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Sammanfattning 

Yatzy är ett spel baserat på tur. Trots det finns det algoritmer utformade för att ge ett 

optimalt resultat och lyckas med just detta. Denna rapport jämför slutresultatet av en 

optimal algoritm med en algoritm som har modifierats för multiplayer. Den modifierade 

algoritmen försöker att vinna över den optimala algoritmen genom att ta större risker i 

sina beslut när den hamnar efter i poäng. Resultaten visar att det inte är fördelaktigt att 

göra så. För att chans ska vara gynnsamt måste man vara säker på att en förlust är säker 

med den nuvarande strategin.  
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Abstract 

Yahtzee is a game based on luck. Yet there are algorithms designed to give an optimal 

result and succeeds in doing so. This report compares the end result of an optimal 

algorithm to an algorithm that has been modified for the multiplayer scenario. The 

modified algorithm tries to win over the optimal algorithm through taking greater 

risks in its decisions when falling behind in points. The results show that it is not 

favorable to do so. For the chance taking to be favorable one has to be sure that a 

loss is certain with the current strategy. 
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1 Introduktion 

1.1 Syfte 
Litteraturstudier och efterforskningar om Yatzy tyder på att en optimal algoritm finns när det handlar om 

solitär Yatzy och att nå en så hög medelpoäng som möjligt. Den strategi som den optimala algoritmen 

använder är inte optimal i ett spel med flera spelare då målet är att vinna. Därför var det intressant att 

undersöka om den optimala algoritmen gick att optimera till att bli optimal även i multiplayer. Är detta möjligt 

skulle den nya strategin kunna användas till att göra smarta motspelare i spel som handlar om att följa en viss 

beslutsprocess baserat på sannolikheter.  

 

1.2 Frågeställning 
Inom spelteori finns ett tillstånd som kallas Nash-jämvikt, det innebär att det för alla möjliga tillstånd aldrig 

kommer att vara fördelaktigt för någon spelare att byta strategi. Den optimala algoritmen är inte en Nash-

jämvikt i multiplayer, detta visas tydligt i extremfall. Den optimala algoritmen kommer alltid att gå mot det 

värde som har högst väntevärde. Det gör att om algoritmen får välja mellan att säkra poäng och vinst så väljer 

den det förra om dess väntevärde är högre. 

En optimal algoritm med avseende på att vinna borde följa de principer som sätts upp för en Nash-jämvikt med 

avsikt på att vinna. Intressant var om det gick att optimera den optimala algoritmen så att den gjorde detta. 

Denna rapport kom att undersöka om detta var möjligt att åstadkomma genom att kontrollera en 

motståndares poäng och vid en brytpunkt där risken för förlust övervinner risken av att chansa, byta till en 

strategi med mer riskfyllda beslut och således öka chansen att vinna. Tidigare har konstaterats att det är svårt 

att kunna ta hänsyn till alla de nya tillstånd och händelser som tillkommer för att kunna avgöra och beräkna 

den optimala strategin i multiplayer, antalet tillstånd kommer att öka från 219till 2⁴⁸[2]. Därför kommer inte 

rapporten att modifiera algoritmen till att lösa problemet på detta sätt. Istället ändrades algoritmen så att den 

gjorde annorlunda val i form av mer riskfyllda beslut. Denna rapport undersökte om den beskrivna taktiken 

gjorde den optimala algoritmen bättre i multiplayer och om den optimala algoritmen med hjälp av våra 

modifieringar blev en Nash-jämvikt. 
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2 Bakgrund 

2.1 Historia 
Yatzy (Yahtzee på engelska) är ett sällskapsspel som ett kanadensiskt par uppfann på deras yacht, därav det 

ursprungliga namnet “Yacht”. Yatzy var populärt bland parets vänner och därför bad paret speltillverkaren Mr. 

Edwin S. Lowe att tillverka några kopior. Mr. Edwin S. Lowe gillade spelet så pass mycket att han köpte 

rättigheterna till spelet för 1000 enheter. Det första året var Yatzy ingen stor succé, men Mr. Edwin S. Lowe 

anordnade “Yatzy partyn” för att marknadsföra spelet och detta gjorde att Yatzy började sälja bättre. 1973 

köpte Milton Bradley Company upp Mr. Edwin S. Lowes företag, och därmed även rättigheterna till Yatzy. Idag 

ägs Yatzy av Hasbro[1]. Enligt Hasbro säljs ungefär 50 miljoner Yatzy spel varje år och de uppskattar att 100 

miljoner människor spelar Yatzy regelbundet[1]. 

 

2.2 Regler 
Ett parti Yatzy består av 13 rundor och 13 olika kategorier. Kategorierna ger poäng enligt nedan. Målet är att få 

en så hög poäng som möjligt efter att de 13 rundorna har spelats. 

Varje runda inleds med att fem sexsidiga tärningar kastas och ur dessa väljer spelaren ut vilka tärningar som 

ska sparas. De tärningar som inte sparas kastas sedan om. Man får kasta om de tärningar man inte vill spara 

två gånger per runda. 

De 13 kategorierna och poängen dessa ger är följande: 

● Ettor: Ger en poäng för varje tärning med ett öga. 

● Tvåor: Ger två poäng för varje tärning med två ögon. 

● Treor: Ger tre poäng för varje tärning med tre ögon. 

● Fyror: Ger fyra poäng för varje tärning med fyra ögon. 

● Femmor: Ger fem poäng för varje tärning med fem ögon. 

● Sexor: Ger sex poäng för varje tärning med sex ögon. 

● Triss: Ger poäng vid tre lika tärningar, poängen ges av de totala antalet ögon på de fem tärningarna. 

● Fyrtal: Ger poäng vid fyra lika tärningar, poängen ges av de totala antalet ögon på de fem tärningarna. 

● Kåk: Ger poäng vid tre lika tärningar och två lika tärningar, ger 25 poäng. 

● Liten stege: Ger poäng vid fyra tärningar med i följd stigande värden, ger 30 poäng. 

● Stor stege: Ger poäng vid fem tärningar med i följd stigande värden, ger 40 poäng. 

● Chans: Ger poäng lika med de sammanlagda antalet ögon utan andra restriktioner. 

● Yatzy: Ger poäng vid 5 lika tärningar, ger 50 poäng. 

 

De sex första kategorierna kallas för de “övre kategorierna” och de 7 sista kallas för de “undre kategorierna”. 

Om man erhåller åtminstone 63 poäng sammanlagt i de övre kategorierna får man en bonus på 35 poäng 

(detta är i genomsnitt triss i varje kategori). Denna bonus är viktig för att uppnå en så hög slutpoäng som 

möjligt. 

