys loppuun asti. Tätä vastaa asetus ”Extra
ply=1”. Jos haluat tuplavarmistuksen aseta ohjelma laskemaan yksi tai kaksi puolisiirtoa syvemmälle. Tämä saattaa kuitenkin suuresti kasvattaa käsittelyaikaa.
First position|Ensimmäinen asema antaa sinun määrittää mistä asemasta ohjelma
aloittaa. Vaikka olisit joutunut keskeyttämään session voit myöhemmin helposti jatkaa
haluamastasi kohdasta.
Previous results|Edelliset tulokset: Fritz pitää kirjaa kunkin testiin osallistuneen
moottorin saavuttamasta tuloksesta ja näyttää ne järjestettynä listana. Lista sisältää
seuraavat asiat:
Annetussa maksimiajassa asemaa kohden ratkaistujen asemien lukumäärä.
Kaikkien ratkaistujen asemien keskimääräinen ratkaisuaika.
Kaikkien asemien keskimääräinen ratkaisuaika (mukaanlukien asemat, joita ei
ratkaistu).

Viimeinen arvo, johon tietysti vaikuttaa määritetty maksimiaika, on kaikkein valaisevin.
Näytettävässä rankkauslistassa (kun valitset “Previous results|Edelliset tulokset”) voit poistaa yksittäisen moottorin tulokset tai kaikki tulokset. Voit myös siirtää tulokset leikepöydän
kautta taulukkolaskentaohjelmaan.
Ratkaisemattomat asemat näytetään tietokannassa värikoodilla merkittynä. Asemat joita ei
ratkaistu meneillään olevan testijakson aikana merkitään ”taktinen kömmähdys” –värikoodilla
joka on musta. Asemat ,joita ei yksikään ohjelma ratkaissut merkitään ”käyttäjä” –värikoodilla joka on sininen-vihreä. Näet värikoodit peliluettelossa ja voit etsiä haluamallasi värikoodilla merkittyjä pelejä etsintätoiminnon avulla. Tämä on paras tapa saada lista ratkaisemattomista asemista. Löydettyäsi haluamasi pelit voit siirtyä pääikkunaan ja painaa F10 ladataksesi aseman toisensa jälkeen.

5.7 Moottorin parametrit
Valikko: Tools|Työkalut – Engine|Moottori – Engine parameters|Moottorin parametrit
Monissa Fritzille saatavissa olevissa moottoreissa on erityisiä parametreja joita voit säätää.
Tehdäksesi niin klikkaa "Engine parameters|Moottorin parametrit" –painiketta moottorin
valinta -ikkunassa. Nyt voit muuttaa moottorin pelaamistyyliin vaikuttavia asioita. Kullakin
moottorilla on omiin algoritmeihinsä liittyviä olennaisia parametreja:

