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چکیده
هدف این پژوهش ،ارائة روشی هوشمند برای پیشبینی نتایج مسابقات والیبال برمبنای آمار
بازیهای انجامشدة قبلی بود .جامعة آماری شامل همة مسابقات ورزشی و نمونة پژوهش ،مسابقات
لیگ جهانی والیبال قهرمانی  2014لهستان بود .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی بود که در بخش
توصیفی،آمار بازیها شامل تعداد آبشارها ،تعداد دفاعهای روی تور ،تعداد سرویسهای موفق،
تعداد خطاها ،زمان بازی ،امتیاز تیمها و تعداد ستهای برنده و بازنده ،از سایت رسمی فدراسیون
جهانی والیبال بهدست آمد .در بخش تحلیلی ،اطالعات با استفاده از جعبة ابزار شبکة عصبی
نرمافزار متلب تجزیهوتحلیل شد و مدلی پیشبینی برای آن نیز ارائه شد .نتایج و نمودارهای
حاصل از شبیهسازیهای انجامشده نشان داد که شبکة عصبی پرسپترون دوالیه با هشت ورودی
و یک خروجی بههمراه تابع انتقال تانژانت سیگموید ،با  10نورون در الیة مخفی اول و تابع انتقال
خطی با هشت نورون در الیة مخفی دوم ،با  93/10درصد پیشبینی درست در مرحلة آموزش90 ،
درصد پیشبینی درست در مرحلة صحتسنجی و  82/61درصد پیشبینی درست در مرحلة
آزمون ،الگوی مناسبی برای پیشبینی نتایج مسابقات والیبال در این لیگ جهانی است .میتوان از
این مدلها برای تعیین نقاط ضعف و قوت تیم خودی و حریفان استفاده کرد .درواقع ،این مدل
همانندآنالیزور یا کارشناس ماهری است که اطالعات مفیدی را در اختیار مربیان و مدیران قرار
میدهد.
واژگان کلیدی :شبکة عصبی ،والیبال ،نتیجه ،هوشمندی
*

نویسندۀ مسئول

Email: r.nazari@khuisf.ac.ir
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مقدمه
نگرانی انسان از آیندۀ نامعلومی که ویژگیهای خود را دارد ،ضرورت شناخت آینده و برنامهریزی
برای چگونگی روبهروشدن با آن را ایجاب میکند .با داشتن درک درست از تغییرات ،میتوان از
فرصتها بهرهبرداری درست و کاملی کرد؛ ازاینرو ،پیشبینی حوادث آینده موضوع جالب و
هیجانانگیزی است و افراد تمایل به دانستن وقایعی دارند که ممکن است در آینده برای آنها روی
دهد (مرزوقی و سلیمانی .)2010 ،یکی از مسائل جالب ،پیشبینی نتیجة مسابقة ورزشی همچون
والیبال پیش از اتمام آن است .این رشتة ورزشی یکی از محبوبترین رشتههای ورزشی درسراسر
دنیا بهویژه ایران است که یکی از دالیل هیجانانگیزبودن آن ،نامشخصبودن نتیجة بازی است که
همواره موردتوجه عالقهمندان این رشتة ورزشی بوده و همین امر باعث ایجاد مسابقات جانبی برای
پیشبینی نتایج بازیها شده است .افزونبراین ،بهدلیل تحرکات زیادی که در والیبال وجود دارد ،در
مدت انجام یک بازی از مهارتهای زیادی استفاده میشود که در نتیجة بازی تأثیر میگذارد .این
مهارتها عبارتاند از :آبشارها ،دفاعهای روی تور ،سرویسها ،خطای تیمها ،پاسها ،دریافتها و
رویدادهای بسیار زیاد دیگر .درکنار این آمارها ،آمارهای دیگری دربارۀ وضعیت تیمها در مدت فصل
ازجمله میزبانی ،شرایط آبوهوایی ،مصدومیت بازیکنان و مشکالت مدیریتی وجود دارد که با
قراردادن تمام این موارد درکنار هم ،مجموعهای از دادهها ایجاد میشود که پیشبینی را با مشکل
مواجه میکند؛ بهصورتیکه بسیاری از افراد بر این باور هستند که بازیهای ورزشی با روشهای
علمی غیرقابلپیشبینی هستند؛ اما ،ممکن است این تفکر از نشناختن کامل این روشها و نیز
عوامل مؤثر بر نتیجة بازی نشأت گرفته باشد .ازآنجاکه هریک از این عوامل با نسبت مشخصی بر
نتیجة بازی مؤثر هستند ،درک برآیند و محاسبة آنها خارج از توانایی انسان است .افزونبراین،
مشخص شده است که روشهای هوشمند بهویژه شبکههای عصبی (اسگری و زیزو2009 ،1؛ بولیر و
استکلر )2003 ،2و الگوریتم ژنتیک (حقیقت ،رستگاری و نورافزا )2013 ،بهدلیل توانایی زیاد در حل
مسائلی که رابطهای غیرخطی بین ورودیها وخروجیها وجود دارد ،منجر به شکلگیری نتایج
بهمراتب بهتری میشوند.
امروزه ،شبکههای عصبی محبوبیت ویژهای دارند .این شبکهها ،سیستمهای محاسباتی نوینی برای
یادگیری ماشینی ،نمایش دانش و درنهایت ،بهکارگیری دانش بهدستآمده برای پیشبینی
پاسخهای خروجی از سامانههای پیچیده هستند .بهدلیل رفتار غیرخطی شبکههای عصبی
غیرمصنوعی ،در بسیاری از علوم از این شبکهها برای پیشبینی استفاده میشود (عیدی و عسگری،
1. Sgroi & Zizzo
2. Boulier & Stekler
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2014؛ همتینژاد ،قلیزاده ،رمضانیان ،شفیعی و قاضی زاهدی .)2011 ،افزونبراین ،ازآنجاکه
پیشبینی نتیجة مسابقة ورزشی موضوعی غیرخطی است ،بهنظر میرسد که این شبکهها بتوانند
گزینة مناسبی برای پیشبینی و تعیین تیم برنده در مسابقه باشند.
روشهای پیشبینی نتایج مسابقات ورزشی را میتوان به دو دستة کلی روشهای آماری و روشهای
هوشمند تقسیم کرد .دستة اول ،روشهای آماری هستند که تالش میکنند براساس نتایج
کسبشده توسط تیمها در بازیهای گذشتة آنها ،الگویی برای پیشبینی نتایج بازیهای آینده ارائه
دهند .ماهیت اصلی روشهای آماری استفاده از چندین عبارت شرط تو در تو 1است  .این روشها
عموماً بهدلیل ماهیت ذاتی خود ،انعطافپذیری زیادی ندارند .یکی از اولین سیستمهای پیشبینی
نتایج مسابقات که در پژوهش مرزوقی و سلیمانی ( )2010ذکر شده است ،سیستم الو 2است که
عملکرد بازیکنان را در رشتة شطرنج ارزیابی میکند و براساس مجموعهای از روشهای آماری و
احتمال ،برندۀ مسابقه را تعیین میکند .مدل آماری دیگری با نام مدل مقایسة نسبت گل وجود دارد
که جکسون 3آن را برای پیشبینی برندۀ مسابقات براساس نسبت گلهای زدۀ تیمها ارائه کرده
است .در این مدل ،شانس بسیار زیادی برای برد تیم میزبان درنظر گرفته شده است و تنها در
صورتی تیم مهمان برنده خواهد بود که در بازیهای قبل ،گلهای زدۀ بسیار بیشتری در مقایسه با
تیم میزبان داشته باشد .این مدل براساس حلقههای تو در توی شرطی عمل میکند .مدل مقایسهای
شش بازی اخیر نیز مدل دیگری از روشهای آماری است که کمی دقیقتر است و عملکرد آن
مشابه روش جکسون است .درمجموع ،این روشهای آماری دقت قابلتوجهی ندارند .درمقابل،
روشهای هوشمند بهویژه شبکههای عصبی مصنوعی ،جایگزین بسیار مناسب و دقیقی برای حل و
پیشبینی همة مسائل غیرخطی ازجمله پیشبینی حوادث گوناگون هستند (ایئر و شاردا2009 ،4؛
سوفوتاسیو ،هوگز و کلوتیت.)2015، 5
در سالهای گذشته ،پژوهشگران علوم ورزشی با تکیه بر اطالعات موجود و پیشرفت نرمافزارهای
رایانهای ،به پیشبینی برخی وقایع آینده پرداختهاند و در برخی موارد ،به نتایج قابلتوجهی نیز
دست یافتهاند .مرزوقی و سلیمانی ( )2010از شبکة عصبی پرسپترون6برای پیشبینی نتایج
مسابقات فوتبال استفاده کردهاند .در این مدل هوشمند ،آمار جزئی هر بازی مانند تعداد شوت،

