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Vido Kübü Referans Pozisyonları

� 1. Ders – Blitz Oyunları

� 2-3. Ders – Tutma (holding) Oyunları

� 4. Ders – Demirleme (anchor) Oyunları

� 5. Ders – Kapı (priming) Oyunları

� 6. Ders – Geri Oyunları

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları



İçerme (containment)

�Yarışta önde gidiyorsunuz, pullarınızı
toplamaya başlamışsınız

�Bir açık veriyor ve kırılıyorsunuz ve 
kendinizi 5-6-kapı arkasında bloke edilmiş
buluyorsunuz
�Bu 6-lı blokajın tamamlanmasına yakın ne 

zaman vido çekilmelidir?
�Vede hangi şartlarda Vido kabul edilmelidir?

�Bunlar enteresan ve önemli Vido 
kararlarıdır



Pozisyon - 1

Pip
115 - 54
S: - 61

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %86.8 %13.2 %0.2 %0.2

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 1.000
Vido – Kabul : 1.372

Küpsüz Equity

0.734



Pozisyon - 1

� Bu durumda Siyah %86.8 ihtimal ile kazanır
�Tamamiyle kapalı bir iç bord ve 6, 5, ve 4 noktalarında 

yedekleriyle (yani ideal toplamaya başlama pozisyonu) 
ve buna karşı rakibin bir kırık ve üç pul toplamış
durumunda Siyah %89.8 ihtimalle kazanıyordu
�Kapalı bir iç bord ile fazla pullarının 10, 11, ve 12 

pozisyonlarında olduğu durumda ise Siyahın kazanma 
ihtimali %88.7 idi

�Yani kapalı bir iç bord ile daha içeri girilmesi gereken 6-lı
blokaj arasında %1.9 luk bir kazanma farkı varki bu da 
makul görünüyor (bir iki büyük çiftle blokajı erken bozma 
olasılığı kazanma ihtimalini biraz düşürüyor)

�Siyahın 6-lı blokajının nekadar tamamlanmış
olması gerekiyor?

VİDO – RED 



Pozisyon - 2

Pip
124 - 54
S: - 70

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %84.9 %15.1 %1.6 %0.1

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.947
Vido – Kabul : 1.255

Küpsüz Equity

0.683



Pozisyon - 2

� 5-li Blokajın kuyruk kesimindeki pul slot edilmiş
durumda
�Biri direkt, birkaç tanede indirekt kapatacak pulu var
�Bu Beyaz için açık bir pas (Beyaz 6-lı blokaj 

kapanmadan kurtulabilir ama bunun olasılığı çok düşük)

�Bir önceki pozisyonda Siyahın equitesi Vido 
çeksede çekmesede ayni idi
�Çünkü Vido çekmemekle kaybedecek bir şeyi yoktu (ne 

zar atarsa atsın blokajını koruyabiliyordu)
�Bu durumda ise Vido çekmemenin bir ucreti var (eğer 

Siyah blokajı tamamlayamazsa Beyaz 6-2 jokeri atabilir)

�Ya blokajın kuyruğu slot edilmemiş olursa?

VİDO – RED 



Pozisyon - 3

Pip
133 - 54
S: - 79

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %79.9 %20.1 %5.0 %0.1

Vido – Kabul : 0.951
Vidosuz : 0.884
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.546



Pozisyon - 3

� Bu çok farketti
� Beyazın yakın bir kabulü var

�Beyazın kabul etmesini cesaretlendiren unsur onun 
mars yapma ihtimalidir

�Eğer işler Siyah için kötü gitmeye başlarsa, çok kötü
gidebilir

�Beyazın yeterince mars yapma ihtimali olmasa Vidoyu 
kabul etmeyecek

�Blokajın kuyruk menzilinde iki tane kurucu pul 
olursa durum değişirmi?