Fritz6:ssa (ja Fritz5.32:ssa) voit säätää seuraavia parametreja:
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Aggressiveness|Hyökkäävyys: Tämä vaikuttaa pelaamistyyliin ja voidaan säätää –2:sta
(passiivinen) +2:een (aggressiivinen). Oletusarvo on nolla.
Selectivity|Valikoivuus: Fritz toteuttaa erittäin tehokasta etsintästrategiaa jota kutsutaan “nollasiirto” -algoritmiksi. Pohjimmaltaan tämä mahdollistaa moottorin tietyissä olosuhteissa olla piittaamatta siirroista jotka eivät uhkaa mitään. Siten moottori
pystyy etsimään asemassa paljon syvemmälle. Joskus kuitenkin on ratkaisevaa harkita
siirtoja jotka eivät uhkaa mitään. Tämä tapahtuu ns. “siirtopakko” -asemissa, joita
esiintyy harvoin pelien yhteydessä, mutta jotka esittävät tärkeää roolia shakkipähkinöissä. Muuttamalla “selectivity|valikoivuus” -arvon nollaksi saat “nollasiirto” -algoritmin pois päältä ja Fritz ratkaisee pähkinän oikein. Muista kuitenkin palauttaa asetus
takaisin normaaleja pelejä varten. Se nostaa ohjelman käytännön pelivahvuutta huomattavasti.
Contempt value|Väheksyntäarvo: Hyvin vahva ohjelma saattaa toisinaan narrata itsensä tasapeliin osoittamalla liikaa kunnioitusta vastustajaa kohtaan. Siten Fritz nopeassa tietokoneessa saattaa yhtäkkiä alkaa siirtojen toistamisen, koska se on laskiessaan
nähnyt jonkin syvälle menevän variaation joka on vastustajalle jonkin verran parempi
(vaikkakaan vastustajalla ei itse asiassa olisi mitään mahdollisuutta löytää variaatiota).
Tämän taipumuksen kumoamiseksi ohjelmaan on lisätty "väheksyntätekijä " joka pohjimmaltaan käskee ohjelman pelaamaan heikkoja vastustajia vastaan.
Positiivisen arvon valinta saa Fritzin välttämään tasapelejä, kun taas negatiivinen arvo
saa ohjelman yrittämään tapapeliä vaikka ohjelma toteaisikin olevansa vahvemmilla,
pohjimmiltaan osoittamaan kunnioitusta vastustajaa kohtaan. Arvo on sotilaan sadasosina, joten arvo 50 tarkoittaa että ohjelma yrittää voittoa vaikka se laskisi olevansa
puoli sotilasta tappiolla (mikä on yleinen tilanne monissa avauksissa). Mikäli Fritz pelaa
huippumestaria vastaan on yleensä parempi asettaa arvo miinus 50:een, jolloin ohjelma pelaa ”nöyrästi” olettaen häviävänsä ja tyytyy tilaisuuden tullessa tasapeliin.

5.8 Loppupelitietokannat
Fritz pystyy pelaamaan täydellisesti kaikki tärkeät neljän tai viiden nappulan loppupeliasemat. Tämä on tarkoitettu otettavaksi kirjaimellisesti. Fritz CD:llä sinulla on tärkeimmät loppupelitietokannat joissa on täydet tiedot kaikista laillisista asemista jotka ovat näissä loppupeleissä mahdollisia. Missä tahansa vaiheessa Fritz tietää onko asema voittava, häviävä, vaiko
tasapeliin päättyvä, ja kuinka monta siirtoa tarvitaan voittoon tai häviöön (olettaen että molemmat puolet pelaavat ideaalisesti).
Loppupelitietokannat ovat Nalimov –formaatissa ja tunnetaan nimellä "Tablebases ". Ne löytyvät Fritz CD:ltä hakemistosta \TBs.
Loppupelitietokantoihin pääsy parantaa ohjelman pelaamisvahvuutta huomattavasti. Milloin
tahansa kun ohjelma osuu etsinnässään viiden nappulan loppupeliin se voi lopettaa etsinnän
ja saa täysin tarkan arvion asemasta tietokannasta. Ohjelman ei tarvitse luoda tuhansia jatkoasemia. Tietokantoihin pääsy on kuitenkin melko hidasta (verrattuna siirtojen laskentaan ja
arviointiin). Voit nopeuttaa asioita kopioimalla tietokannat kiintolevyllesi.
Voit käyttää loppupelitietokantaa harjoitellaksesi loppupelejä tai tutkiaksesi hankalia asemia.
Edes maailman parhaat ekspertit eivät voi antaa sinulle luotettavampaa analyyttistä apua.

5.8.1 Loppupelitietokannan kopioiminen kiintolevylle
Pääsy loppupelitietokantoihin on paljon nopeampaa jos ne sijaitsevat kiintolevylläsi eikä
CD:llä. Sinun tulisikin asentaa ne kiintolevyllesi jos sinulla on tarpeeksi levytilaa. Luo kiintolevyllesi hakemisto, esim. \Tablebases, ja kopioi CD:ltä löytyvän \TBs –hakemiston sisältö
luomaasi uuteen hakemistoon.
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Käyttämällä tekstieditoria (esim. Notepad|Muistio) tee seuraavat muutokset Windows –hakemistosta löytyvään tiedostoon chessbase.ini:
[Tablebase]
CacheSizeKB=4096 (määritä tähän välimuistin koko, esimerkissä 4 Mt)
Path=C:\Tablebases (määritä tähän hakemisto, johon olet kopioinut loppupelitietokannan)
Välimuistin (cache) määrittäminen entisestään nopeuttaa pääsyä tietokantaan ja tulisi siksi
määrittää. Arvo yhden ja kahdeksan megatavun välillä on suositeltava.