Ifall att en spelare i slutet av sin omgång inte kan passa in tärningarna i någon av kategorierna spelaren har 

kvar att fylla i så måste spelaren stryka en kategori. Att stryka en kategori betyder att man skriver noll poäng i 

kategorin. 
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Det finns även något som kallas Yatzy-bonusar[5]. Denna regel innebär att en spelare kan få poäng om denne 

lyckas rulla mer än en Yatzy i ett spel. Varje Yatzy efter den första ger 100 poäng extra i Yatzy-kategorin, 

spelaren måste dock fylla i en till kategori enligt följande: 

● Om den övre kategorin motsvarande ögonen på tärningarna inte är ifylld så måste denna fyllas med 

maximala poängen för kategorin. Till exempel om spelaren fick Yatzy i fyror så måste kategorin för 

fyror fyllas i om den är fri, kategorin fylls då med 20(4*5=20) poäng. 

● Om den passande övre kategorin är ifylld så får man välja en valfri kategori från de undre 

kategorierna att fylla i. Poängen som ska skrivas in i kategorin beräknas på samma sätt vanligt (se 

regler för varje kategori ovan). 

● Om den passande övre kategorin och alla undre kategorier är ifyllda så ska valfritt fält bland de övre 

kategorierna strykas (poängen i fältet blir 0). 

Det går inte att få poäng från en Yatzy-bonus om Yatzy kategorin har strykts. 

I denna rapport användes alla regler här ovan. Mer detaljerat om reglerna för Yatzy kan läsas på Hasbros 

hemsida[4]. 

 

2.3 Tidigare forskning 
Det har gjorts mycket tidigare forskning om Yatzy, allt från den optimala solitära algoritmen till jämförelser av 

olika angreppssätt för att få så hög poäng som möjligt. Både Dr James Glenn och Thomas Verhoeff har 

oberoende av varandras resultat beräknat att en optimal algoritm för solitär Yatzy med Yatzy-bonus får 

medelpoängen 254,59[2]. Det har även gjorts liknande arbeten med olika varianter av regler så som utan 

Yatzy-bonusar och med skandinaviska regler. Thomas Verhoff har en hemsida där det går att testa den 

optimala algoritmen mot sin egen och försöka få ett bättre resultat [5]. Det finns även rapporter där 

angreppssätten varierat men varit ute efter samma sak, nämligen att skapa en optimal algoritm för Yatzy. 

Dessa rapporter har haft varierade resultat, ingen har dock lyckats få en högre medelpoäng än den optimala 

algoritmen som Dr James Glenn och Thomas Verhoeff skrivit. Tillvägagångssättet för deras algoritmer är 

liknande och vem som gjorde lösningen först är oklart, denna rapport fokuserade på algoritmen konstruerad 

av Dr James Glenn. Dr James Glenn har gjort beräkningar för medelpoängen av den optimala algoritmen 

genom att titta på sannolikheter och förväntade värden. Med samma angreppssätt och med hjälp av grafteori 

så har Dr Glenn också räknat ut värden för andra strategier för Yatzy[2]. 

STRATEGI                                                                        FÖRVÄNTAD POÄNG                                                     STD.  AVVIKELSE 

Bara Yatzy  171,52 68.17 

Yatzy och stege  202,51 65.9 

Girig  218,05 46.87 

Rationell 219,86 65.99 

Heuristik 240,67 60.90 

 Förbättrad heuristik 244,87 57.39 

Optimala algoritmen 254,59 59.61 

 

I tabellen ovan finns statistik över väntevärde(förväntad poäng) och standardavvikelse för olika strategier som 

har testats sedan tidigare av Dr James Glenn (2006) [2]. Resultaten gäller Yatzy med Yatzy-bonus. 
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2.4 Sannolikheter för tärningsutfall 
För att förstå algoritmen som använts behövs kunskap om de olika sannolikheterna för de utfall som kan 

uppstå under ett spel av Yatzy. Sannolikheterna är avgörande för hur val och chansningar görs. 

För att kunna räkna ut sannolikheterna relaterade till Yatzy antas tärningarna som spelas med vara så kallat 

"välgjorda" [3]. En tärning sägs vara välgjord om sannolikheten för alla dess utfall är likafördelade[3]. De 

möjliga utfallen för en tärning i Yatzy är {1,2,3,4,5,6} då sexsidiga tärningar används. Den likafördelade 

sannolikheten för dessa utfall är 1/6. 

2.4.1 Två tärningar 
Det finns 2 olika sorters utfall för två tärningar, antingen är tärningarna lika eller så är de inte lika. 

Sannolikheten för att tärningarna är  

lika är 1/6, det finns endast ett sätt så att den andra tärningen visar samma antal ögon på tärningen. 

Kolmogorovs axiom[3] säger att sannolikheterna i ett utfallsrum måste addera upp till ett. Av detta fås att 

sannolikheten för två olika antal ögon på tärningarna är 5/6(1-1/6).  

Det går även att se hur många olika kombinationer av tärningarna som är lika samt olika.  

Det finns 6/36 kombinationer där tärningarna visar samma A antal ögon ({1,1} {2,2} {3,3} {4,4} {5,5} {6,6}). 

Detta beräknas genom att dividera antalet "gynnsamma" utfall genom de "möjliga" utfallen, detta kallas för 

den klassiska sannolikhetsdefinitionen[3]. De gynnsamma utfallen i det här fallet är antalet olika sätt som 

tärningarna kan visa samma antal ögon på (det vill säga 6 olika sätt) och de möjliga utfallen sannolikheten för A 

antal ögon två gånger, det vill säga 1/6*1/6. Sannolikheten för två olika antal ögon på tärningarna är därmed 

30/36 enligt Kolmogorovs axiom. 

  

2.4.2 Tre tärningar 
Liknande för två tärningar beräknas sannolikheten att få tre lika tärningar genom att multiplicera 

sannolikheterna för utfallen. Sannolikheten för att tre lika tärningar visar samma A antal ögon är 

1/6*1/6=1/36≈0,0278. Antalet möjliga utfall för tärningarna är 6*6*6=216, och det finns 6 olika utfall där alla 

tre tärningarna visar A antal ögon({1,1,1} {2,2,2} och så vidare). Genom att använda den klassiska 

sannolikhetsdefinitionen ses att sannolikheten för detta är 6/216≈0,0278. Sannolikheten för att alla tre 

tärningar ska vara olika {A,B,C} kan beräknas på följande sätt. Första tärningen har "A" stycken ögon, detta 

innebär att det finns 5/6 stycken olika värden som den andra tärningen kan ha för att inte visa samma värde, 

och på samma sätt kan den tredje tärningen då ha 4/6 värden. Detta ger att sannolikheten för tre tärningar 

med olika antal ögon {A,B,C} är 5/6*4/6=20/36=120/216≈0,5556. Det finns alltså 120 kombinationer av 

tärningar där alla tärningar är olika. Då sannolikheten alltid måste addera upp till ett ses det direkt att 

sannolikheten för två lika och en olik tärning {A,A,B} är 1-120/216-6/216=90/216.