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 4

Pip
128 - 54
S: - 74

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %82.2 %17.8 %3.9 %0.1

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.932
Vido – Kabul : 1.084

Küpsüz Equity

0.606



Pozisyon - 4

� İkinci kurucu Siyahın pozisyonunu bir hayli 
ilerletti
�6-lı blokajın kurulmasının artık bir zarla mümkün 

olmasının ötesinde
�Yeni kurucuların devreye girmesi mümkün
�Ayrıca kuyruk pozisyonu slotda edilebilir

�Artık Beyaz açık bir şekilde pas geçer

�Siyaha 4-lü blokaj verelim ve beşinci 
pozisyonu slotlayalım

VİDO – RED 



Pozisyon - 5

Pip
158 - 54
S: - 81

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %79.4 %20.6 %5.2 %0.1

Vido – Kabul : 0.923
Vidosuz : 0.839
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.535



Pozisyon - 5

�Siyah bar noktasını kapatabilmesi için favori 
durumda
�Ve bu durumda bir önceki pozisyona ulaşabiliriz
�Dolayısıyla, Vido kararıda bir önceki pozisyona yakın
�Ancak Beyazın mars yapma şansı arttığı için bu 

durumda Vidoyu kabul edebiliyor
�Bu tür pozisyonlarda mars şansı önemli bir faktör

� Şimdide Siyahın 5-li blokajını kırık yapalım

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 6

Pip
130 - 54
S: - 76

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %79.7 %20.3 %4.9 %0.1

Vido – Kabul : 0.945
Vidosuz : 0.837
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.545



Pozisyon - 6

�Burada Siyah bar noktasını alamamış ancak 
8-noktasını tutmuş ve bar noktasını alabilmek 
için kurucuları var
�Bu kombinasyon Siyahı yeterince kuvvetlendiriyor
�Vido çekmesi normal
�Beyaz ise Vidoyu kabul eder, çünkü hala mars ihtimali 

var

�Şimdide Beyazın kırık pulunu içeri alalım... 
Bakalım ne olacak

VİDO – KABUL 



Pozisyon - 7

Pip
122 - 52
S: - 70

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %83.1 %16.9 %2.4 %0.1

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.873
Vido – Kabul : 1.159

Küpsüz Equity

0.639



Pozisyon - 7

�Burada Siyah açığını 29 zar ile kapatabilir
�Bu Beyaz için çok fazla
�Siyah kapatır ve blokajı tamamlarsa Beyaz içerilmiş

olacak ve yanlızca üç pul almış olarak
�Siyah kapatamasa bile Beyaz favori değil
�Beyazın kazanma şansları toplandığı zaman bile Vidoyu 

kabul etmek için yeterli olmuyor

�Siyahın kurucularından birini uzaklaştıralım

VİDO – RED 



Pozisyon - 8

Pip
124 - 52
S: - 72

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %81.0 %19.0 %4.6 %0.2

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 0.791
Vido – Kabul : 1.014

Küpsüz Equity

0.573



Pozisyon - 8

�Siyahın yanlızca bir direkt kurucusu olmasına 
karşı üç tane daha indirekt kurucusu var
�Bütün 5’lerin ötesinde (15 zar), 6-2, 4-4, 6-3, 3-3, ve 6-6 

ile birlikte kapatacak toplam 22 zarı var
�Buda Beyaza çok yakın bir pas verir
�Vido kararı alırken dikkat edilmesi gereken bir husus da 

bu tür pozisyonlarda Beyazın mars yapma olasılığıdır

�Siyahın blokajının kuyruk noktasındaki slotu 
kaldıralım ve Beyaza kurtulma imkanı verelim

VİDO – RED 



Pozisyon - 9

Pip
128 - 52
S: - 76

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %73.0 %27.0 %7.9 %0.2

Vidosuz : 0.575
Vido – Kabul : 0.566
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.379



Pozisyon - 9

�Şimdi durum tamamıyla değişmiş durumda
�Beyazın kurtulma ihtimali var
�Siyahın ise blokajı tamamlayacak ideal zarları çok az 
�Ayrıca Siyah emniyetli bir şekilde slot da yapamaz
�Siyahın defansı çok iyi olmasına rağmen Beyazın açık 

bir kabulu, Siyahın ise yakın olmasına rağmen Vidosu 
bile yok

�Uçuculuk var, ama bunun çoğu Beyaza avantajlı

�Şimdide Siyahın blokajını biraz geriye çekelim 

VİDOSUZ



Pozisyon - 10

Pip
128 - 54
S: - 74

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %84.4 %14.6 %0.5 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 1.000
Vido – Kabul : 1.297