5.9 Asemataulukko
Asemataulukko on Fritzin tapa hyödyntää tietokoneen keskusmuistia. Pelin edetessä Fritz voi
väliaikaisesti tallentaa tietokoneen keskusmuistiin löytämiään asemia ja arvioita laskiessaan
pelin siirtoja. Mikäli ohjelma kohtaa saman aseman uudelleen se voi ottaa arvion suoraan keskusmuistista sen sijaan, että ohjelma laskisi aseman kokonaan uudelleen.
Asemataulukon käyttäminen kasvattaa ohjelman pelaamisvahvuutta merkittävästi. Tämä pätee erityisesti taktisesti vahvoihin moottoreihin kuten Fritz, Junior tai Nimzo. Fritz6 pystyy
käsittelemään yli 400,000 asemaa sekunnissa ja täyttää asemataulukon erittäin nopeasti. Tämän jälkeen etsintävauhti hidastuu. Tämä ei koske hitaampia, asemallisesti suuntautuneita
ohjelmia jotka käsittelevät vähemmän asemia sekunnissa ja joilta kestää paljon kauemmin
täyttää asemataulukko.
Hitaammilla aikakontrolleilla ja syvällä analyysillä Fritzin moottori tarvitsee suuren asemataulukon. Turnauspelit keskimäärin kolmen minuutin(180 sekunnin) miettimisajoilla per siirto
ihannetapauksessa vaatisivat yli 100 Mt:n asemataulukon. Pikapelitasoilla neljästä kahdeksaan
Mt riittää.
Monet moottorit (esim. Fritz) toimivat parhaiten asemataulukon koon ollessa kahden kerrannainen (2 potenssiin x). Tämä tarkoittaa että esim. 64 Mt:n asemataulukko on hyödynnettävyydeltään paljon arvokkaampi kuin 63 Mt. Asemataulukon koko määritetään moottorin lataamisen yhteydessä "Tools|Työkalut – Engine|Moottori " -valikossa.

5.9.1 Joitain teknisiä huomautuksia
Windows käyttää vapaata keskusmuistia sisäisiin tarkoituksiin, esim. välimuistina nopeuttaakseen kiintolevyn käyttöä. Mikäli asetat asemataulukon koon suureksi Windows
joutuu vapauttamaan keskusmuistia kun ensimmäisen kerran aktivoit shakkimoottorin.
Tehdäkseen tämän Windows kirjoittaa keskusmuistissa olevaa dataa kiintolevylle, sulkee tiedostoja jne. Prosessi saattaa toisinaan kestää minuutin tai enemmän, jonka aikana kiintolevy “raksuttaa” vähän väliä.
Kun asemataulukolle vaadittu muisti on vapaa, ei kiintolevyn tulisi enää osoittaa aktiivisuuden merkkejä (paitsi lyhyiden hakujen aikana avauksien yhteydessä). Tämä pätee
myös myöhempiin peleihin.
Mikäli kiintolevyllä on jatkuvaa toimintaa pelin aikana, olet asettanut asemataulukon
koon liian suureksi. Tällöin Windows on joutunut sijoittamaan osan asemataulukosta
kiintolevyllesi, mikä dramaattisesti hidastuttaa ohjelman toimintaa. Huomaat että etsintäsyvyys pysyy hyvin alhaisena.
Mikäli kiintolevytoimintaa ei ole lainkaan aloitettuasi ensimmäisen pelin, tarkoittaa se
yleensä sitä että olet ollut liian ujo asettaessasi asemataulukon kokoa. Sinun kannattaa
ehkä kasvattaa taulukon kokoa saavuttaaksesi optimaalisen pelaamisvahvuuden.
Jos pelaat tärkeätä turnauspeliä asemataulukon koon ollessa suuri sinun tulisi käynnistää moottori uudelleen pakottaaksesi Windowsin vapauttamaan tarvittavan muistin.
Paina Alt-F2 käynnistääksesi moottorin ja uudelleen Alt-F2 kun kiintolevytoiminta on
rauhoittunut.
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FritzMark