 



11 

2.4.3 Fyra tärningar 
Likt fallet med två och tre tärningar beräknas sannolikheten för att få alla tärningar lika {A,A,A,A} genom att 

multiplicera sannolikheten för utfallen, 1/6*1/6*1/6=1/216=6/1296≈0,0046. Fallet då alla tärningar förutom 

en är lika (även kallat triss i Yatzy) {A,A,A,B}, beräknas genom följande. Det finns 6 olika värden som tärningar 

med värde A kan ha, 5 värden som tärningar med värde B kan ha och fyra olika placeringar som tärningen med 

värdet B kan ha (till exempel {A,A,A,B} eller {A,A,B,A}). Av detta följer att sannolikheten för triss bland 4 

tärningar är (6*5*4)/1296=120/1296≈0,0926. Sannolikheten för fallet där alla tärningar är olika beräknas som 

tidigare, det finns 5/6 värden den andra tärningen kan anta, 4/6 för den tredje och 3/6 för den fjärde. Av detta 

följer att sannolikheten för alla tärningar olika {A,B,C,D} är 5/6*4/6*3/6=360/1296≈0,2778. Sannolikheten att 

få ett par beräknas liknande sannolikheten för triss och den sannolikheten är 720/1296≈0,5556. Det som 

återstår att beräkna är sannolikheten för två par, enligt Kolmogorovs axiom så är denna sannolikhet 1-

(720+360+120+6)/1296=90/1296≈0,0694. 

  

2.4.4 Fem tärningar 
De olika sannolikheterna för fem tärningar beräknas på liknande sätt som redan gjorts, därför presenteras de 

färdiga resultaten i bilden nedan. 
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Sannolikheter i bilden ovan är de sannolikheter att rulla dessa kombinationer i första kastet i Yatzy. Det kan 

vara intressant att notera att det är lättare att få kåk än fyrtal, även fast kåk i de flesta fall ger mer poäng än 

fyrtal(se avsnittet om regler ovan). Den lägsta kombinationen där fyrtal ger mer poäng än kåk är {5,5,5,5,6} 

eller {6,6,6,6,2}. De kombinationer för fyrtal som ger färre än 25 poäng utgör 28 av totalt 36 möjliga 

kombinationer, alltså 77,78 % av kombinationerna. 

Det ses även att sannolikheten att få Yatzy i ett kast är 0,07716 %. 

 

2.5 Den optimala algoritmen 
Den optimala algoritmen skriven av Dr James Glenn och som har avhandlats i arbetet “An Optimal Strategy for 

Yahtzee” [2] var utgångspunkten för denna rapport. För att få förståelse hur val görs och vad skillnaderna i vad 

dessa val betyder kommer nedanstående avsnitt att gå igenom grunderna hur algoritmen fungerar såsom den 

är beskriven i [2]. Vi har under tiden för rapporten haft kontakt med Dr James Glenn som har och givit oss 

tillgång till det bibliotek som han skapade i samband med sitt arbete kring den optimala algoritmen. 

 

Avsnitten Inledning Optimala algoritmen, Exempel singla slant, Yatzy, Yatzy tillstånd, Förbättrat 

tillvägagångssätt minskar antalet tillstånd, Widgets, Kombinatorik bakom den optimala algoritmen, Dynamisk 

programmering minskar antalet tillstånd, Förklaringar av formler och symboler, Uträkningar och tillstånd är 

inspirerade av Dr James Glenns arbete och är en genomgång och förklaring av hur den optimala algoritmen 

fungerar så som beskrivet av Dr James Glenn. Diagram, formler och bilder i dessa avsnitt är utifrån information 

av [2]. 

 

2.5.1 Inledning optimala algoritmen 
För att få en inblick i hur den optimala algoritmen fungerar kan spelet föreställas som en graf med noder och 

kanter representerande de olika tillstånd som spelet kan befinna sig i. Vid vissa tillfällen i spelet har spelaren 

ett val att behålla tärningar och välja kategori, vid andra tillfällen händer slumpmässiga saker som utfall av 

tärningskast. I graf 2.0 och 2.1 grupperas olika typer av tillstånd i kolumner för att få en tydlig visuell bild av de 

olika händelserna i spelet. Vid de tillstånd där spelaren har möjlighet att välja indikeras detta med utgående 

kanter som visar vilka nya tillstånd som är möjliga. Vid slumpmässiga händelser indikerar de utgående 
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kanterna den sannolikhet som det finns att spelet skall fortsätta längs just denna kant. För att illustrera detta 

och få inblick i hur den optimala algoritmen är uppbyggd så kan man titta på ett enklare exempel som också 

tas upp av Dr James Glenn[2]. 

2.5.2 Exempel singla slant 
Singla slant är ett spel som går ut på att få två kronor när man singlar två slantar, reglerna är enkla:  

 

Två kronor ger en krona i vinst, två klave ger oavgjort och inga pengar byter ägare, i det återstående fallet 

förloras en krona.   

 

Tittar man på spelets graf så ser man tydligt hur kanterna tilldelas sannolikheter och noderna har vikter 

beroende på värdet att gå till just denna nod. Vid starten så kastas tärningarna och de tre möjliga utfallen 

visualiseras i graf (2.0), här kan spelaren nu göra ett val utifrån om han ska spara båda eller kasta om något av 

mynten. 

 

 

   

(Graf 2.0 inspirerad av [2]) 

Den optimala algoritmen kan då räkna ut vad som är bästa val att gå till i varje fall. Detta görs genom formeln: 

[∑ ( sannolikheterna att nå värdet ∗  väntevärdet)] som leder vidare från noden. 

Den optimala algoritmen väljer sedan:  

[max VAL(u)] 

Den optimala algoritmen går alltid efter den kant som innehar det högsta möjliga väntevärdet. 
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2.5.3 Yatzy 
Beräkningen av den optimala strategin för ett 13 rundors Yatzy är liknande den för singla slant. Det som krävs 

är att räkna ut alla tillstånd och all möjliga handlingar i spelet samt vad dessa har för konsekvenser. Med detta 

gjort kan man sedan arbeta sig bakåt från de slutgiltiga tillstånden (där alla kategorier är ifyllda) fram till det 

första initiala tillståndet och räkna ut vad den bästa strategin är och vad det förväntade resultatet kommer att 

vara. Yatzy skiljer sig från singla slant med att det krävs att vissa resultat lagras i minnet, dessutom så har Yatzy 

många fler tillstånd. 

