
        
 

1 

 کاویپمرت دومین همایش ملی علوم و مهندسی
 3020مهر  03و  92 -دادکشنه مهندسی کاویپمرت  ،دااگشنه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 

 بینی نتایج مسابقات بسکتبالانتخاب ویژگی جهت بهبود صحت پیشاستفاده از 

 3نسیم نورافزا ،2حمید رستگاری،1مارال حقیقت

 gmail.com6611aral.haghighat.m@ ؛اصفهان،  آبادنجفدانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 1
 amid_rastegari@yahoo.comh ؛، اصفهان آبادنجفدانشکده کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علمییئتهعضو استادیار و 2

 noorafza@yahoo.comn_ ، اصفهان؛ آبادنجفدانشکده کامپیوتر، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علمییئتهعضو 3

 دهکیچ

کاوی به عنوان بینی نتایج مسابقات ورزشی موضوعی جالب است که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. از این رو از دادهامروزه پیش

تعداد  ،ها بسکتبال است که به علت تحرکش. یکی از این ورزششده استآوری شده در ورزش استفاده های جمعداده لیوتحلهیتجزتکنیکی برای 

ها که تعدادی از این ویژگیشوند و از آنجا هایی با ابعاد باال میافتد. این رویدادها باعث ایجاد مجموعه دادهزیادی رویداد در طول یک بازی اتفاق می

منفی داشته باشند، ما در این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای  ریتأثباشند و یا  ریتأثیببینی نتیجه یک مسابقه ممکن است در پیش

بینی نتایج را افزایش داده حت پیشآزمایشات انجام شده، ص بر طبقبینی نتیجه مسابقات بسکتبال ارایه کردیم که در پیش مؤثرهای انتخاب ویژگی

 است.

 یدیلکلمات ک

 بینیبینی، انتخاب ویژگی، الگوریتم ژنتیک، صحت پیشپیش
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 مقدمه -1

کاوی به فرم های ورزشی از داده. از این رو سازمانشده استای برای هر بازیکن، تیم، بازی و فصل شناخته دنیای ورزش با اطالعات آماری گسترده

 [.6کنند]بینی نتیجه، ارزیابی عملکرد، ارزیابی حریف آینده، انتخاب بازیکن و غیره استفاده میتحلیل آماری، کشف الگو، پیشتجزیه و 

هایی مثل فوتبال و بسکتبال که این امر در ورزش شده استنتایج مسابقات در میان هواداران سرتاسر دنیا بسیار محبوب  ینیبشیپامروزه 

 ریتأثافتد که بر روی بازی ازی تعداد زیادی رویداد اتفاق میت تحرکات زیادی که در بسکتبال وجود دارد، در طول یک بمشهود است. به عل

[. در کنار این آمارها، آمارهای دیگری در 11ها، ریباندها، از دست دادن توپ، پاس منجر به گل و غیره ]از: شوت اندعبارتگذارند. این رویدادها می

شود ای با ابعاد باال ایجاد میهای آماری در کنار هم مجموعه دادهها در طول فصل وجود دارد که با قرار دادن تمام این ویژگیوضعیت تیم ارابطه ب

 ها شود.بینی صرف بررسی تمام ویژگیبینی را با مشکل مواجه کند و هر دفعه زمان زیادی از سیستم پیشکه ممکن است عمل پیش

های خود پردازند و فضای جستجو را با عاملجمعیت گرا همچون الگوریتم ژنتیک، به اکتشاف و استخراج فضای جستجو میهای الگوریتم

های حلهای بهتر برسند. این روش برای ایجاد راهکنند با استفاده از دانش موجود و تکرارهای قبلی به جوابها سعی میکنند. این روشبررسی می

 شوند.و جستجو به کار برده می یسازنهیبهل ئمناسب در مسا

را توسط پیدا کردن  یبنددستهدر این مقاله ما سعی داریم روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی ارایه دهیم تا صحت 

و کارهای  های موجودداده بین انتخاب ویژگی نحو 2: در بخش شده است یدهسازماناین مقاله بصورت زیر  تر افزایش دهیم.های مهمویژگی

در . شده استداده روش پیشنهادی را شرح  4مجموعه داده مورد استفاده را معرفی کرده و در بخش  3بخش  ارائه شده است. مرتبط در این زمینه

 گرفته است. صورتنهایی  یریگجهینت 6و در نهایت در بخش  شدهنتایج بدست آمده بیان  5بخش 