Valikko: Tools|Työkalut – FritzMark|Suorituskykytesteri
Laitteiston nopeudella on suuri merkitys Fritzin pelaamisvahvuuteen. Arvatenkin 500 MHz:n
Pentium antaa suuremman suorituskyvyn kuin tietokone, jonka prosessorin kellotaajuus on
200 MHz. Laitteiston optimikonfiguraatio on kuitenkin myös merkittävässä roolissa. Esimerkiksi välimuistin määrä, keskusmuistin nopeus sekä muut vastaavat tekijät voivat johtaa suuriin suorituskykyvaihteluihin. Kaksi tietokonetta, joissa on täysin sama prosessori, voivat tuottaa olennaisesti erilaisia tuloksia Fritziä käytettäessä.
“FritzMark” on erityinen koetin jolla voit testata laitteistosi suorituskykyä shakinpeluussa.
Jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia testit tehdään aina käyttäen Fritz5 moottoria.
FritzMark -testin tulokset ovat suuresti riippuvaisia asemataulukon koosta. Samoin muut taustalla käynnissä olevat sovellukset vaikuttavat tulokseen. Sinun tulisi käyttää koetinta testataksesi nykyisen laitekonfiguraation tehon.
Seuraavassa joitain tyypillisiä FritzMark -tuloksia:
Laitteisto

FritzMark

Pentium 200, 32 MB asemataulukko

100

Pentium 200 MMX, 32MB asemataulukko 115
PentiumII 300, 32MB asemataulukko

188

PentiumII 450, 32MB asemataulukko

285

FritzMark näyttää myös laskemiensa asemien määrän sekunnissa. Tämä arvo (ilmaistaan “kilonoodeissa”) on riippumaton asemataulukoista ja näyttää yksinomaan prosessorin nopeuden.
Karkeasti laskien sinun tulisi saada tulokseksi prosessorin kellotaajuus jaettuna 1000 asemalla,
esim. 200 MHz:n tietokoneella (= noin 200 miljoonaa operaatiota sekunnissa) Fritzin tulisi pystyä suoriutumaan noin 200,000 asemasta sekunnissa.
Käytettäessä Windows 95:ttä tai 98:aa samassa tietokoneessa moottorin suorituskyvyssä on
yllättävää vaihtelua. Yksinkertaisesti moottorin uudelleenlataus saattaa nopeuttaa tai hidastaa sitä jopa viisi prosenttia. Siispä ennen tärkeän pelin pelaamista on syytä ajaa FritzMark ja
tarkastaa, että kaikki sujuu hyväksyttävällä nopeudella. Kannattaa ladata moottori uudelleen
mikäli saamasi arvo on pienempi kuin mitä yleensä.

5.11

Shakkimoottori –ottelut kahdella tietokoneella

Valikko: Tools – Connect hardware|Yhdistä laitteisto (Alt-Vaihto-J)
Voit pelata Fritzin moottoreilla muita moottoreita vastaan jotka eivät ole Fritzin käyttöliittymän alla käyttämällä Auto232 -laiteajuria. Tehdäksesi tämän sinun tulee liittää kaksi tietokonetta toisiinsa sarjaliitäntään nollamodeemikaapelilla.
Valitse Auto232 ajuri ja määritä käytettävä COM –portti sarjakaapelia varten.
Aloittaaksesi pelin valitse File – New – Two computer match|Kahden tietokoneen ottelu
(Ctrl-Alt-J).
Auto232 –toiminto on melko monimutkainen ja tarkoitettu ainoastaan kokeneille käyttäjille.
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Toinen käytettävä ajuri on DGT-Board joka mahdollistaa hollantilaisen DGT –yhtiön valmistaman sensorilaudan yhdistämisen tietokoneeseesi. Lauta tunnistaa eri nappulat, ts. se osaa
kertoa millä ruudulla valkea lähetti tai musta hevonen on. Mikäli asetat päälle “Announce
moves|Ilmoita siirrot” -vaihtoehdon Tools|Työkalut – Options|Asetukset – Multimedia -valikosta, Fritz ilmoittaa tekemänsä siirrot suullisesti, joten sinun ei tarvitse edes katsoa tietokoneen näytölle.