1. If-Else
2. EloSystem
3. Jackson
4. Iyer and Sharda
5. Sofotasiou, Hughes and Calautit
)6. Multilayer Perceptron (MLP
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تعداد شوت داخل چهارچوب ،تعداد پاس صحیح و تعداد پاس اشتباه ،بهعنوان یک بردار ورودی به
شبکه داده میشود و خروجی مطلوب برحسب برد ،تساوی یا باخت تیم میزبان یکی از مقادیر یک،
 0/5یا صفر است .مجموعة دادههای آموزشی مربوط به بازیهای انجامشده در لیگ اسپانیا در فصل
 2009–2008با  20تیم و در نتیجه 190 ،بازی در هر نیمفصل است .نتایج این پژوهش نشان داد
که استفاده از شبکه عصبی مصنوعی عملکرد نسبتاً بهتری در مقایسه با روشهای غیرهوشمند دارد.
در پژوهش هوآنگ و چن ،)2011( 1از شبکة عصبی پرسپترون برای پیشبینی نتایج مسابقات
فوتبال جام جهانی سال  2006استفاده شد .در مرحلة اول روش پیشنهادی ،تیمهایی که هر سه
بازی اول خود را برده یا باخته بودند ،بهعنوان دادههای آموزشی درنظر گرفته شدند .عالوهبراین،
بازیهایی که مساوی شدهاند یا نتیجة بازی آنها در ضربات پنالتی مشخص شده است (نتیجة این
بازیها نیز مساوی فرض شده است) ،بهعنوان دادههای آموزشی درنظر گرفته شدهاند .نتایج حاصل
نشان داد که پیشبینیهای صورتگرفته دقت نسبتاً زیادی دارند.
در رشتههای ورزشی دیگر نیز استفاده از شبکههای هوشمند کاربرد فراوان دارد .اسچیپهن و
برودر )2007( 2برندۀ بازی را در مسابقات تنیس پیشبینی کردهاند .در رشتة ورزشی کریکت ،ایئر و
شاردا ( )2009برای دستیابی به بهترین آرایش تیمی و عملکرد بهتر بازیکنان که احتمال برد را
افزایش میدهد ،از شبکة عصبی استفاده کردهاند .درونکو و آلبو و دوما )2002( 3با استفاده از
نرمافزارهای رایانهای ،برای  10سال آیندۀ عملکرد ورزشکاران نخبه ،پنج مادۀ دو و میدانی را پیش-
بینی کردند و میزان بهبود رکوردها تا سال 2010میالدی را بین  0/02تا  10/3درصد پیشبینی
کردهاند .به عقیدۀ این پژوهشگران ،نتایج بهدستآمدۀ حاصل از این پیشبینی رایانهای تحتتأثیر
عواملی همچون تجهیزات ورزشی بهتر ،تغذیه و تمرین بهتر و بهویژه اثر مواد نیروزا قرار میگیرد.
حقیقت و همکاران ( )2013نیز روش هوشمندی را برای بهترشدن درستی پیشبینی نتایج
مسابقات لیگ بسکتبال ملی آمریکا پیشنهاد کردند .این پژوهشگران برای افزایش دقت پیشبینی،
روشی مبتنیبر الگوریتم ژنتیک ارائه دادند تا انتخاب ویژگی را روی ویژگیهای مجموعهای داده
انجام دهد و با پیداکردن ویژگیهای مهمتر ،در پیشبینی الگوریتمهای موجود در این حوزه کمک
کند.
همتینژاد و همکاران ( )2011پیروزی کشورها در بازیهای آسیایی را ازطریق متغیرهای کالن
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی پیشبینی کردهاند .اطالعاتی همچون جمعیت شهری ،هزینة