 انتخاب ویژگی -2

های نامرتبط، مدل است. با وجود ویژگیهای یادگیری ماشین قرار دادهها، چالش جدیدی را در برابر فرایند یادگیری در الگوریتمباالی ویژگیابعاد 

برای شناسایی  مؤثرکند. انتخاب ویژگی یک روش یادگیری جامعیت کمتری خواهد داشت و به سمت یادگیری بیشتر از حد سوق پیدا می

ها حذف شدند بدون اینکه کارایی کاهش پیدا [. مطالعات زیادی نشان دادند که ویژگی4،4ها است ]مرتبط جهت کاهش ابعاد ویژگیهای ویژگی

 شده. تعبیه و یبندبستهشوند: فیلتر، دسته تقسیم می 3طراحی به  یهایاستراتژهای ژنتیک بسته به کند. الگوریتم

 معیارهای از هاویژگی از زیرمجموعه یک ارزیابی برای و دننکمی انتخاب را هاویژگی بند،دسته یک به نیاز بدون های مبتنی بر فیلترروش

 انتخاب سازگاری، و وابستگی معیار، انحراف مانند داده آماری خصوصیات مبنای بر را هاویژگی از بهینه ایجموعهمزیرها آن. دنگیرمی بهره مستقل

 شده تعریف پیش از یادگیری الگوریتم یک از این یبندبستههای مبتنی بر روش .CFS روش مثل دارند، باالیی اجرای سرعتبنابراین . کنندمی

 را تریمناسب هایویژگیها آن. دنکنمی استفاده هایژگیو از بهینه رمجموعهیز ارزیابی برای یادگیری الگوریتم کارایی معیار از و کنندمی استفاده

 خود، درون در یبنددسته الگوریتمهای تعبیه شده در روش .ژنتیک الگوریتم مثل هستند، کندتر اما کنندمی انتخاب فیلتر ایهالگوریتم به نسبت

 غیرمرتبط هایویژگی از و دارند مرتبط هایویژگی روی بر تمرکز در سعی هاالگوریتم این. دهدمی انجام(  ضمنی یا صریح بطور)  را ویژگی انتخاب

 .[12،10] تصمیم درخت مثل کنند،می نظرصرف یادگیری حین در

Shu-Ting  وBor-Wen [13 از دو روش ]forward selection  وbackward selection  برای انتخاب ویژگی در تصاویر ماموگرافی استفاده

 Maximum Difference[ از روش 9نش ]و همکارا Nithyaبینی سرطان سینه شدند. های نامرتبط باعث بهبود در پیشکردند و با حذف ویژگی

[ از دو روش 16و همکارانش ] Tsymbal را به میزان زیادی افزایش دادند.شبکه عصبی  یبنددستهبرای انتخاب ویژگی استفاده کردند و صحت 

بیزین ساده را برای مسئله تشخیص  یبنددستهاستفاده کردند و صحت  sequential-search-basedجدید انتخاب ویژگی مبتنی بر استراتژی 

استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که روش  ensemble[ از یک انتخاب ویژگی 1و همکارانش ] Abeelدردهای شکمی حاد افزایش دادند. 

ا بر مبنای الگوریتم ژنتیک [ روشی ر8و همکارانش ] Luگذارد. و همچنین توسط ماشین بردار پشتیبان می یبنددستهخوبی بر روی  ریتأثها آن

 در بهبود تفسیر تصاویر در حوزه پردازش تصویر ارائه کردند. مؤثرهای برای انتخاب ویژگی

 مجموعه داده -3

 که است سایتی وب Basketball-reference.com. است تست و آموزش مدل برای ما داده اصلی منبع Basketball-reference.com سایت وب
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. کندمی آوریجمع هم را فوتبال و بالبیس مثل دیگر هایورزش هایداده همچنین و شودمی استفاده بسکتبال برای بویژه هداد آوریجمع برای

 .است گرفته قرار استفاده مورد زیادی آزمایشات در و است ورزشی هایداده کاوش برای هاسایت ترینمعروف از یکی سایت این

 36 شامل بدست آمده نهایی دادهمجموعه نهایت درها، های مورد نیاز از این سایت و انجام استخراج ویژگی بر روی آنآوری دادهپس از جمع

 نمونه 1558 )برد و باخت( است. این مجموعه داده شامل بازی یک ویژگی آن نتیجههای آماری دو تیم و ویژگی از آن ویژگی 35شد که  ویژگی