Liitäntä tietokoneen ja laudan välillä voi olla yli 10 metriä pitkä, ja monet toiminnot (uusi
peli, aseman määrittäminen jne.) voidaan tehdä koskettamatta tietokoneeseen.

6 Ongelmat
6.1 Fonttiongelmat
Jotkut käyttävät saattavat kohdata ongelmia notaatioikkunan ja tulostamisen suhteen. Erityisesti shakkisymbolit saattavat näkyä väärin.
Syy: Fritz käyttää erityisiä TrueType –fontteja notaation ja shakkinappuloiden esittämiseen. Ne eivät ehkä ole asentuneet ohjelman asennuksen yhteydessä, esimerkiksi Windows NT/2000 –tietokoneessa jossa asennuksen aikana tarvitaan järjestelmänvalvojan
oikeudet.
Ratkaisu: Asenna manuaalisesti fontit käyttäen Windowsin ohjauspaneelia. Kaikki Fritzin fontit löytyvät CD:n hakemistosta \FONTS.
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6.2 Fritzin asetuksien palauttaminen
Valikko: Tools|Työkalut – Factory Settings|Tehdasasetukset
Toiminto palauttaa Fritzin kaikki asetukset ohjelman asennuksen jälkeiseen tilaan. Tämä on
hyödyllistä jos olet saanut ohjelman asetukset sekaisin ja haluat palauttaa alkuperäisen ohjelmaympäristön.
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7 Valikkotoimintojen pikaohje
Seuraavassa on lueteltu Fritzin valikkotoiminnot lyhyine selityksineen. Taulukosta löytyy
myös toiminnon näppäin(yhdistelmä), mikäli sellainen on olemassa. Löydät taulukosta
myös viittauksen sivulle, mikäli valikkotoimintoa käsitellään ohjeessa tarkemmin:
Valikkotoiminto

Lyhyt kuvaus ja sivunumero

File, Tiedosto
New, Uusi
Blitz game, Pikapeli
Long game, Turnauspeli
Rated game, Rankattava peli
Friend mode, Ystävä –moodi

Näppäin (yhdistelmä)
Alt-F
Ctrl-Z
Ctrl-T
Ctrl-Vaihto-R
Vaihto-F

Sparring, Harjoittelu

Vaihto-S

Handicap and Fun, Tasoitus ja
hauskanpito

Ctrl-H

Position setup, Aloitusaseman
määrittäminen

S

Aloittaa pikapelin (s.9)
Aloittaa pitkän pelin. (s.9)
Aloittaa rankattavan pelin. (s.10)
Siirtää Fritzin tilaan, jossa kone pyrkii pelaamaan
sinun tasollasi. (s.10)
Siirtää Fritzin tilaan, jossa kone tekee taktisia
virheitä, jotta voit harjoitella niiden hyödyntämistä. (s.11)
Siirtää Fritzin tilaan, jossa koneen pelaamisvahvuutta voi heikentää ja muokata pelaamistyyliä
mieleisekseen. (s.11)
Mahdollistaa halutun peliaseman määrittämisen.
(s.13)

Openings book, Avauskirjasto

Ctrl-AltVaihto-F11

Tournament, Turnaus
Engine match, Moottori vs moottori –peli
Two computer match, Kahden
tietokoneen peli
Open, Avaa
Openings book, Avauskirjasto
Database, Tietokanta
Tournament, Turnaus
Load next game, Lataa seuraava
peli
Load previous game, Lataa edellinen peli
Save game, Tallenna peli
Replace, Korvaa
Print, Tulosta
Print game, Tulosta peli
Page setup, Sivun asetukset
Diagram, Diagrammi
Evaluation profile, Arviointiprofiili
Goto Chessbase, Siirry Chessbaseen

Ctrl-E

Tiedosto -valikko

Luo uuden avauskirjaston.
Aloittaa uuden turnauksen.
Aloittaa kone vastaan kone –ottelun.