1. Huang & Chen
2. Scheibehenne & Bröder
3. Dereveco, Albu & Duma
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آموزشوپرورش ،ساختار سنی ،تولید واقعی ناخالص داخلی ،سرانة تولید ناخالص داخلی ،بیکاری،
جمعیت ،نرخ تورم ،تعادل حساب جاری ،امید به زندگی و تراز بازرگانی برای همة کشورهای
شرکتکننده در بازیهای آسیایی سالهای  1970تا  2006برای طراحی مدل ،مورداستفاده قرار
گرفتند و مدل ،در سال  2010آزمایش شد .پیشبینی رتبة کشورها براساس تعداد مدالهای طالی
کسبشدۀ آنها بود که برای مثال ،کشور ژاپن در همة دورههای برگزاری مسابقههای خود ثبات
بیشتری در حفظ رتبهاش داشت .همچنین ،در پژوهشی ،فارست ،اسماعیل و تنا )2010( 1تالش
کردند که تعداد مدالهای تیمهای ملی شرکتکننده در المپیک پکن سال  2008را پیشبینی
کنند .این پژوهشگران از مدلی آماری که براساس آنالیز نزولی تعداد مدال در دورۀ قبلی و تولید
ناخالص داخلی بود ،استفاده کردند .در این پژوهش ،پیشبینیهای نهایی درمورد تغییرات اساسی در
تقسیم مدالها نسبت به بازیهای سال  ،2004بهویژه افزایش مدالهای چین و انگلستان و کاهش
مدالهای روسیه ،صحیح بود .کاندن،گلدن و واسیل )1999( 2ازطریق شبکههای عصبی ،موفقیت
کشورها را در بازیهای المپیک سال  1996پیشبینی کردند .در این پژوهش ،از  195کشور،
اطالعات  271رشتة ورزشی با استفاده از  17متغیر مستقل جمعآوری شد .یافتهها نشان داد که
مدل شبکههای عصبی ،ابزار مناسبتری از مدل رگرسیون برای پیشبینی موفقیت کشورها در
بازیهای المپیک است .درهمینراستا ،گرزی و همکاران ( )2009با کمک شبکههای عصبی فازی
جایگاه تیم ملی فوتبال ایران را در ردهبندی فیفا پیشبینی کردند .در این پژوهش ،از سایت رسمی
فیفا ،سوابق تیم ملی فوتبال ایران در  119ماه (از سال  ،1996آغاز عملیات ردهبندی فیفا تا آغاز
سال  )2006شامل جایگاه ایران در ردهبندی فیفا در پایان هر ماه میالدی ،امتیاز تیم ایران در پایان
هر ماه ،نتیجة بازیها ،تعداد گلهای ردوبدلشده ،محل برگزاری مسابقه ،نوع بازی ،جایگاه تیم
حریف ایران در ردهبندی ماه قبل فیفا و قدرت منطقهای تیم حریف ایران بهدست آمد و سپس ،این
اطالعات توسط سیستم شبکة عصبی فازی تجزیهوتحلیل شد و مدل پیشبینی برای آن ارائه شد.
هدف تمامی پژوهشهای ذکرشده ،پیشبینی درست نتایج برای استفادۀ مناسبتر از فرصتها در
آینده است و تفاوت عمدۀ آنها در دقت آنها میباشد؛ درنتیجه ،هدف کلی پژوهش حاضر،
پیشبینی هوشمند نتیجة بازیهای والیبال ازطریق شبکة عصبی با دقت بسیار زیاد است .با این
پژوهش و انجام کارهای مشابه میتوان برنامهریزیها و راهکارهایی را برای تقویت نقاطضعف تیم،
تحلیل نقاطضعف و قوت تیمهای حریف ،دستیابی به بهترین ترکیب (آرایش) تیم در یک مسابقه،
استفاده از آمادهترین بازیکنان در یک مسابقه و یا استراحتدادن مناسب به برخی بازیکنان ،شناخت
1. Forrest, Ismael & Tena
2. Condon, Golden & Wasil
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هرچهبیشتر تیمهای حریف در مسابقات بعدی ،کسب نتایج خوب و آیندهای روشن در یک دوره از
مسابقات انجام داد تا درنتیجه ،فدراسیون ورزشی موفقی ایجاد شود.
بهطور خالصه ،میتوان گفت که پژوهش حاضر براساس پاسخگویی به این سؤال شکل گرفته است
که آیا میتوان همانند یک آنالیزور در تیم الگوریتمی را طراحی کرد که با استفاده از نتایج بازیهای
قبلی ،نتایج بازیهای بعدی را پیشبینی کند و بدینصورت مربیان تیم را در گرفتن نتیجة
هرچهبهتر بازی یاری دهد؟ از اینرو ،اهمیت و ضرورت این پژوهش ،انجام برنامهریزیهای بلندمدت
و کوتاهمدت به بهترین نحو برای دستیابی به بهترین نتایج در تحوالت و مسائل نوظهوری است که
در آینده برای یک تیم ،سازمان و فدراسیون روی میدهد .با توجه به اینکه در این پژوهش از شبکة
عصبی مصنوعی استفاده شده است ،ابتدا ساختار این شبکههای هوشمند بررسی میشود.
روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،کاربردی و ازنظر روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی است .در بخش توصیفی،
آمار بازیهای والیبال برگزارشده در لیگ جهانی والیبال مردان لهستان  2014از سایت رسمی
فدراسیون جهانی والیبال 1استخراج شد .در بخش تحلیلی ،اطالعات توسط سیستم شبکة عصبی
تحلیل شد و بهترین مدل پیشبینی برای آن بهدست آمد .جامعة آماری این پژوهش ،همة مسابقات
ورزشی اعم از مسابقات والیبال که در سطوح مختلف ملی ،بینالمللی برگزار شدهاند ،است .نمونة
پژوهش ،مسابقات والیبال لیگ قهرمانی جهان  2014لهستان است .ابزار پژوهش ،بانکهای
اطالعاتی (منابع معتبر ازجمله سایت فدراسیون والیبال) ،نرمافزارهای کامپیوتری (نرمافزار اکسل
برای مرتبسازی دادهها و قراردادن اطالعات در قالب جداول و جعبة ابزار شبکة عصبی نرمافزار
متلب 2برای پردازش دادهها) و درنهایت ،مشاهدۀ نتایج آزمون است.
اولین گام برای پیشبینی دقیق با کمک شبکة عصبی ،تعریف ورودی و خروجیهای مناسب است.
متغیرهای مستقل پژوهش ،ورودیهای شبکة عصبی هستند و تنها متغیر وابسته ،خروجی شبکه
است .الزم به ذکر است که در خروجی ،تیم برنده پیشبینی میشود .در خروجی ،عدد یک بهمنزلة
برد تیم اول و عدد دو نشاندهندۀ برد تیم دوم است .ورودیهای شبکة عصبی پیشنهادی
(متغیرهای مستقل) با شبیهسازیهای انجام شده که از عوامل برد یک تیم هستند ،به این صورت
ارائه میشوند:

1. FIVB
2. Matlab
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تفاضل آبشارهای موفق منجر به امتیاز :یکی از عوامل مهمی که باعث میشود یک تیم در
✓
مسابقه شانس بیشتری برای برندهشدن داشته باشد ،داشتن خط حمله (مهاجمان) قوی است.
بدونشک ،یکی از آمارهایی که با آن قدرت تهاجمی تیمها سنجیده میشود ،تعداد آبشارهای موفق
منجر به امتیاز است؛
تفاضل دفاعهای موفق روی تور که منجر به کسب امتیاز میشوند :دومین عامل تأثیرگذار
✓
در کسب امتیاز در مسابقات والیبال ،تعداد دفاعهای موفق روی تور است که منجر به امتیاز شدهاند؛
تفاضل سرویسهای منجر به امتیاز :تیمی که عملکرد خوبی در سرویسزدن داشته باشد،
✓
میتواند ابتکار عمل را از حریف بگیرد و شانس بیشتری برای کسب امتیاز خواهد داشت؛
تفاضل خطای تیمها :تعداد خطاهای یک تیم در یک بازی باید بهعنوان یک عامل با
✓
ضرایب منفی درنظر گرفته شود .بهعبارتدیگر ،هر اندازه که خطاهای یک تیم بیشتر باشد ،آن تیم
شانس کمتری برای برد خواهد داشت؛
تفاضل مجموع تعداد توپگیری ،دریافت و پاسها :هرقدر که تعداد دریافتها،
✓
توپگیریها و تعداد پاسهای صحیح ردوبدلشده در یک تیم بهتر باشد ،بدیهی است که بازیسازی
و کسب امتیاز از حریف نیز بهتر خواهد بود؛
مدت زمان بازی قبل :هرقدر که بازی قبلی مدت زمان بیشتری طول بکشد ،بازیکنان
✓
خستهتر خواهند شد و آمادگی کمتری برای بازیهای بعدی خواهند داشت؛
تفاضل تعداد ستهای برنده نسبت به ستهای واگذارشده :با توجه به این معیار ،تیمی که
✓
تعداد ستهای بیشتری را به سود خود خاتمه دهد ،شانس بیشتری برای برد بازیهای بعدی خواهد
داشت .اگر در مسابقات قبلی ،دو تیم با هم روبهرو شده باشند ،این عامل برای تیم برنده ،عدد یک و
برای تیم بازنده عدد صفر درنظر گرفته شده است؛
تفاضل امتیازهای کسبشده توسط دو تیم :با احتمال تقریباً زیادی میتوان گفت که تیم
✓
با امتیاز باالتر ،احتمال برد بیشتری دارد.
1
با توجه به تمامی مقاالتی که از روشهای هوشمند استفاده کردهاند (نیلسن ،هلم و اشان 2015 ،؛
مالکی ،نصیرپور و امینی2011،2؛ لنا و چونگ )2015،3برای افزایش سرعت پیشبینی در این روش-
ها باید تاحدامکان از کمترین ورودیها استفاده شود .در این پژوهش نیز ورودیهای باال ورودیهای
مناسبی بودند که منجر به نتایج قابلقبولی شدهاند .بهعبارتدیگر ،با اضافهکردن ورودیهای دیگر،

1. Nielsen, Holm & Aschan
2. Maleki, Nasiripor & Amini
3. Lana & Chong
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نتایج پیشبینی بهتر نمیشوند؛ برای مثال ،تعداد بازیکنان غایب و تأثیرگذار در یک تیم نیز از
ویژگیهای دیگری است که میتواند در تعیین سرنوشت بازی بهعنوان ورودی درنظر گرفته شود؛
اما ،با شبیهسازیهای انجامشده در این مقاله ،این عامل تأثیر مثبتی در نتایج نداشت؛ بنابراین،
ازآنجاکه هدف این پژوهش انتخاب شبکة عصبی مناسب با کمترین ورودیها است ،شبکة عصبی
شکل شمارۀ یک پیشنهاد میشود .الزم به ذکر است که در این لیگ ،تنها کشور لهستان از امتیاز
میزبانی استفاده میکند و با توجه به شبیهسازیهای انجام شده ،این عامل نیز ورودی مناسبی برای
شبکة عصبی نیست.

شکل  -1مدل اجرایی تعیین شبکة عصبی مناسب

در توصیف شبکههای عصبی باید گفت که با استفاده از دانش برنامهنویسی رایانه میتوان ساختار
دادهای طراحی کرد که همانند یک نورون عمل کند .سپس ،با ایجاد شبکهای از این نورونهای
مصنوعی بههمپیوسته ،یک الگوریتم آموزشی ایجاد کرد و با اعمال این الگوریتم به شبکه ،آن را
آموزش داد(اردستانی2014 ،؛ عیدی و عسگری)2014 ،؛ بنابراین ،هدف از آموزش شبکههای عصبی
مصنوعی ،تعیین ارتباط مناسب برای حل مسائل مختلف است .یکی از مهمترین و کاربردیترین
شبکههای عصبی ،شبکههای پرسپترون هستند .این شبکهها قادر هستند با انتخاب مناسب تعداد
الیهها و سلولهای عصبی ،یک مسئلة غیرخطی را بهدقت حل کنند که در شکل شمارۀ دو ،ساختار
اینگونه شبکهها مشاهده میشود (کیا.)1393 ،