2.5.4 Yatzy tillstånd 
Det finns många tillstånd att ta hänsyn till i ett Yatzy spel. Det är 7 stycken valmöjligheter för vad som finns 

som resultat i den övre kategorierna 1-6, antingen är kategorin tom och fortfarande tillgänglig eller så har den 

fyllts i med poäng från [0,1,2,3,4,5] tärningar vilket ger 76 tillstånd. För kategorierna chans, triss och fyrtal så 

finns det 28 olika möjligheter för varje kategori, [tom, 0, 5-35] poäng. Detta ger oss 283 (= 21952) tillstånd. 

Kategorierna Yatzy, kåk, liten stege och stor stege ger 3 valmöjligheter [tom, 0, poäng för kategori] detta ger 

oss 34 (= 81) tillstånd. Totalt antal tillstånd att ta hänsyn till med detta tillvägagångssätt blir således 76 ∗ 283 ∗

34 = 209 miljarder tillstånd. Att beräkna detta skulle ta väldigt lång tid. Det går dock att minska antalet 

tillstånd, hur detta går till förklaras nedan. 

2.5.5 Förbättrat tillvägagångssätt minskar antalet tillstånd  
Den optimala strategin tar inte hänsyn till vad som skett tidigare utan betraktar endast vad som fortfarande 

finns att tillgå. Istället för att se sannolikheten för varje tillstånd och dess förväntade värde, så kommer den 

optimala algoritmen att se till de återstående rundornas totala väntevärde. Den optimala algoritmen är känslig 

för bonusen i den övre kategorin men den tar inte hänsyn till var poängen hämtats från. Den information som 

behövs av den optimala algoritmen för varje kategori är om kategorin är använd eller inte, detta genererar 

213(=8192) tillstånd. Dessutom behöver det hållas reda på hur poängen är i den övre kategorin, men endast till 

den punkt då bonusen har utfallit det vill säga då summan är ≤ 63. Här har vi således 0-63 som ger oss 26 (= 

64) olika tillstånd. Detta ger tillsammans 219(= 524,288) olika tillstånd för ett komplett Yatzy spel och minskar 

antalet tillstånd med en faktor av 500000. 

Alla dessa 219 tillstånd är var för sig en egen widget som representerar de olika rundorna med tärningsslag, 

behållande av tärningar och omkast. Detta kommer att leda till att den optimala strategin genererar en unik 

tabell för varje widget med hänsyn till övre bonus och använda kategorier. Varje widget kan också i sig 

representeras av en tillstånds graf och innehåller egna tillstånd, dess utgående kanter kan länka vidare till nya 

widgets eller till slutgiltiga tillstånd. 

2.5.6 Widgets 
Varje tillstånd i spelet består av en runda, denna runda illustreras av en widget, dessa widgets har olika 

tillstånd och som representeras av tillståndsgraf (2.1). Det finns inga kanter mellan olika widgets (förutom i 

slutliga tillståndet) och kanterna inom widgeten är beroende av vilka kategorier som använts i den optimala 

strategin. Dessa kanter och vilka värden de ledde vidare till kom att vara grunden till hur den modifierade 

algoritmen sedan valde för att kunna göra chansningar som gick mot högre varians. 
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(Graf 2.1 inspirerad av [2]) 

 

Grupper 

1. Widgeten har en ingång som är en ensam nod och representerar början på en runda. 

2. Denna nod har i sin tur sedan kanter till alla möjliga tillstånd, tärnings utfall (11111…66666). 

3. Dessa tillstånd har kanter som representerar val spelaren kan göra av vilka tärningar som kan sparas. 

4. Kanterna utgående från grupp 3 representerar resultatet efter första omkastat. 

5. Spelaren väljer återigen strategi. 

6. Resultat av andra omkastet, tillstånd i denna kategori representerar också utgången ur widgeten. 

Deras utgående kanter går till slutliga tillstånd eller till andra widgets. 

 

2.5.7 Kombinatorik bakom den optimala strategin 
För att räkna ut antalet totala tillstånd i hela spelet så behöver man veta storleken på alla de 2¹⁹ olika widget 

som finns. Det första och mest självklara är att det finns en ingång till varje widget. För att få resultat från de 

övriga så behövs en del beräkningar, för det första tillståndet så kommer vi att välja 5 tärningar med 6 olika 

valmöjligheter i detta ger enligt känd formel 
𝑛+𝑘−1

𝑛
 = 256 olika tillstånd för steg 2, 4, 6 utfall för första kastet, 

andra respektive tredje kastet. Ytterligare i grupp 3 och 5 behöver det tas hänsyn till de tillstånd när något 

antal tärningar sparas vilket ger del-set som är mellan 0-5 tärningar stora, detta kommer att resultera 

ytterligare tillstånd att addera till de 256 och ger totalt 462 olika tillstånd. Så totala antalet tillstånd i varje 

widget är [3 ∗ 252 + 2 ∗ 462 + 1] = 1681. 
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Antalet kanter i widgeten är av stor relevans, varje nod i en grupp behöver inte ha kanter till varje tillstånd i 

nästkommande grupp. Varje tillstånd i grupp två och fyra har inte mer än 2⁵ utgående kanter då det för varje 

tärning endast finns två valmöjligheter spara eller kasta. Det spelar ingen roll vilken tärning av samma valör 

som rullas om utan hur många som rullas om, exempelvis för serien [11122] kan ettorna väljas genom 0-3. Hur 

val görs beror även på hur tärningarnas mönster eller sekvens ser ut, algoritmen påverkas av hur vanligt 

förekommande detta mönster är. Detta framgår av tabellen nedan som visar förekomst hos mönster samt 

olika sätt att spara tärningar på. 

