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چکیده
امروزه پیش بینی نتایج مسابقات ورزشی موضوعی جالب است که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است .از این رو از دادهکاوی به عنوان
تکنیکی برای تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شده در ورزش استفاده شده است .یکی از این ورزشها بسکتبال است که به علت تحرکش ،تعداد
زیادی رویداد در طول یک بازی اتفاق میافتد .این رویدادها باعث ایجاد مجموعه دادههایی با ابعاد باال میشوند و از آنجا که تعدادی از این ویژگیها
ممکن است در پیشبینی نتیجه یک مسابقه بیتأثیر باشند و یا تأثیر منفی داشته باشند ،ما در این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای
انتخاب ویژگیهای مؤثر در پیشبینی نتیجه مسابقات بسکتبال ارایه کردیم که بر طبق آزمایشات انجام شده ،صحت پیشبینی نتایج را افزایش داده
است.

کلمات کلیدی
پیشبینی ،انتخاب ویژگی ،الگوریتم ژنتیک ،صحت پیشبینی
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 -1مقدمه
دنیای ورزش با اطالعات آماری گستردهای برای هر بازیکن ،تیم ،بازی و فصل شناخته شده است .از این رو سازمانهای ورزشی از دادهکاوی به فرم
تجزیه و تحلیل آماری ،کشف الگو ،پیشبینی نتیجه ،ارزیابی عملکرد ،ارزیابی حریف آینده ،انتخاب بازیکن و غیره استفاده میکنند[.]6
امروزه پیشبینی نتایج مسابقات در میان هواداران سرتاسر دنیا بسیار محبوب شده است که این امر در ورزشهایی مثل فوتبال و بسکتبال
مشهود است .به عل ت تحرکات زیادی که در بسکتبال وجود دارد ،در طول یک بازی تعداد زیادی رویداد اتفاق میافتد که بر روی بازی تأثیر
میگذارند .این رویدادها عبارتاند از :شوتها ،ریباندها ،از دست دادن توپ ،پاس منجر به گل و غیره [ .]11در کنار این آمارها ،آمارهای دیگری در
رابطه با وضعیت تیمها در طول فصل وجود دارد که با قرار دادن تمام این ویژگیهای آماری در کنار هم مجموعه دادهای با ابعاد باال ایجاد میشود
که ممکن است عمل پیشبینی را با مشکل مواجه کند و هر دفعه زمان زیادی از سیستم پیشبینی صرف بررسی تمام ویژگیها شود.
الگوریتمهای جمعیت گرا همچون الگوریتم ژنتیک ،به اکتشاف و استخراج فضای جستجو میپردازند و فضای جستجو را با عاملهای خود
بررسی میکنند .این روشها سعی میکنند با استفاده از دانش موجود و تکرارهای قبلی به جوابهای بهتر برسند .این روش برای ایجاد راهحلهای
مناسب در مسائل بهینهسازی و جستجو به کار برده میشوند.
در این مقاله ما سعی داریم روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی ارایه دهیم تا صحت دستهبندی را توسط پیدا کردن
ویژگیهای مهمتر افزایش دهیم .این مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش  2نحو انتخاب ویژگی بین دادههای موجود و کارهای
مرتبط در این زمینه ارائه شده است .بخش  3مجموعه داده مورد استفاده را معرفی کرده و در بخش  4روش پیشنهادی را شرح داده شده است .در
بخش  5نتایج بدست آمده بیان شده و در نهایت در بخش  6نتیجهگیری نهایی صورت گرفته است.

 -2انتخاب ویژگی
ابعاد باالی ویژگی ها ،چالش جدیدی را در برابر فرایند یادگیری در الگوریتمهای یادگیری ماشین قرار دادهاست .با وجود ویژگیهای نامرتبط ،مدل
یادگیری جامعیت کمتری خواهد داشت و به سمت یادگیری بیشتر از حد سوق پیدا میکند .انتخاب ویژگی یک روش مؤثر برای شناسایی
ویژگیهای مرتبط جهت کاهش ابعاد ویژگیها است [ .]4،4مطالعات زیادی نشان دادند که ویژگیها حذف شدند بدون اینکه کارایی کاهش پیدا
کند .الگوریتمهای ژنتیک بسته به استراتژیهای طراحی به  3دسته تقسیم میشوند :فیلتر ،بستهبندی و تعبیه شده.
روشهای مبتنی بر فیلتر بدون نیاز به یک دستهبند ،ویژگیها را انتخاب میکنند و برای ارزیابی یک زیرمجموعه از ویژگیها از معیارهای
مستقل بهره میگیرند .آنها زیرمجموعهای بهینه از ویژگیها را بر مبنای خصوصیات آماری داده مانند انحراف معیار ،وابستگی و سازگاری ،انتخاب
میکنند .بنابراین سرعت اجرای باالیی دارند ،مثل روش  .CFSروشهای مبتنی بر بستهبندی این از یک الگوریتم یادگیری از پیش تعریف شده
استفاده میکنند و از معیار کارایی الگوریتم یادگیری برای ارزیابی زیرمجموعه بهینه از ویژگیها استفاده میکنند .آنها ویژگیهای مناسبتری را
نسبت به الگوریتمهای فیلتر انتخاب میکنند اما کندتر هستند ،مثل الگوریتم ژنتیک .در روشهای تعبیه شده الگوریتم دستهبندی در درون خود،
انتخاب ویژگی را ( بطور صریح یا ضمنی ) انجام میدهد .این الگوریتمها سعی در تمرکز بر روی ویژگیهای مرتبط دارند و از ویژگیهای غیرمرتبط
در حین یادگیری صرفنظر میکنند ،مثل درخت تصمیم [.]12،10
 Shu-Tingو  ]13[ Bor-Wenاز دو روش  forward selectionو  backward selectionبرای انتخاب ویژگی در تصاویر ماموگرافی استفاده
کردند و با حذف ویژگیهای نامرتبط باعث بهبود در پیشبینی سرطان سینه شدند Nithya .و همکارانش [ ]9از روش Maximum Difference
برای انتخاب ویژگی استفاده کردند و صحت دستهبندی شبکه عصبی را به میزان زیادی افزایش دادند Tsymbal.و همکارانش [ ]16از دو روش
جدید انتخاب ویژگی مبتنی بر استراتژی  sequential-search-basedاستفاده کردند و صحت دستهبندی بیزین ساده را برای مسئله تشخیص
دردهای شکمی حاد افزایش دادند Abeel .و همکارانش [ ]1از یک انتخاب ویژگی  ensembleاستفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که روش
آنها تأثیر خوبی بر روی دستهبندی توسط ماشین بردار پشتیبان میگذارد .و همچنین  Luو همکارانش [ ]8روشی را بر مبنای الگوریتم ژنتیک
برای انتخاب ویژگیهای مؤثر در بهبود تفسیر تصاویر در حوزه پردازش تصویر ارائه کردند.