25

ارائه مدلی هوشمند برای پیشبینی نتایج مسابقات لیگ...
) a out = f ( W  P + b
w1R  p1  b1   a1 
      
   +   =  
    
a SR  
 p R   b s   a s 

  w11

= f 
 a
  1R

شکل  - 2شبکة عصبی پرسپترون تکالیه (کیا.)158 ،1393 ،

الگوریتم یادگیری که برای شبکههای پرسپترون بهکار میرود ،الگوریتم پس انتشار خطا است .در
این روش ،از آموزش با ناظر استفاده میشود؛ بدینصورتکه بردار خروجی مطلوب 1بهعنوان ناظر
درنظر گرفته میشود و مقدار خروجی شبکه درطول فرایند یادگیری شبکه به بردار مطلوب نزدیک
میشود .قانون پس انتشار خطا 2از دو مسیر اصلی تشکیل میشود :مسیر اول به مسیر رفت موسوم
است .در این مسیر ،بردار ورودی به شبکة چندالیة پرسپترون اعمال میشود و تأثیرات آن ازطریق
الیة میانی یا همان الیههای پنهان به الیههای خروجی انتشار مییابد و توابع تحریک بر تکتک
نورونهای هر الیه عمل میکنند .درطول این مسیر ،پارامترهای شبکه ثابت هستند و بدونتغییر
باقی می مانند .در مسیر دوم یا همان مسیر برگشت ،برعکس مسیر رفت ،پارامترهای شبکه تغییر
میکنند و تنظیم میشوند .این تغییرات براساس فرایند اصالح خطایی که سیگنال خطا در الیة
خروجی تشکیل داده است ،انجام میشوند .بردار خطا ،اختالف بین بردار پاسخ مطلوب و پاسخ
واقعی شبکه است که بعد از محاسبه ،در مسیر برگشت از الیة خروجی به سمت الیههای پیشین و
ازطریق الیههای شبکه در کل شبکه توزیع میشود (هوآنگ و چن.)2011 ،
در آموزش یک شبکة پرسپترون ،معموالً دادهها به سه مجموعة آموزش ،3صحتسنجی 4و آزمون5
تقسیم میشوند .مجموعة آموزش برای تخمین وزنهای شبکه و درواقع ،آموزش و گسترش شبکه
بهکار گرفته میشوند .دادههای صحتسنجی برای بررسی اعتبار نمونههای آموزشدیده استفاده
میشوند و دادههای مجموعة آزمون برای ارزیابی توانایی تعمیم مدل بهکار میرود .مسئلة مهم،
چگونگی تقسیم نمونهها به این سه مجموعه است (در برخی موارد دادههای صحتسنجی درنظر
گرفته نمیشوند) .در این زمینه باید به مسائلی همچون ویژگیهای مسئله ،نوع دادهها و دادههای در
1. Target
2. Back Propagation
1. Train
2. Validation
3. Test
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دسترس توجه کرد .این مجموعهها باید ویژگیهای جامعه را داشته باشند .این امر در پیشبینی
موضوع بسیار مهم است.
نتایج
همانگونهکه اشاره شد ،با استناد به سایت رسمی فدراسیون جهانی والیبال آمار و اطالعات مربوط،
لیگ جهانی مردان در کشور لهستان در سال  2014استخراج شد .این لیگ شامل  24تیم بود که
درنهایت 103 ،بازی در چهار دور که در دور اول  60مسابقه ،در دور دوم  32مسابقه ،در دور سوم
شش مسابقه و درنهایت ،در دور نهایی پنج مسابقه انجام شده است .تیم ایران نیز بههمراه تیمهای
بلژیک ،فرانسه ،پورتو ریکو ،امریکا و ایتالیا در گروه  Dمسابقات قرار داشت.
برای انجام پیشبینیهای دقیق ازطریق شبکة عصبی ،باید بهترین نوع شبکة عصبی ،ساختار شبکه،
تعداد الیههای پنهان ،نرخ یادگیری ،تابع محرک الیههای داخلی ،تعداد دادههای آموزشی،
صحتسنجی و آزمایش تابع عملکرد خطا و غیره ،از میان تعداد زیاد شبکههای عصبی موجود
انتخاب شود .نکته مهم در تحلیل اطالعات این است که واردکردن دادهها بهصورت خام باعث کاهش
سرعت و دقت شبکه میشود؛ ازاینرو ،ابتدا دادههای ورودی باید یکدست شوند .بهعبارتدیگر ،هر
چقدر تعداد ستها بیشتر باشد ،آمار (تعداد آبشارها ،دفاع ها و غیره) باالتر خواهد بود .برای رفع این
مشکل و یکسانسازی دادهها ،میانگین آمار در یک بازی بهدست آورده میشود؛ درنتیجه ،آمار هر
بازی بر تعداد ستهای آن تقسیم میشود .عالوهبراین ،قبل از پردازش دادهها بهوسیلة شبکههای
عصبی در نرمافزار متلب ،دادهها باید نرمالسازی شوند تا توان پیشبینی باالتر رود؛ بنابراین ،تبدیلی
بر دادههای ورودی به شبکه انجام میشود و اندازۀ دادهها در فاصلة ( )0،1قرار میگیرند .نرمالسازی
با استفاده از رابطههای زیر انجام میشود:
()1
()2

High − Low
Max − Min
Max  Low − Min  High
= Ox
Max − Min

= Sx

که در این روابط ،مقدار متغیرهای  Highو  Lowبهترتیب برابر با یک و صفر است .متغیرهای
و  Minنیز بیشترین و کمترین مقادیر ورودیها را طی  103بازی نشان میدهند .درنهایت ،دادۀ
نرمالشده -که ورودیهای مناسب برای تحلیل در نرمافزار متلب هستند -با استفاده از رابطة زیر
محاسبه میشود:
Max