 

Kombination av tärningsresultat Antal förekomster av mönstret Antal olika sätt att spara 
kombinationen 

ABCDE 
(

6

5
) = 6 

25 = 32 sätt 

AABCD 
(

6

1
) (

5

3
) = 60 

23 ∗ 31 = 24 sätt 

AABBC 
(

6

2
) (

4

1
) = 60 

3² ∗ 2 = 18 sätt 

AAABC 
(

6

1
) (

5

2
) = 60 

4 ∗ 22 = 16 sätt 

AAABB 
(

6

1
) (

5

1
) = 30 

4 ∗ 3 = 12 sätt 

AAAAB 
(

6

1
) (

5

3
) = 30 

5 ∗ 2 = 10 sätt 

AAAAA 
(

6

1
) = 6 

6 = 6 sätt 

(Tabell inspirerad av [2]) 

Detta gör att utifrån de kategorier där spelaren gör val (grupp 2 och 4) så finns 

6 ∗ 32 + 60 ∗ 24 + 60 ∗ 18 + 60 ∗ 16 + 30 ∗ 12 + 30 ∗ 10 + 6 ∗ 6= 4368 kanter. I grupp 3 och 5 är antalet 

utgående kanter också beroende av hur många tärningar som sparas och kastas enligt tabellen nedan. 

 

Antal Behållna tärningar Förekomst Utfall 

0 
(

5

0
) = 1 (

10

5
) = 252 

1 
(

5

1
) = 6 (

9

4
) = 126 
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2 
(

7

2
) = 21 (

8

3
) = 56 

3 
(

8

3
) = 56 (

7

2
) = 21 

4 
(

9

4
) = 126 (

5

1
) = 6 

5 
(

10

5
) = 252 (

5

0
) = 1 

(Tabell inspirerad av [2]) 

 

Detta ger att totala kanter ut för grupp 3 och 5 är samma som för grupp 2 och 4 och är  

(1 ∗ 253 + 6 ∗ 126 + 21 ∗ 56 + 126 ∗ 6 + 1 ∗ 252)  =  4368, så hittills har vi 4 ∗ 4368kanter, sen har vi 252 

kanter i det initiala tillståndet och som mest 252 ∗ 13 kanter ut från widgeten (13 för varje kategori, 252 för 

antal kombinationer möjliga som sluttillstånd efter sista kastet) så det totala antalet kanter i varje widget blir 

då 252 + 4 ∗ 4368 + 13 ∗ 252 = 21000 kanter. Detta tillsammans med de 2^19 olika tillstånden bildar 11 

billioner kanter i ett spel av Yatzy. 

Kanterna blir väldigt många men tack vare att många tillstånd är oåtkomliga så kommer algoritmen att kunna 

reduceras ned till 75 % av den ursprungliga storleken. Detta genom att utesluta tillstånd som är utom räckhåll 

givet den tärningsserie som slås, dessa går att beräkna genom dynamisk programmering. 

2.5.8 Dynamisk programmering minskar antalet tillstånd 
Genom dynamisk programmering kan antalet tillstånd minskas rejält, rättare sagt med en fjärdedel. Detta 

genom att det inte alltid är möjligt att nå alla tillstånd ifrån det utgångläge som spelaren befinner sig i. För att 

räkna ut detta kan dynamisk programmering användas.  Följande algoritm användes av Dr James Glenn för att 

skriva programmet som tillämpar den optimala strategin: 

Låt: 

𝑆 = 𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡 𝑎𝑣 {1,2,3,4,5,6} (indikerar vilka av de övre kategorier som använts) 

Låt: {𝑛 ∈ 𝑁| 0 ≤  𝑛 ≤  63} 

Definiera 𝑅(𝑛, 𝑆) att vara logiskt sann om det är möjligt att sätta 𝑛poäng i de övre kategorierna genom att 

använda kategorier i 𝑆, annars falsk. 

Då är:  

𝑅(0, 𝑆)= sann för alla 𝑆,  

𝑅(𝑛, 0)= falskt för alla 𝑛 ≥ 1 

För 𝑆 ≠ 0 𝑜𝑐ℎ 𝑛 ≥ 1 𝑔ä𝑙𝑙𝑒𝑟: 

𝑅(𝑛, 𝑆)  =  { 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑘  𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
𝑠𝑎𝑛𝑛 𝑜𝑚 (∃𝑥 ∈ 𝑆,𝑘 ∈ 𝑁) [𝑘≤ 5 ∧ 𝑘𝑥 ≤ 𝑛 ∧ 𝑅(𝑛−𝑘𝑥,𝑆−{𝑥}]

} 

(“Sann om det existerar ett 𝑥 𝑖 𝑆och 𝑘 tillhör de naturliga talen, samt 𝑘är mindre eller lika med 5och 𝑘𝑥 är 

mindre eller lika med 𝑛 samt resultatet 𝑅(𝑛 − 𝑘𝑥, 𝑆 − {𝑥})med hänsyn till ovan är sant, annars falsk”).  

Efter att ha beräknat detta 𝑅(𝑛, 𝑆) för alla lämpliga 𝑛 och 𝑆ses att 1260 av 4096 värden är falska vilket minskar 

antalet tillstånd med lite mer än en fjärdedel. 
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2.5.9 Beräkning av den optimala strategin 
Givet all denna information om tillstånd, vanligheter och mönster ger att det går att beräkna den optimala 

strategin. Ordningen för beräkning är att beräkna tillstånd med fler kategorier markerade före dem med färre, 

vilket således leder till att börja räkna ifrån det slutgiltiga skedet. Nedan listas de resulterande formlerna som 

Dr James Glenn använde för att beräkna den optimala strategin. 

2.5.10 Beräkningar och tillstånd 
Symboler och beteckningar finns förklarade i Appendix A. 

 

Proceduren för att beräkna den optimala Yatzy strategin börjar med att beräkna potentialen för varje slutgiltigt 

tillstånd: 

𝐶 =  𝐶, 𝐸(𝐶, 𝑚, 𝑓) ä𝑟 35 𝑜𝑚 𝑚 >= 63 𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠 0 

Nytt tillstånd efter att ha startat i tillstånd S och satt poäng r i kategori c ges av 

𝑛((𝐶, 𝑚, 𝑓), 𝑟, 𝑐)  =  (𝐶 ∪ {𝑐}, 𝑚 + 𝑢((𝐶, 𝑚, 𝑓), 𝑟, 𝑐), 𝑓((𝐶, 𝑚, 𝑓), 𝑟, 𝑐)) 

För tillstånd vid slutet av varje runda så ges förväntad poäng av max över all oanvända kategorier c, och 

poängen i c plus potentialen av nästa tillstånd: 

𝐸((𝐶, 𝑚, 𝑓), 𝑟, 0)  = 𝑚𝑎𝑥𝑐∉𝐶(𝑠((𝐶, 𝑚, 𝑓), 𝑟, 𝑐)  +  ( 𝐸(𝑛((𝐶, 𝑚, 𝑓), 𝑟, 𝑐)) 

För tillstånd där spelaren just valt vika tärningar som skall behållas så ges väntevärdet av det viktade 

medelvärdet av alla tillstånd vi kan befinna oss i efter omkast: för n = 1,2 

𝐸(𝑆, 𝑟´, 𝑛)  =  ∑ 𝑃(𝑟´ → 𝑟) ∗  𝐸(𝑆, 𝑟, 𝑛 − 1) 

För tillstånd som representerar resultat av det första kastet eller det första omkastet. Förväntad poäng ges av 

den bästa förväntade poängen av de tillstånd vi kan befinna oss i efter det att vi valt vilka tärningar vi ska 

spara. 