Ctrl-Alt-J

Aloittaa kahden toisiinsa kytketyn tietokoneen
välisen ottelun. (s.57)

Ctrl-F11
Alt-F12
Ctrl-Vaihto-O

Avaa halutun avauskirjaston.
Avaa tietokantaikkunan.
Avaa aiemmin tallennetun (keskeneräisen) turnauksen
Avaa tietokantaikkunan peliluettelosta seuraavan
pelin.
Avaa tietokantaikkunan peliluettelosta edellisen
pelin.
Tallentaa meneillään olevan pelin.
Korvaa alkuperäisen pelin muokatulla versiolla.
Tulostusvalikko
Tulostaa avoinna olevan pelin siirrot.
Voit määrittää tulostusasetukset.
Tulostaa avoinna olevan peliaseman diagrammina.
Tulostaa avoinna olevan pelin arviointiprofiilin.

F10
Ctrl-F10
Ctrl-S
Ctrl-R
Ctrl-P

Siirtyy Chessbase –ohjelmaan, mikäli asennettu.
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Valikkotoiminto
Exit program, Poistu ohjelmasta
Edit, Muokkaa
Undo move, Kumoa siirto
Redo move, Toista siirto
Copy game, Kopioi peli

61
Näppäin (yhdistelmä)
Alt-F4
Alt-E
Ctrl-Vasen
nuoli
Oikea nuoli

Paste game, Liitä peli
Copy diagram/position, Kopioi
diagrammi/peliasema
Paste position, Liitä peliasema
Game header, Peliotsikko

Ctrl-W

Find position, Etsi asema
Openings book, Avauskirjasto
Import games, Tuo pelejä
Reset weights, Nollaa painotukset
Learn from database, Tietokannasta oppiminen
Add priority analysis, Lisää
Import book, Tuo avauskirjasto
Import old book, Tuo vanha avauskirjasto
Copy tree to hard disk, Kopioi
puu kiintolevylle
Book options, Avauskirjaston
asetukset
View, Näytä
Flip board, Käännä lauta
Board 2D, 2 –ulotteinen lauta
Board 3D, 3 –ulottteinen lauta
Toolbars, Työkaluvalikko
Statusbar, Tilarivi
Menubar, Valikkorivi
Full screen, Koko näyttö
Game, Peli
New game, Uusi peli
Move now!, Siirrä!
Infinite analysis, Ääretön analyysi
Replay game, Pelaa pelin siirrot

F4
Alt-V
Ctrl-F

Ctrl-Alt-F
Alt-G
Ctrl-N
Välilyönti
Alt-F2
*

Lyhyt kuvaus ja sivunumero
Lopettaa ohjelman.
Muokkaa –valikko
Kumoaa viimeisen siirron.
Toistaa viimeisen kumotun siirron.
Kopioi pelin leikepöydälle, josta siirrettävissä haluttuun tietokantaan.
Liittää leikepöydällä olevan pelin haluttuun tietokantaan.
Kopioi leikepöydälle diagrammin nykyisestä peliasemasta, josta siirrettävissä haluttuun ohjelmaan.
Liittää leikepöydällä olevan peliaseman laudalle
uudeksi peliasemaksi.
Voit määrittää pelaajien nimet, turnauksen nimen
yms.
Etsii avoinna olevasta tietokannasta kaikki pelit,
joissa peliasema löytyy.
Avauskirjaston valikko
Lisää avauskirjastoon uusia pelejä halutusta tiedostosta.
Nollaa kaikkien siirtojen painoarvot, ts. kaikki
siirrot ovat Fritzille samanarvoisia.
Lisää tilastotiedot halutusta tietokannasta ilman
varsinaisten siirtojen tuomista.
Tuo halutun tietokannan variaatiot ja merkitsee
sen siirrot suositeltaviksi turnaussiirroiksi.
Yhdistää halutun avauskirjaston sisällön nykyiseen
avauskirjastoon. (s.24)
Muuntaa vanhoja FBK –formaatissa olevia kirjoja
ja tuo niiden sisällön.
Nopeuttaa tietokannan käyttöä kopioimalla sen
kiintolevylle.
Muuttaa avauskirjaston asetuksia.
Näytä –valikko
Kääntää laudan pystysuunnassa (värien vaihto).
Vaihtaa näkymän kaksiulotteiseen lautaan.
Vaihtaa näkymän kolmiulotteiseen lautaan.
Näyttää/piilottaa työkalurivin näytön yläreunassa.
Näyttää/piilottaa tilarivin näytön alareunassa.
Näyttää/piilottaa valikkorivin.
Siirtyy kokonäyttötilaan.
Aloittaa uuden pelin.
Pakoittaa koneen siirtämään välittömästi.
Ohjelma ainoastaan analysoi antamaasi peliasemaa. (s.38)
Toistaa pelatun pelin siirrot.
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Näppäin (yhdistelmä)