()3

X scaled = S x . X real + Ox
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از  103بازی برگزارشده در لیگ جهانی 70 ،بازی برای آموزش 10 ،بازی برای صحتسنجی و 23
بازی برای آزمایش شبکة عصبی پیشنهادی انتخاب شده است .پس از ایجاد پایگاه داده ویژۀ آموزش
شبکه ،بایستی شبکة مناسب انتخاب شود تا عمل پیشبینی بازیها را با دقت زیادی انجام دهد.
برای این منظور ،شبکههای عصبی مختلفی بررسی شدند؛ برای مثال ،شبکة عصبی پرسپترون با یک
الیة مخفی دقت کافی نداشت .تعداد الیههای مخفی به دو الیه افزایش داده شد که نتایج
شبیهسازی برای برخی از ساختارها در جدول شمارۀ یک آورده شده است .تعداد ورودیها و
خروجی شبکه برابر با هشت و یک است که نشاندهندۀ تعداد نورونهای موجود در بخش ورودی و
خروجی شبکه هستند که در بخش قبل معرفی شدهاند.
از دو پارامتر ضریبتبیین 1و میانگین مربعات خطا 2برای ارزیابی مدل استفاده میشود که با روابط
زیر نمایش داده میشوند:
N

YK
()4

N

K =1

N

= R

X Y

2
K

2

()5

K

X

2

K =1

) − YK

2
K

K =1
N

K

(X
K =1

= MSE

N
در رابطههای باال XK ،نتیجة بازی (عدد یک برد تیم اول و عدد دو برد تیم دوم را نشان میدهد) و
 YKنتایج حاصل از پیشبینی را نشان میدهد (اگر عدد حاصل به یک نزدیکتر باشد ،یعنی برندۀ
حاصل از پیشبینی ،تیم اول است و اگر به عدد دو نزدیکتر باشد ،یعنی تیم دوم ،خروجی حاصل از
شبکة عصبی و پیشبینی خواهد بود).
در جدول شمارۀ یک ،متغیر  #PRتعداد پیشبینیهای درست را نشان میدهد .طبق این جدول ،در
ساختار  ،8-10-8-1بهترین عملکرد با  93/10درصد پیشبینی درست در مرحلة آموزش90 ،
درصد پیشبینی درست در مرحلة صحتسنجی و  82/61درصد پیشبینی درست در مرحلة آزمون
حاصل شده است؛ بنابراین ،شبکة عصبی پیشنهادی ،یک شبکة عصبی پرسپترون با دو الیة مخفی
است که در الیة اول 10 ،نورون و در الیة مخفی دوم ،هشت نورون دارد .شکل شمارۀ سه و جدول
شمارۀ دو همة اطالعات این شبکة عصبی را نشان میدهند.

1. R2
2. MSE
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جدول  -1نتایج شبکة عصبی پرسپترون چندالیه با تعداد نورونهای متفاوت
ساختار

مرحلة آموزش

مرحلة صحتسنجی

مرحلة آزمون

( 58دادة آموزشی)

( 10دادة آموزشی)

( 23دادة آموزشی)

شبکه

ضریب
تبیین

میانگین
مربعات
خطا

تعداد
پیشبینی
درست

ضریب
تبیین

8-6-6-1
8-7-6-1
8-7-7-1
8-8-7-1
8-8-8-1
8-9-8-1
8-10-8-1

0/9813
0/9793
0/98
0/9795
0/9718
0/9801
0/9906

0/01551
0/00604
0/01588
0/01597
0/01816
0/00958
0/00874

54
50
51
50
49
52
54

0/9858
0/0971
0/9792
0/9
0/9751
0/9774
0/9890

میانگین
مربعات
خطا

تعداد
پیشبینی
درست

ضریب
تبیین

0/0093
0/0147
0/01
0/0163
0/0139
0/0109
0/0053

8
7
8
6
7
9
9

0/9727
0/9701
0/9730
0/9723
0/9732
0/9741
0/9838

میانگین
مربعات
خطا

تعداد
پیشبینی
درست

0/0296
0/0309
0/0248
0/0235
0/0293
0/0280
0/0176

17
15
18
16
18
17
19

شکل  -3شبکة عصبی پیشنهادی

تحلیلهای ذکرشده از شکل شمارۀ چهار و نتایج بهدستآمده از جدول شمارۀ سه برای ساختار
پیشنهادی ،با جزئیات بیشتری نمایش داده می شود .نمودار قرمز نتیجة واقعی بازی است که فقط
شامل دو مقدار یک (یعنی برندۀ تیم اول) و دو (یعنی برندۀ تیم دوم) است .نمودار آبی مقادیر
حاصل از پیشبینی را نشان میدهد .اگر مقدار پیشبینی کمتر از عدد  1/5باشد (پایینتر از نمودار
خطچین در شکل که نزدیکتر به عدد یک است) ،برنده ،تیم اول است و درصورتیکه بیشتر از این
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عدد باشد (باالتر از نمودار خطچین در شکل که نزدیکتر به عدد دو است) ،برنده ،تیم دوم درنظر
گرفته میشود؛ برای مثال ،بازی فینال (بازی شمارۀ دو) که بین برزیل و لهستان برگزار شد ،تیم
دوم؛ یعنی ،لهستان برنده شد که پیشبینی ما نیز بهدرستی انجام شد (عدد مربوط به پیشبینی
برابر با  1/8است و چون این عدد بزرگتر از  1/5میباشد ،تیم حاصل از پیشبینی ،تیم دوم است).
جدول  -3خالصة مشخصات و پارامترهای شبکة عصبی پیشنهادی
توضیحات

پارامتر

1

پرسپترون چندالیه
2
پیشرو
3
میانگین مربعات خطا
4
انتشار برگشتی
2
0/001
5
تانژانت سیگموئید
6
خطی
70
10
23

ساختار شبکة عصبی
نوع شبکة عصبی
تابع عملکرد خطا
الگوریتم خطایابی
تعداد الیههای پنهان
نرخ یادگیری
تابع تحریک الیههای میانی
تابع تحریک الیة خروجی
تعداد دادههای آموزش
تعداد دادههای صحتسنجی
تعداد دادههای آزمایش
Predict values
Real values