Küpsüz Equity

0.702



Pozisyon - 10

�9-4-Noktalarından altılı blokajla Siyahın 
%85.4 kazanma şansı var
�Daha önce incelediğimiz 8-3-Noktalarından blokaj 

yapıldığı durumda kazanma şansı %86.8 idi
�En iyi oyunla bile bir takım şeylerin ters gitme ihtimaline 

karşılık Snowie bu pozisyonda %1.4 daha fazla risk 
algılıyor

� 6’lı blokajı bir nokta daha geriye alalım

VİDO – RED 



Pozisyon - 11

Pip
140 - 54
S: - 86

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %83.9 %16.1 %0.8 %0.0

Vido – Red : 1.000
Vidosuz : 1.000
Vido – Kabul : 1.222

Küpsüz Equity

0.670



Pozisyon - 11

�10-5-Noktalarından altılı blokajla Siyahın 
%83.9 kazanma şansı var
�Kazanma yüzdesi düşüyor ama çok az bir miktarda
�Siyahın iç bordunun tamamiyle kapalı olduğu 

pozisyonda %88.7 kazanma şansı vardı
�Bu durumda yaklaşık olarak, Beyazın kurtulup kaçma 
şansını %5 civarında görüyor

�Çok usta oyuncular bile bu dört kapıyı kazasız belasız 
kapatmakta zorlanabilir... Bir-iki kötü zarla işler 
değişebilir

�Bir nokta daha geriye 

VİDO – RED 



Pozisyon - 12

Pip
152 - 54
S: - 98

SKM SM Siyah Beyaz BM BKM
%0.0 %0.0 %76.5 %23.5 %8.3 %0.0

Vido – Kabul : 0.735
Vidosuz : 0.712
Vido – Red : 1.000

Küpsüz Equity

0.447



Pozisyon - 12

�Siyahın kazanma şansı önemli bir şekilde 
%76.5 e düştü
�Bu arada, Beyazın da mars ihtimalinde önemli bir artış

var 
�buda ancak Beyaz pulun kurtulması halinde mümkün olur

�Bu pozisyonda Snowie, 6’lı blokajın önemini Beyazın 
kurtulup kaçabilme ihtimaline karşı o kadar önemli 
bulmuyor
� (Kit Woolsey, Snowie’nin bu analizini hatalı buluyor)

�Bu derste Beyazın yanlızca 3 pulu alınmış
olduğu durumlara baktık

VİDO – KABUL 



Özet Olarak

� Tamamıyla kapalı bir iç borduna karşı Beyazın 
bir kırık ve üç toplanmış pulu olduğu durumlarda 
Siyahın kazanma şansı %88.7 olarak belirleniyor
�Beyazın 5 pulunun alınmış olduğu pozisyonlarda Siyah 

iç bordunu tamamiyle kapatmadan Vido çekemiyor
�Ve Beyazında çok yakın bir kabulu var

�Beyazın 4 pulunun alınmış olduğu pozisyonlarda ise 
Siyah Vido çekmek için 6’lı blokaj oluşturmayı (yada 
oluşturmak üzere olmayı) beklemeli

� İki pulun alınmış olduğu durumlarda Siyah Vidoyu daha 
erken çekmeli ve Beyaz daha erken reddetmeli



Vido Kübü Referans Pozisyonları

� 1. Ders – Blitz Oyunları

� 2-3. Ders – Tutma (holding) Oyunları

� 4. Ders – Demirleme (anchor) Oyunları

� 5. Ders – Kapı (priming) Oyunları

� 6. Ders – Geri Oyunlar

� 7. Ders – Kırık Pul Oyunları

� 8. Ders – İçerme (containment) Oyunları

� 9. Ders – 1 Noktası Sonrası Oyunlar

� 10. Ders – Yarış (races) Oyunları



Önümüzdeki Hafta

�As-Noktası Sonrası
�En sık rastlanan pozisyonlardan biride kapalı

bir borda karşı bir kırıkla bekleme durumu
�Kapalı borda karşı muhtelif pozisyonların

• Kazanma ihtimallerini ve 

• Doğru Vido kararlarını incelemekte yarar var

�Önce bir kırık pul ve hiç toplanmamış puldan 
başlayıp, teker teker Beyazın toplanmış pulların 
sayısını artırarak Siyahın kazanma ihtimalini 
hesaplayacağız

• Ayrıca tek yada çift sayıda pulların kaldığı
durumlarıda inceleyeceğiz