Lyhyt kuvaus ja sivunumero

Ctrl-Z
Ctrl-T

Aloittaa pikapelin.
Aloittaa pitkän pelin.
Siirtää Fritzin tilaan, jossa se pyrkii pelaamaan
tasollasi.
Fritz tekee pelin aikana tahallisia virheitä, joiden
hyödyntämistä voit harjoitella.
Voit heikentää koneen pelaamisvahvuutta ja vaikuttaa pelaamistapaan.
Voit määrittää mietintäsyvyyden puolisiirtoina.
Voit määrittää siirtoa kohti käytettävän mietintäajan.
Optimoi Fritzin pelivahvuuden. (s.)

Sparring, Harjoitus
Handicap and Fun, Tasoitus ja
hauskanpito
Fixed depth, Määritetty syvyys
Fixed time, Määritetty aika
Optimize strength, Optimoi pelivahvuus
Continue clocks, Jatka ajanlaskua
Offer draw, Tarjoa tasapeliä
Resign, Luovuta
Tournament, Turnaus
Next engine game, Seuraava
moottori vs moottori –peli
Next human game, Seuraava
”ihminen pelaa” –peli
Tools, Työkalut
Analysis
Full analysis, Täysi analyysi

Ctrl-H

Jatkaa keskeytynyttä ajanlaskua uudelleen.
Ctrl-D
Ctrl-O

Ctrl-Vaihto-H

Turnauksessa aloittaa seuraavan moottorien välisen pelin.
Turnauksessa aloittaa seuraavan pelin, jossa ihminen mukana. (s.53)

Alt-T
Ctrl-Y

Blunder check, Virheiden etsintä
Deep position analysis, Syvä
asema-analyysi
Shootout, ”Kaksintaistelu”

Ctrl-Vaihto-B
Ctrl-Vaihto-T

Compare analysis, Vertaileva
analyysi
Process test set, Suorita testisarja
Mate search, Matin etsintä
Classify opening, Luokita avaus
Engine, Moottori
Connect harware, Liitä laitteita

Alt-Vaihto-C

Fritzmark
Board design, Laudan asetukset
Book options, Avauskirjaston
asetukset
User info, Käyttäjän tiedot
Factory settings, Tehdasasetukset

Tarjoa Fritzille tasapeliä. (s.5)
Luovuta peli. (s.5)

Ctrl-VaihtoAlt-S
Ctrl-M
Ctrl-Vaihto-C
F3
Alt-Vaihto-J

F4
Ctrl-U

Fritz suorittaa pelattujen siirtojen täyden analysoinnin. (s.38)
Fritz etsii pelatusta pelistä virhesiirtoja. (s.41)
Fritz analysoi annettua peliasemaa. (s.40)
Määritetyt moottorit pelaavat pelin loppuun.
(s.42)
Mahdollistaa kahden eri moottorin yhtäaikaisen
pelin analysoinnin. (s.42)
Suorittaa ennaltamääritetyn testaussarjan. (s.53)
Esim. shakkipähkinöiden ratkaiseminen. (s.43)
Avauksen luokittaminen.
Shakkimoottorin lataaminen. (s.48)
Esim. kahden tietokoneen toisiinsa liittäminen.
(s.58)
Testaa tietokoneen suorituskykyä. (s.57)
Laudan ulkoasun muuttaminen. (s.16)
Avauskirjaston asetukset. (s.22)
Voit muuttaa käyttäjän tietoja. (s.18)
Palauttaa Fritzin alkuperäiset asetukset.
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Valikkotoiminto
Options, Valinnat
Window, Ikkuna
Panes, Ruudut
Notation, Notaatio
Engine, Moottori
Evaluation profile, Arviointiprofiili
Openings book, Avauskirjasto
Clocks, Kellot
Chatter, Keskustelu
Engine output, Moottorin lisätuloste
Explanations, Selitykset
Database window, Tietokantaikkuna
Standard layouts, Standardinäkymät
Default in metal, Oletus metalli
Default in wood, Oletus puu
Maximum 2D board, Maksimi 2D
lauta
Big notation, Suuri notaatioikkuna
Big engine, Suuri mietintäikkuna
Board only, Vain lauta
Browse opening book, Selaa
avauskirjastoa
All windows, Kaikki ikkunat
Minifritz
Save layout, Tallenna näkymä
Load layout, Lataa näkymä
Kibitzers, Kibitzerit
Add Kibitzer, Lisää Kibitzer
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Näppäin (yhdistelmä)
Ctrl-O
Alt-W