2.2
2
1.8

Result

1.6
1.4
1.2
1

100

90

80

70

60

50

40

30

20

0.8

Number

شکل  -4نتایج مسابقات لیگ جهانی بههمراه مقادیر پیشبینیشده برای همة دادههای آزمون (دادههای
آموزشی ،صحتسنجی و آزمون) در شبکة عصبی پرسپترون دو الیة پیشنهادی با ساختار .8-10-8-1
1. MLP
2. FeedForward
3. MSE
4. Back Propagation
5. Tansig
6. Purelin
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ازآنجاکه دادههای آزمون اهمیت ویژهای برای بیان دقت مدل دارد ،نتایج بازیها و مقادیر
پیشبینیشده برای  23بازی مرحلة آزمون ،بهصورتمجزا در شکل شمارۀ پنج آورده شده است .در
این مرحله ،چهار پیشبینی نادرست صورت گرفته است که با دایرههای قرمز مشخص شدهاند:

Real
Proposed method

2.2

2

1.8

1.4

1.2

1

22

20

18

16

14

10

12

8

4

6

2

0.8

Number

شکل  -5مقایسة نتیجة شبکة عصبی پیشنهادی با نتایج بازیها
پیشبینیهای نادرست با دایرههای قرمز مشخص شدهاند.جدول -4نتیجة بازی و نتیجة پیشبینیشده برای  23بازی مرحلة آزمون در شبکة عصبی پیشنهادی
دور

فینال

سوم

شمارة
بازی
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93

بازی
برزیل  -لهستان
فرانسه – آلمان
آلمان – لهستان
فرانسه – برزیل
ایران – روسیه
لهستان – روسیه
فرانسه – ایران
برزیل – روسیه
آلمان – ایران
لهستان – برزیل
فرانسه – آلمان

نتیجة

تیم برنده

نتیجة

بازی

پیشبینیشده

پیشبینی

برزیل
المان
لهستان
برزیل
روسیه
لهستان
فرانسه
برزیل
المان
لهستان
فرانسه

لهستان
فرانسه
لهستان
برزیل
روسیه
لهستان
فرانسه
برزیل
آلمان
برزیل
آلمان

درست
نادرست
درست
درست
درست
درست
درست
درست
درست
نادرست
درست

Rusult

1.6
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ادامه جدول -4نتیجة بازی و نتیجة پیشبینیشده برای  23بازی مرحلة آزمون در شبکة عصبی پیشنهادی
دور

دوم

شمارة
بازی
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83

بازی
کوبا – چین
آلمان – کانادا
استرالیا – ایتالیا
صربستان – ایران
فنالند – بلغارستان
برزیل – روسیه
ارژانتین – امریکا
لهستان – فرانسه
کوبا – بلغارستان
آلمان – روسیه

نتیجة

تیم برنده

نتیجة

بازی

پیشبینیشده

پیشبینی

چین
آلمان
ایتالیا
ایران
فنالند
برزیل
ارژانتین
لهستان
کوبا
روسیه

کوبا
آلمان
ایتالیا
ایران
فنالند
برزیل
امریکا
لهستان
کوبا
روسیه

نادرست
درست
درست
درست
درست
درست
نادرست
درست
درست
درست

شبکههای عصبی بسیاری وجود دارند که در ادامه ،نتایج شبیهسازی حاصل از مدل پیشنهادی با سه
نوع شبکة عصبی دیگر مقایسه شده است .شکل شمارۀ شش بهترین نتایج حاصل از شبکههای
( LMSکه عملکردشان تقریباً مانند شبکههای پرسپترون تکالیه است) و  LVQرا نشان میدهد که
با این روشها از مجموع  23بازی در مرحلة آزمون ،بهترتیب هفت و هشت بازی بهصورت نادرست
پیشبینی شدهاند.

شکل  -6مقایسة نتیجة دو شبکة عصبی  LMSو  LVQبا نتایج واقعی بازی و پیشبینی نادرست با
دایرههای سبز و قرمز
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شکل شمارۀ هفت نتایج حاصل از شبکههای عصبی بازگشتی 1را نشان میدهد .خروجی این شبکه
نیز دارای چهار مقدار نادرست است که با شبکة عصبی پیشنهادی برابری میکند؛ اما ،میزان خطای
این شبکه (با مقدار  MSEبرابر با  )0/0267کمی بیشتر از شبکة پیشنهادی (با مقدار  MSEبرابر با
 )0/0176است؛ بنابراین ،این شبکه نیز میتواند برای پیشبینی استفاده شود.
Real
data2

2.2

2

1.8

Rusult

1.6

1.4

1.2

1

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0.8

Number

شکل  -7مقایسة نتیجة شبکة عصبی بازگشتی با نتایج واقعی بازی و پیشبینی نادرست با دایرههای
قرمزرنگ

بحث و نتیجهگیری
ازآنجاکه شبکههای عصبی کاربردهای متعدد و متفاوتی دارند ،الگوریتمهای آنها نیز با توجه به نوع
استفادۀ آنها متغیر است .صرفنظر از کاربردهای متفاوت شبکه ،هر شبکه چندین مرحلة مجزا
برای طراحی ،آموزش و آزمون دارد .این مراحل شامل تعیین موضوع پیشبینی ،جمعآوری دادهها،
پردازش دادهها ،استخراج مجموعة آزمون ،طراحی ساختمان شبکه ،آموزشدادن شبکه و درنهایت،
آزمایشکردن شبکة طراحیشده است .در طراحی یک شبکه ،باید مواردی همچون نوع توپولوژی
(شیوۀ ارتباط نورونها با هم) ،روش یادگیری ،تابع فعالسازی ،تعداد دورههای آموزش ،مقیاسبندی
و پردازش دادهها را تعیین کرد.
تاکنون پژوهشهای بسیاری دربارۀ پیشبینی هوشمندانة مسابقات ورزشی مختلف انجام شده است.
در مقدمه به برخی از آنها اشاره شد که تفاوت عمدۀ آنها در میزان دقت نتایج آنها و وجه
مشترک آنها در استفاده از روشهای هوشمند همچون شبکة عصبی بهعنوان ابزاری کارآمد برای
انجام پیشبینیهای کامالً غیرخطی است؛ بنابراین ،تمامی یافتههای این پژوهشها درراستای