𝐸(𝑆, 𝑟, 𝑛)  =  𝑚𝑎𝑥𝑟´⊆𝑟𝐸(𝑆, 𝑟′, 𝑛) 

För tillstånd vid början av en runda, väntevärde ges av det viktade medelvärdet av den förväntade poängen av 

alla potentiella framtida tillstånd. 

𝐸(𝑆)  =  ∑

𝑟∈𝑅5,6

 𝑃(⊥→ 𝑟) ∗ 𝐸(𝑆, 𝑟, 2) 

Vid implementation av den optimala algoritmen så behöver informationen i en widget endast kommas ihåg 

under dess livslängd, det enda som måste kommas ihåg är den optimala strategin. Information som måste 

behållas permanent är om de 2¹⁹ tillstånd i grupp 1 (vilka ingångar som är tillgängliga). Vid början av varje ny 

runda så måste den optimala strategin beräknas beroende på widgetens unika övre bonus och ifyllda 

kategorier. Att beräkna skillnaden mellan flera spelare i den optimala algoritmen skulle innebära att det skulle 

krävas att poäng hos motståndaren måste hållas reda på, detta genererar i 751 möjligheter och skulle enligt[2] 

få antalet tillstånd att ta hänsyn till att stiga från 2¹⁹ till 2⁴⁸. Detta ledde till att vi valde en annan metod för att 

försöka slå en motspelare och optimera den optimala algoritmen. 
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3 Metod 

3.1 Modifiering av algoritm 
Målet med metoden som användes var att bevara den optimala algoritmens grundstruktur. Till detta lades det 

till en möjlighet att vid tillfällen där förlust riskerades börja gå mot högre varians. Detta gjordes genom att 

studera den unika tabell som genereras av den optimala strategin beroende på vilket tillstånd den befinner sig 

i. Denna tabell består av alla möjliga kombinationer och resultat som är möjliga. Tabellen är i sin tur indelad i 

grupper, grupperna anger i vilket tillstånd i widgeten som denna serie kommer att ge givet väntevärde: 

 

● Grupp 1: värdet av att ha en tärningsserie efter första kast 

● Grupp 2: värdet av att ha en tärningsserie efter första valet 

● Grupp 3: värdet av att ha en tärningsserie efter andra kast 

● Grupp 4: värdet av att ha en tärningsserie efter andra valet 

● Grupp 5: värdet av att ha en tärningsserie efter tredje kast 

● Grupp 6: värdet av att sätta poäng i vald kategori 

 

Varje element i tabellen representeras som ([12345], 2, 227,77). Dessa värden kommer att innehålla 

information om vad tärningsserien är ([12345]), vilken grupp värdet tillhör (2) och vilket väntevärde som 

förväntas utifrån denna serie (227,77).  

Ur denna tabell kan den optimala algoritmen hämta värden om den aktuella tärningsserien och vilket 

väntevärde den representerar i givet grupptillstånd.  

Avgörande för den strategi som använts för att modifiera algoritmen var sedan hur ett val görs av den 

optimala algoritmen. Detta görs genom att titta på de väntevärden som är relevanta för den givna 

tärningsserien och som finns i nästkommande grupp, det värde som är högst av dessa väljs sedan av 

algoritmen. 

Den modifierade algoritmen skulle istället välja en serie som gick mot högre varians och utöver dessa värden ta 

hänsyn till alla de möjliga värdena i nästkommande grupp. För att visa med ett exempel så gör den optimala 

algoritmen val enligt följande strategi vid en tärningsserie: 

[11114] vid runda 1 med alla kategorier kvar kommer att vara maximum av de högsta av följande del-setens 

värde. 

Värdet V av att ha en S serie vid start i grupp g:  

𝑉 =  𝑀𝑎𝑥 ([𝑠], (𝑔 + 1), 𝑣),där s är del-set av S och v = väntevärde för del-setet. 

Följande värden är intressanta för den optimala algoritmen givet ([11114], 1, 246,31): 

([], 2, 226,17) 

([1], 2, 225,24) 

([11], 2, 226,06) 

([111], 2, 231,48) 

([1111], 2, 246,31) 

([4], 2, 226,64) 

([14], 2, 225,37) 

([114], 2, 225,05) 

([1114], 2, 228,51) 
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([11114], 2, 236,38) 

Den optimala algoritmen väljer att spara [1111] vilket också är det högsta värdet av alla möjliga värden i grupp 

2. 

Möjligheten att göra mer riskfyllda val kommer ur att gå ifrån denna strategi och titta på de tillstånd som 

representerar högre värden med högre risk. I grupp 3 så existerar det flera värden som kommer vara högre 

men har en lägre sannolikhet att inträffa givet tärningsserien, exempelvis ([66666], 3,295) i grupp 3 (efter 

första omkast) ger oss ett förväntat värde av 295 men det krävs att alla tärningar slås om och att man lyckas 

med att slå en Yatzy på ett kast vilket har sannolikheten 0.0007716. Den modifierade algoritmen kunde på 

liknande sätt se hur kombinationer som utifrån sparande av ett visst antal tärningar kunde ge ett lägre 

väntevärde i grupp 2, men ändå ha ett högre maxvärde i grupp 3. Även kombinationer av andra tärningar än 

den givna serien och med högt väntevärde kunde hittas vilket skulle leda till omkast eller sparande av färre 

tärningar. Att tomma serien [] har ett förhållandevis högt väntevärde innebar att det finns ett stort spann med 

både höga och låga värden i denna grupp. Högre varians i dessa fall kunde då betyda att det finns poäng och 

möjligheter med högre värde men med kanske mindre sannolikhet att få. Vid underläge kunde detta bli 

intressant då högre resultat kunde fås men risken att även få ett sämre resultat ökade. 

Den modifierade algoritmens val kommer utifrån en modifierad tärningsklass skapad i Java. Vid varje grupp där 

spelaren får göra ett val skickas tärningsserien till klassen som går igenom alla möjliga värden i det aktuella 

tillstånden, de olika tillstånden är 1,2,3,4,5 där siffrorna representerade grupperna som beskrivits tidigare, som 

vid exemplet så kom klassen att efter första kastet att titta på alla värden i grupp 2 men även värden i grupp 3. 