 .دنباشمی (NBAبسکتبال آمریکا ) 2013-2012 لیگ به مربوط هاداده این تمام که است داده

 روش پیشنهادی -4

ها، از روش انتخاب ویژگی جهت کاهش ابعاد مجموعه داده های مورد نیاز از روی این دادهها از اینترنت و استخراج ویژگیآوری دادهپس از جمع

 تم انتخاب ویژگی تحقیق ما بصورت زیر است:کنیم. روند کار الگوریاستفاده می

کننده را نسبت به جمعیت  یبنددستههایی که کارایی از ویژگی یانهیبه رمجموعهیزپردازد و ها میالگوریتم ژنتیک به جستجوی فضای ویژگی

های های انتخاب شده توسط الگوریتمکند. پس از اتمام عمل انتخاب ویژگی توسط الگوریتم ژنتیک، ویژگیدهد، انتخاب میقبل افزایش می

( 1. شمای کلی سیستم در شکل)شودعنوان میگیرند. جزئیات بیشتر درباره الگوریتم ژنتیک در قسمت بعد کننده مورد استفاده قرار میبندیدسته

 .آورده شده است

 
 (: شمای کلی سیستم1شکل )

 الگوریتم ژنتیک -4-1

 متداول کاربرد یک. است استوار طبیعی انتخاب یا هابرترین بقای اساس بر و است داروین تکامل نظریة و ژنتیک علم از الهامی ژنتیک الگوریتم

 تصویر، پردازش ویژگی، انتخاب الگو، یدر بازشناس سودمندی ابزار ژنتیک الگوریتم. است کنندهبهینه تابع عنوان به آن از استفاده ژنتیک، الگوریتم

 از یکی ژنتیک الگوریتم [.15]شودمی سازیشبیه زنده موجودات ژنتیکی تکامل نحوه ژنتیک، هایالگوریتم در. است بینیپیش و بندیدسته

 تالش قالب در جستجو این که پرداخته شده هدایت تصادفی صورت به مسأله فضای جستجوی به که است طبیعت از برگرفته هایروش قویترین

 .[14]گیردمی صورت قبل نسل هایجواب به نسبت نسل هر در بهتر، هاییجواب ایجاد جهت

 تعریف میوکروموز ساختار یک قالب در مسئله پاسخ ابتدا . در الگوریتم ژنتیکباشدمی آن بودن سـاده ژنتیک الگوریتم اساسی ویـژگی

 به موکروموز معینی تعداد سپس. شودمشخص می عدد صورت به کروموزوم هر در شده ارائه یهاپاسخ کیفیت تناسب، تابع معرفی با. شودمی

 برای پاسخ تعدادی مرحله این در.  شوندمی شناخته اولیه جمعیت عنوان به هاموکروموز این که کندمی تولید( تصادفی شبه یا) تصادفی صورت

 حال. شودمی مشخص تناسب تابع بر اساس جمعیت از موکروموز هر کیفیت میزان. هستند برخوردار پایینی کیفیت از عمدتاً که وجود دارد مسئله

( باشد ترضعیف تناسب مقدار دارای موکروموز از بیشتر بهتر تناسب مقدار با موکروموز انتخاب احتمال آن در که روشی) مناسب یروش از استفاده با

 احتمال یک با سپس .شودمی ایجاد جدیدی موکروموز م،وکروموز دو این از استفاده با سپس. شوندمی انتخاب دمثلیتول جهت موکروموز دو

 صورت در. گرددمی هاموکروموز از جدید جمعیت ایجاد باعث باال مراحل انجام یابد.می تغییر را هاموکروموز از بعضی هایژن از تعدادی مشخص

 جواب به رسیدن تا قبلی نسل از نسل هر ایجاد صورت این غیر در گرددمی متوقف نسل تولید عملیات مطلوب پاسخ به هاموکروموز همگرایی

 [.5]یابدمی ادامه الگوریتم پایان شرط برقراری یا مطلوب

دارد بسیار  سروکارکامل  NP[. الگوریتم ژنتیک زمانی که با مسائل 2کامل در نظر گرفت ] NPتوان جز مسائل مسئله انتخاب ویژگی را می