Fritzin yleisasetukset. (s.19)

Ctrl-Alt-N
Ctrl-Alt-E
Ctrl-Alt-P

(s.21)
Pelin notaatio, variaatiot ja kommentit. (s.21)
Shakkimoottorin mietintäikkuna. (s.21)
Pelin kulku graafisena taulukkona. (s.21)

Ctrl-Alt-B
Ctrl-Alt-C
Ctrl-Alt-T
Ctrl-Alt-

Avauskirjastoikkuna statistiikkoineen. (s.21)
Shakkikellot. (s.21)
„Keskustelu“ –ikkuna. (s.21)
Shakkimoottorin lisäviestit. (s.21)

Ctrl-Alt-Z
F12, Esc

Kaikki nykyisen aseman siirrot on selitetty. (s.21)
Avaa/sulkee tietokantaikkunan. (s.31)
(s.14)

Ctrl-9
Ctrl-7
Ctrl-1
Ctrl-2
Ctrl-3
Ctrl-4
Ctrl-5
Ctrl-6
Ctrl-8
Ctrl-Vaihto-S
Ctrl-Vaihto-L
Ctrl-K

Remove Kibitzer, Poista Kibitzer
Remove all Kibitzers, Poista
kaikki Kibitzerit
Help, Ohje
Help, Ohje
Hint, Vihje
Suggestion, Ehdotus
Threat, Uhka
Explain all moves, Selitä kaikki
siirrot
Coach is watching, Valmentaja
tarkkailee

Lyhyt kuvaus ja sivunumero

Alt-H
F1
F2
?
Vaihto-T

Standardinäkymä (metalli). (s.15)
Standardinäkymä (puu). (s.15)
Ohjelmaikkuna kokonäyttötilassa ja laudan koko
optimoitu. (s.15)
Ohjelmaikkuna kokonäyttötilassa ja notaatioikkuna suurennettuna. (s.15)
Suuri mietintäikkuna ja pieni variaatiolauta. (s.15)
Vain lauta näkyvissä. (s.15)
Suuri lauta ja suuri avauskirjastoikkuna. (s.15)
Avaa ja järjestää kaikki tärkeät ikkunat. (s.15)
Vain lauta näytön oikeassa yläkulmassa. (s.15)
Tallentaa nykyisen näkymän. (s.18)
Lataa aiemmin tallennettu näkymä. (s.18)
(s.8)
Lisää uuden shakkimoottorin tarkkailemaan peliä.(s.8)
Poistaa halutun shakkimoottorin tarkkailemasta
peliä. (s.8)
Poistaa kaikki shakkimoottorit tarkkailemasta peliä. (s.8)
Ohje –valikko
Fritzin ohje.
Fritz ehdottaa siirtoa (laaja). (s.5)
Fritz ehdottaa siirtoa (suppea). (s.6)
Näyttää Fritzin suunnitelman. (s.7)
Lyhyt kuvaus kaikista siirrettävissä olevista siirroista. (s.7)
Valmentaja puuttu tarvittaessa pelin kulkuun.
(s.6)
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Valikkotoiminto
Threatened squares, Uhatut
ruudut
Spy, Vakoile
Fritz Internet Site, Fritz Internetissä
Register, Rekisteröi
About Fritz6, Tietoja Fritz6:sta

Fritz 6 käyttöohjeet
Näppäin (yhdistelmä)

Lyhyt kuvaus ja sivunumero
Näyttää uhatut ruudut. (s.7)
Näyttää Fritzin suunnitteleman siirron. (s.8)
Siirtää ChessBasen kotisivuille.
Fritzin rekisteröiminen Internetin kautta.
Tietoja ohjemasta ja sen tekijöistä.
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