Därefter parsas värdena igenom och delas upp dels till de värden som används av den optimala algoritmen O 

(de i grupp 2), av dessa väljs maximum och detta värde kommer att representera det val som den optimala 

algoritmen skulle ha gjort. Resterande värden gås igenom och sorteras beroende på vilket läge som spelet 

befinner sig i, dessa värden representerar högre risktagande R. Ett värde som vi kallade valence (v) avgör vilka 

värden som adderas till R och kunde sättas till v = 1-3 som står för v tärnings likhet med den slagna 

tärningsserien. Värde 1 skulle här i praktiken innebära att algoritmen givet att Yatzy är möjlig alltid går för 

detta. Värdena sorteras och maximum kommer att tas ur både O och R. Den modifierade algoritmen spelade i 

normalfallet med värden från O och således likadant som den optimala algoritmen, när den däremot låg efter 

så kom den att ha möjligheten att välja det högsta värdet ur O eller R för att försöka maximera poängen 

genom att öka chanstagandet. Hur och när detta skulle aktiveras reglerades av intervall som ändrades under 

simuleringarna. Värt att notera var att R nästan alltid innehöll högre värden och därför prövades även utfallet 

genom att använda ett visst intervall av tillåten differens innan värden från R valdes. Det testades när, var och 

hur det var optimalt att börja chansa genom att ändra på dessa intervall och ändra på v värdet. 

För att undersöka om det lönar sig att ta större risker i valen så kom den optimala algoritmen att spelas först 

mot sig själv och sedan mot den modifierade algoritmen som gjorde mer riskfyllda val vid underläge. Detta 

kunde ses som att “Spelare A” spelar enligt den optimala algoritmen och “Spelare B” spelar enligt den 

modifierade versionen. Spelare B (den modifierade algoritmen) spelar precis som den optimala algoritmen så 

länge spelaren leder eller inte ligger efter med för många poäng. När Spelare B ligger efter X poäng med Y 

rundor spelade av spelet så kommer Spelare B att börja ta större risker i de val som görs, detta för att 

möjligtvis kunna hämta in de poäng som Spelare A leder med. Värdena på X och Y varierades så att resultaten 

kunde analyseras. Det testades även att bara börja ta risker när motspelaren hade en högre poäng oavsett 

stadie i spelet, men detta visade sig vara suboptimalt. När motspelaren i första kastet fick ett tärningskast som 

gav hög poäng, till exempel Yatzy eller stor stege, så innebar detta att algoritmen började chansa redan i andra 

rundan vilket ledde till en låg slutpoäng. Ett annat kriterium som startar chansningarna är om vinst är nära 

omöjlig, är poängen som innehas så pass låg och antalet kategorier som är kvar så pass låg att bara en Yatzy 

kan vända spelet så kommer algoritmen att spela för en Yatzy om möjligt, då storleken av förlusten var 

oväsentlig. 
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3.1 Utförande 
Programmen som utvecklades för simuleringarna var dels en plattform för att kunna simulera ett bestämt 

antal spel mellan två spelare (algoritmer) och dels ett program som genererade statistik för dessa antal spel 

och skrev statistiken till en fil för att data enklare skulle kunna analyseras. Algoritmen analyserades och en 

klass för att göra mer chansartade val togs fram för att implementeras i den optimala algoritmen. 

Simuleringarna skedde genom att bestämma ett antal X poäng som “Spelare A” skulle ligga efter “Spelare B” 

poängmässigt vid Y rundor spelade och sedan titta på vem av spelarna som vann i slutet av detta spel. Det vill 

säga, om Spelare A ligger X poäng bakom Spelare B efter Y rundor, titta på slutresultatet av detta spel och se 

vem som vann. Resultaten sammanställdes sedan som en kvot. Kvoten representerar sannolikheten att hämta 

in poängen Spelare A låg efter Spelare B.  

Kvoten följer formeln: (𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 )/[(𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡) + (𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡)] där “Vinst” betecknar att man vann trots att man låg X 

poäng efter vid Y rundor och “Förlust” betecknar att man inte hämtade igen poängen och därmed förlorade.  

För att få statistik om detta sammanställdes resultat från simulering av spel där först X = 10. För varje värde på 

Y från Y = 7 tills det att Y = 13 så simulerades 1000 spel där det fördes statistik om vem som vann när Spelare A 

låg 10 poäng efter. Efter det så ökades värdet på X med 10 och processen upprepades till och med att X = 100. 

På grund av resultaten från dessa simuleringar blev det intressant att undersöka hur den modifierade 

algoritmen presterade vid spel i slutrundorna endast. För att testa detta så gjordes simuleringar liknande de 

tidigare men med skillnaden att chansningarna alltid hade v = 1 och att Y startade vid runda 11. 
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4 Resultat 

4.1 Testresultat 
Nedan ses resultaten från de simuleringar som gjordes. De olika färgerna representerar hur många poäng 

spelaren låg efter. X-axeln representerar vid vilken runda av spelet som spelaren låg efter och Y-axeln 

representerar hur stor sannolikheten var att spelaren vann trots att denne låg efter vid runda X. 

4.1.1 Resultat av simuleringar 

Tabell 4.1(ovan): Resultat av simulering av optimal algoritm mot optimal algoritm 

Tabell 4.2(nedan): Resultat av simulering av optimal algoritm mot modifierad algoritm



23 

Tabell 4.3(ovan): Resultat av simulering av optimal algoritm mot modifierad med valence = 1 

4.2 Jämförelse av algoritmer 
Simuleringarna gav ett entydigt resultat av algoritmernas prestation vid olika tillfällen i spelet. Tydligt var att 

den modifierade algoritmen presterade sämre än den optimala algoritmen i alla fallen. Av simuleringarna då 

spelet befann sig i sitt slutskede ses det att även då är den optimala algoritmen bättre. Intressant är att notera 

att även den normala modifierade algoritmen slår den modifierade algoritmen som tar stora chanser i spelets 

senare skeden. Det kan finnas två anledningar till detta: chansningarna med värdet på valence = 1 är för 

riskabla för att verkligen ge utdelning, eller så finns inga kategorier som ger höga poäng kvar och därmed gör 

chansningarna att algoritmen går efter sämre värden trots att dessa värden har lägre sannolikhet att inträffa. 
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5 Diskussion och slutsats 

5.1 Diskussion 
Att avgöra hur man ska chansa på ett optimalt sätt i Yatzy är ingen enkel uppgift. Varje tärningskasts utfall 

avgörs av slumpen och det finns 252 olika utfall. Tas det även hänsyn till vilka olika kombinationer som kan 

sparas och vilka kategorier som finns kvar ökar antalet olika val som kan göras ytterligare. Spelare kan endast 

påverka spelet vid tre av sex tillfällen under varje runda och detta innebär att 50 procent av spelet kommer att 

vara mer eller mindre helt beroende av slumpen. Detta kan leda till att ett till synes avgjort spel kan vända på 

några rundor, vilket gör det ännu svårare att avgöra vad som är en bra chansning. Sannolikheter kan räknas ut 

och val kan göras baserat på detta men slumpen kommer alltid att vara en avgörande faktor ifall 

chansningarna kommer vara lyckade. 