کند. عمل می مؤثردر فضاهای جستجو با ابعاد باال بسیار  توان برای مسئله انتخاب ویژگی بکار برد زیرا آنژنتیک را می تمیالگورکند. خوب عمل می
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است. برای اینکه بتوانیم از الگوریتم ژنتیک  m < dبیابد که  dرا از فضای جستجو با ابعاد  mبهینه  رمجموعهیزوظیفه الگوریتم ژنتیک این است که 

نحوه نمایش کروموزوم، تابع : از اندعبارتای الگوریتم ژنتیک زبرای انتخاب ویژگی استفاده کنیم، باید ساختار مناسب برای آن تعریف شود. اج

 شده است. ا در ادامه آوردهزتناسب، عملگر انتخاب، عملگرهای متقاطع و جهش. جزئیات هر یک از این اج

 نحوه نمایش کروموزوم -4-1-1

ها به دو روش قابل نمایش هستند. روش اول نمایش بصورت بردار باینری شود، کروموزوموقتی که الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی استفاده می

تخاب شده و اگر نام ا iده این است که ویژگی ام برابر با یک باشد نشان دهن iزمانی که ژن  است که هر ژن نشان دهنده یک ویژگی است. هاژناز 

شود و ویژگی با وزن بیشتر نشان ام انتخاب نشده است. در روش دوم نمایش به هر ویژگی وزنی اختصاص داده می iبرابر با صفر باشد یعنی ویژگی 

 35تخاب شده است و طول هر کروموزوم برابر با ان هاجهت نمایش کروموزوم حوه نمایش باینریدهنده اهمیت باالی ویژگی است. در این تحقیق ن

 نشان داده شده است. ،( این نحوه نمایش2است. در شکل) های موجود در مجموعه داده به غیر از ویژگی نتیجه(ویژگی )تعداد کل ویژگی

 
 (: نحوه نمایش باینری کروموزوم برای انتخاب ویژگی توسط الگوریتم ژنتیک2شکل)

 تابع تناسب -4-1-2
ت که برای این که بتوانیم هر جواب )کروموزوم( را ارزیابی کنیم، یک تابع تناسب باید استفاده شود. یک تابع تناسب نوع خاصی از تابع هدف اس

انتخاب را مطابق فرمول صحت بینی است، ما تابع تناسب دهد. به علت اینکه هدف ما افزایش صحت پیشمیزان کیفیت یک جواب را نشان می

 :یمکنمی

𝐹(𝑖) =
TP+TN

TP+TN+FP+FN
     , i = 1,2,3,…,n (1) 

 باشند.منفی غلط می FNمثبت غلط و  FPمنفی درست،  TNمثبت درست،  TPشود که فرمول باال به ازای هر کروموزوم در جمعیت محاسبه می

 عملگر انتخاب -4-1-3
دهند. افراد جمعیت با تابع تناسب باالتر با و یک جمعیت جدید را شکل می شونددر فرایند انتخاب، افراد جمعیت بر طبق تابع تناسب انتخاب می

 .میاکردهشوند. در این تحقیق ما از عملگر انتخاب چرخ رولت استفاده احتمال بیشتری برای تشکیل جمعیت جدید انتخاب می

 عملگر تقاطع -4-1-4
های دو کروموزوم را با از ژن یارمجموعهیزشود. این عملگر نسلی دیگری استفاده میاز یک نسل به  هاکروموزومعملگر تقاطع برای ایجاد تغییر در 

شود که این احتمال به هر جفت از والدین تعلق کند. فرایند کلی عملگر تقاطع با یک احتمال انجام میهم تعویض کرده و دو فرزند جدید ایجاد می

ها استفاده برای ایجاد گوناگونی بهتر در میان کروموزوم یانقطه چهارتحقیق ما از عملگر تقاطع  گیرد تا فرزندان جدیدی را تولید کنند. در اینمی

قسمت تقسیم  5شود و سپس والدین در این نقاط به نقطه تصادفی در طول کروموزوم ایجاد می 4روند کار به این صورت است که ابتدا  ایم.کرده

( نحوه عملکرد این روش را نشان 3شود. شکل)های زوج از والد دیگر ساخته میهای فرد از یک والد و تکهشوند و هر فرزند با انتخاب تکهمی

 دهد.می
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 ای(: تقاطع چهار نقطه3شکل)

 عملگر جهش -4-1-5

های کروموزوم را با به صورت تصادفی برخی از ژن عملگرشود. این ها بکار برده میعملگر جهش برای ایجاد تنوع در یک نسل از جمعیت کروموزوم