1. Recurrent
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هوشمندکردن و سادهسازی حل مسائل مشکل و مختلف همچون پیشبینی آینده است که با این
روشها بهصورت مناسب میتوان در زمان و انرژی منابع انسانی صرفهجویی کرد .در این پژوهش نیز
هدف ،باالبردن دقت بوده است که با توجه به بخش نتایج ،با درصد باالیی میتوان گفت که این
الگوریتم که برای نخستین بار برای رشتة والیبال پیشنهاد شده است ،بهصورت کارآمدی میتواند از
عهدۀ پیشبینی بازیها برآید .الزم به ذکر است که درمورد پیشبینی نتایج مسابقات رشتة والیبال
پژوهش مشابهی برای مقایسة نتایج حاضر ازنظر همسویی یا غیرهمخوانی نتایج پژوهشها با یکدیگر
یافت نشد.
با توجه به پیشبینیهای انجامشده با ضریبتبیین برابر با  19 ،0/9838پیشبینی صحیح از 23
دادۀ آزمون و  82پیشبینی صحیح از مجموع  91بازی پیشبینیشده ( 90/1درصد) در مراحل
آموزش ،صحتسنجی و آزمون ،از دقت بسیار باالیی برخوردار بودهاند .مرزوقی و سلیمانی ()1389
برای پیشبینی نتایج مسابقات فوتبال مدلی ارائه کردند و آن را با سه روش آماری ششتای آخر ،الو
و جیآر 1و دو روش شبکة عصبی 2و مدل هوآنگ و چن ( )2011مقایسه کردند؛ بنابراین ،برای
مقایسه ،ابتدا از نتایج این مقاله استفاده میکنیم که در شکل شمارۀ هشت این نتایج آورده شده
است.
93.10%

100

90%

90.11%

90

82.61%

80

68.04%
53.25%

50.73% 51.29% 52.29%

60

47.71% 49.02%

50

44.77%

40
30

% Correct prediction

70

20
10

Marzooghi 2 Test Data validation Data All Data Training Data

LVQ B

Cheng

LVQ A

Marzooghi 1

G-R

Elo

Latest-six

0

0

Method
شکل () 1-1

شکل  -8مقایسة نتایج بهدستآمده با سایر روشها

1. Latest-Six, Elo & G-R
2. LVQA & LVQB
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با توجه به شکل شمارۀ هشت ،درصد پیشبینیهای درست روش پیشنهادی برای هر سه مرحلة
آموزش ،صحتسنجی و آزمون و نیز برای کل دادهها ،از دیگر روشهای آماری و هوشمند بهتر
است .در روشهای آماری ،درصد درستی پیشبینیها کمتر از  50درصد است که دقت بسیار
پایینی میباشد.
همتینژاد و همکاران ( )2011مقالهای با «پیشبینی موفقیت کشورها در بازیهای آسیایی با کمک
شبکة عصبی» ارائه کردند که با توجه به نتایج موجود در این مقاله ،تنها سه پیشبینی از مجموع
 24بازی درست بوده است و ضریب همبستگی بین نتایج بازیها و نتایج پیشبینیشده برابر با 86
درصد بود که دقت بسیار کمتری نسبت به الگوریتم پیشنهادی دارد.
هوآنگ و چن ( )2011برای مسابقات فوتبال جامجهانی سال  2006الگوریتمی پیشنهاد کردند که
صرفنظر از بازیهایی که نتیجة آنها مساوی شده است یا برندۀ آنها با ضربات پنالتی مشخص
شده است 75 ،درصد از پیشبینیهای آنها درست بوده است که در مقایسه با نتایج الگوریتم
ال واضح است که روش پیشنهادی از
پیشنهادی در مرحلة آزمون که برابر با  82/61درصد است ،کام ً
دقت و صحت باالتری برخوردار است؛ بنابراین ،با تکمیلکردن این مدل در رشتة والیبال برای
بازیهای سالهای قبل و بعد و نیز توسعة این چنین مدلهایی در زمینههای دیگر ،میتوان به
شناخت جامعی از عملکرد تیم و حریفان ،مربیان ،مدیران و همة دستاندرکاران تیم و یک سازمان
ورزشی دست یافت؛ ازاینرو ،میتوان گفت که این روش یکی از روشهای بسیار کمهزینه و با دقت
بسیار باال است که براساس شبیهسازیها و اطالعات دقیق و جامع بهدست میآید .با انجام چنین
پژوهشهایی میتوان گامهای مؤثری درراستای هوشمندکردن یک سازمان و شناخت هرچهبهتر
آیندۀ آن سازمان برداشت .دراینصورت ،تمامی برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت ،تمامی
انتصابهای یک سازمان و فدراسیون و هرگونه تشکیالت دیگری جهتدار خواهد بود؛ ازاینرو،
میتوان اذعان کرد که دستیابی به بهترین ترکیب تیم با استفاده از الگوریتمهای هوشمند ،بررسی
میزان کارایی مدیر ،مربی یا بازیکن ،شناخت استعدادهای برتر ،پیشبینی رشتههای مختلف ورزشی
با درنظرگرفتن متغیرهای ورودی -خروجی مناسب ،پیشبینی زمان بهبود آسیبدیدگی بازیکنان،
پیشبینی تعداد مدالهای یک کشور در بازیهای بینالمللی ،پیشبینی عملکرد یک سازمان ورزشی
در سالهای آینده ،مهمترین پیشنهادها برای مدیران براساس دستاوردهای پژوهش حاضر هستند.
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Abstract
The aim of this study is to provide a smart way to predict the results of games
played volleyball on the basis of the previous statistics. The population in this
study includes all sports and sample in this research World League volleyball
championship in 2014 Poland. The current study was a descriptive, analytical
and descriptive part, game statistics, including the number of waterfalls, the
number Defences on tour, the number of managed services, number of errors,
time, and number of sets won and lost points are obtained from the official
website of FIVB; and in the analysis, Neural Network Toolbox for MATLAB
data analysis and a prediction model for which it was submitted. Graphs of
simulation results show that the neural network layer with 8 inputs and 1 outputcoupled neurons in the hidden layer transfer function tansigmoid with 10 first
and second transfer function in the hidden layer neurons purelin 8, with 93.10%
forecast in the training phase, 90% forecast in the verification and 82.61%
correct prediction in the test phase, a model for predicting outcomes in the
World League volleyball tournament is. Therefore, this model can be used with
very high precision. By doing research like this study can be very convenient,
accurate and expert teams was held.
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