Denna rapport använde sig av simuleringar i en testmiljö för att få fram resultat. Simuleringarna gjordes för att 

undersöka hur stor sannolikheten var att kunna hämta igen ett underläge av ett visst antal poäng vid en viss 

tidpunkt i spelet. Testmiljön är skriven och gjord så att endast spel där spelaren ligger under tas hänsyn till. För 

att ytterligare testa modifieringen av den optimala algoritmen skulle fler tester kunna utföras. Till exempel 

skulle fler värden av X kunna testas och antalet spel som testades för varje värde på Y skulle kunna ökas. 

Grundliga och stora tester för att kunna statistiskt säkerställa resultat kan ta lång tid att utföra, av praktiska 

skäl så kördes simuleringar för varje runda i spelets skede endast 1000 gånger.  

Det kan diskuteras om den optimala algoritmen redan är nära eller om den till och med är i Nash-jämvikt i 

multiplayer. Detta givet vårt tillägg av chansningar när förlust med nuvarande strategi är säker. De val den gör 

är baserat på sannolikheter som ger grunden till välgrundade och motiverade beslut som genomsnittligt 

kommer att generera det högsta resultatet. Att riskera att gå mot mindre sannolika fall med större chans för 

förlust är att istället att gå emot principen för en Nash-jämvikt. För att utveckla algoritmen ytterligare måste 

en optimal strategi beräknas som kan hålla reda på kvarvarande kategorier, poäng och information samt 

motståndarens kvarvarande kategorier och poäng. Detta innebär att algoritmen i varje skede kommer att 

modifiera sin strategi beroende på motspelaren. Strategin måste också ta hänsyn till hur man ska väga vikten 

av slumpen av att motspelaren börjar spela dåligt mot värdet av att gå mot högre varians. Denna optimala 

strategi kommer då att kunna generera en ny tabell av värden som kan användas av den optimala algoritmen. 

Med detta gjort kan det sedan avgöras om den optimala algoritmen är i Nash-jämvikt för multiplayer. 

 

5.2 Slutsats 
Det lönar sig inte att gå mot högre varians i tidiga tillstånd då utfallen av detta ger ett sämre resultat än den 

optimala algoritmen. Genom att modifiera den optimala algoritmen så kommer algoritmen inte att vara en 

Nash-jämvikt. Algoritmen kommer snarare längre ifrån en Nash-jämvikt då slumpen har en avgörande 

betydelse i spelet och riskerar dålig utdelning. Ett väl avvägt beslut som tar hänsyn till sannolikheter visar sig i 

längden vara det bättre alternativet. Det lönar sig däremot att gå mot högre varians när spelaren annars är 

säker på förlust. Den optimala algoritmen går således att optimera för multiplayer genom att lägga till 

chansningar när en förlust med den nuvarande taktiken är säkerställd. Detta kommer att vinna algoritmen 

något fler spel i multiplayer med kostnaden av en sänkt genomsnittlig poäng. Att avgöra hur den optimala 

algoritmen ska kunna hamna i Nash-jämvikt i multiplayer återstår att undersöka och kräver att den optimala 

strategin för multiplayer utvecklas. 

 

5.3 Framtida arbete 
Framtida arbete skulle vara att utveckla den optimala strategin och sedan använda denna för att testa den 

optimala algoritmen. Det skulle kräva mer datorkapacitet än som vid tiden då Dr James Glenn och Thomas 

Verhoff utvecklade algoritmen var praktiskt möjligt, men som med dagens datorer och molntjänster skulle vara 

genomförbart. En av Thomas Verhoffs masterstudenter har gjort en avhandling om en algoritm som försöker 
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att få ett givet resultat [6], där nämns även effektiv användning av cash minnen och optimering. Det skulle vara 

intressant att undersöka om det skulle gå att sammanlänka dessa båda strategier. 
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Appendix 
Förklaringar av formler och beteckningar 

𝐶 = set av kategorier  

𝐶 = {ettor, tvåor, treor, fyror, femmor, sexor, triss, fyrtal, kåk, litenStege, storStege, chans, Yatzy} 

𝑐 = element i C 

𝑓 = flagga för Yatzy-bonus 

𝑚 = poäng i övre kategorier 

𝑅𝑖,𝑗    = Set av resultat vi kan få när i st tärningar med j sidor rullas. 

𝑅𝑘= Set av resultat vi kan få efter vi valt att spara tärningar 

𝑟 = element som tillhör 𝑅5,6 ex {aaabb} 

𝑟´ = element som tillhör 𝑅𝑘 (𝑘 = “keeps” =”behålla”)  

𝑆 = State, tillstånd 

𝑛 = antal omkast kvar 

𝑘 = tärningar att behålla 

⊥= tomt kast 

 

Ett Yatzy tillstånd vid beräkning av den optimala algoritmen är en trippel vid Yatzy bonus: 

𝑆 = (𝐶, 𝑚, 𝑓)  

 

𝐸(𝑠)  = förväntad framtida poäng när en runda startas. 

𝐸(𝑆, 𝑟, 𝑛)  = potentialen av State S, med tärningskast r och med n omkast kvar. 

𝐸(𝑆, 𝑟´, 𝑛)  = potentialen när det valts att spara r´ tärning med n omkast kvar. 

𝑃(𝑟´−> 𝑟)  = potentialen att ta sig till tärningsutfall r efter att ha sparat r´ tärningar. 

𝑠(𝑆, 𝑟, 𝑐) = resultatet av tärning r att sätta som poäng i kategori c, givet det tidigare tillståndet S. 

𝑈(𝑆, 𝑟, 𝑐)  = Det som kan utöver poäng tillgodoräknas som poäng i den övre kategorin. 

Ovan ger 𝑈(𝑆, 𝑟, 𝑐)  =  𝑆(𝑆, 𝑟, 𝑐)för övre kategorier och 0 för de nedre. 

𝑛(𝑆, 𝑟, 𝑐)  = det nya tillståndet efter att ha startat i S och satt poäng i kategori c. 
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