کند از جستجو است و به الگوریتم ژنتیک کمک می دهد. هدف این عملگر ایجاد تنوع بیشتر دریک احتمال ثابت در هر نسل از جمعیت تغییر می

 کنند.های کروموزوم از یک به صفر یا از صفر به یک تغییر میهر یک از ژن ،نقاط بهینه محلی فرار کند. در این تحقیق با توجه به احتمال جهش

 دهد.( چگونگی عملکرد این عملگر را نشان می4شکل )

 
 (: عملگر جهش4شکل)

 ارائه شده است. (1) تنظیم شده برای الگوریتم ژنتیک ما در جدولپارامترهای 
 (: پارامترهای الگوریتم ژنتیک1جدول )

 احتمال جهش احتمال تقاطع تعداد نسل تعداد افراد

100 100 0.5 0.02 

 نتایج تجربی -5

از  رمجموعهیزچهار  (2) دادیم. در جدول بینی روش خود، آزمایشاتی بر روی مجموعه داده بسکتبال انجامبرای ارزیابی معیار صحت پیش

 بار اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان داده شده است. 20های انتخاب شده بعد از ویژگی

 ویژگی بر اساس الگوریتم ژنتیک رمجموعهیزچهار  (:2) جدول
 شماره ویژگی( برحسبها )لیست ویژگی هاتعداد ویژگی نام

#1 5 1 ،2 ،3 ،4 ،5 

#2 4 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،4 
#3 4 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،14 ،24 
#4 9 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،14 ،15 ،24 ،28 

برای سنجش کار خود   یم،با کار دیگر محققان وجود ندار مانبا توجه به این نکته که در بسکتبال مجموعه داده عمومی برای مقایسه کار

میزان ایم. های انتخاب شده اجرا کرده[ را بر روی کل مجموعه داده و زیرمجموعه ویژگی15] Caoاستفاده شده توسط  یبنددسته یهاتمیالگور

 دهد.نتایج بدست آمده از این آزمایشات را نشان می (3) جدولبدست آمده است.  fold cross validation-10بندی بصورت صحت دسته
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 های انتخاب شدههای ویژگیها و زیرمجموعهبرای کل ویژگی )%( یبنددستهمحاسبه صحت  (:3)جدول 
 بیز ساده شبکه عصبی ماشین بردار پشتیبان هاویژگی

 66.2 66 56.2 هاتمام ویژگی
#1 54.1 64.6 68.5 
#2 56.6 64.8 68.5 
#3 58.3 64.2 68 
#4 59.1 64.3 64.3 

بندی ماشین بردار پشتیبان، ایم تا صحت دستهرسیم که توسط انتخاب ویژگی با الگوریتم ژنتیک توانستهبه این نتیجه می (3) با بررسی جدول

 را افزایش دهیم. %2.5و  %2، %3در حدود  بیبه ترتشبکه عصبی و بیزساده را 

 یریگجهینت -6

 زمینه در محدودی هایسیستم امروز به تا. استشده تبدیل ورزشی هایسازمان عالقه مورد موضوعات از یکی به هابازی نتایج بینیپیش امروزه

 متخصصان و مربیان مدیران، به زیادی کمک که اندشده ایجاد کاویداده هایروش از استفاده با محققان توسط بسکتبال هایبازی نتایج بینیپیش

پیش درستی و صحت ،حال این با اما. شوندمی موجود آمارهای از کنندهگمراه و اشتباه تحلیل مانع و اندکرده شانآتی هایگیریتصمیم جهت در

 ورزشی هایسازمان اطمینان کسب تا زیادی راه هنوز و است پایین و نبوده کافی موجود بسکتبال مسابقات نتایج بینیپیش هایسیستم در بینی

 .است پیش در هاسیستم این نتایج به نسبت

روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارائه شد تا عمل انتخاب ویژگی را  NBAبینی نتایج مسابقات بسکتبال مقاله برای افزایش صحت پیشدر این 

موجود در این حوزه کمک کند. بر  یهاتمیالگوربه  ینیبشیپتر در های مهمهای مجموعه داده انجام دهد و با پیدا کردن ویژگیبر روی ویژگی

به بهتر شدن صحت  هامجموعهت تمام این یتایی انتخاب شدند که در نها 9تایی و 4تایی،  5های دسته ویژگی ،ویژگی 35طبق آزمایشات، از میان 
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