 -3مجموعه داده
وب سایت  Basketball-reference.comمنبع اصلی داده ما برای مدل آموزش و تست است Basketball-reference.com .وب سایتی است که
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برای جمعآوری داده بویژه برای بسکتبال استفاده میشود و همچنین دادههای ورزشهای دیگر مثل بیسبال و فوتبال را هم جمعآوری میکند.
این سایت یکی از معروفترین سایتها برای کاوش دادههای ورزشی است و در آزمایشات زیادی مورد استفاده قرار گرفته است.
پس از جمعآوری دادههای مورد نیاز از این سایت و انجام استخراج ویژگی بر روی آنها ،در نهایت مجموعهداده نهایی بدست آمده شامل 36
ویژگی شد که  35ویژگی از آن ویژگیهای آماری دو تیم و یک ویژگی آن نتیجه بازی (برد و باخت) است .این مجموعه داده شامل  1558نمونه
داده است که تمام این دادهها مربوط به لیگ  2013-2012بسکتبال آمریکا ( )NBAمیباشند.

 -4روش پیشنهادی
پس از جمعآوری دادهها از اینترنت و استخراج ویژگیهای مورد نیاز از روی این دادهها ،از روش انتخاب ویژگی جهت کاهش ابعاد مجموعه داده
استفاده میکنیم .روند کار الگوریتم انتخاب ویژگی تحقیق ما بصورت زیر است:
الگوریتم ژنتیک به جستجوی فضای ویژگیها میپردازد و زیرمجموعه بهینهای از ویژگیهایی که کارایی دستهبندی کننده را نسبت به جمعیت
قبل افزایش میدهد ،انتخاب می کند .پس از اتمام عمل انتخاب ویژگی توسط الگوریتم ژنتیک ،ویژگیهای انتخاب شده توسط الگوریتمهای
دستهبندیکننده مورد استفاده قرار میگیرند .جزئیات بیشتر درباره الگوریتم ژنتیک در قسمت بعد عنوان میشود .شمای کلی سیستم در شکل()1
آورده شده است.

شکل ( :)1شمای کلی سیستم

 -1-4الگوریتم ژنتیک
الگوریتم ژنتیک الهامی از علم ژنتیک و نظریة تکامل داروین است و بر اساس بقای برترینها یا انتخاب طبیعی استوار است .یک کاربرد متداول
الگوریتم ژنتیک ،استفاده از آن به عنوان تابع بهینهکننده است .الگوریتم ژنتیک ابزار سودمندی در بازشناسی الگو ،انتخاب ویژگی ،پردازش تصویر،
دستهبندی و پیشبینی است .در الگوریتمهای ژنتیک ،نحوه تکامل ژنتیکی موجودات زنده شبیهسازی میشود[ .]15الگوریتم ژنتیک یکی از
قویترین روشهای برگرفته از طبیعت است که به جستجوی فضای مسأله به صورت تصادفی هدایت شده پرداخته که این جستجو در قالب تالش
جهت ایجاد جوابهایی بهتر ،در هر نسل نسبت به جوابهای نسل قبل صورت میگیرد[.]14
ویـژگی اساسی الگوریتم ژنتیک سـاده بودن آن میباشد .در الگوریتم ژنتیک ابتدا پاسخ مسئله در قالب یک ساختار کروموزومی تعریف
میشود .با معرفی تابع تناسب ،کیفیت پاسخهای ارائه شده در هر کروموزوم به صورت عدد مشخص میشود .سپس تعداد معینی کروموزوم به
صورت تصادفی (یا شبه تصادفی) تولید میکند که این کروموزومها به عنوان جمعیت اولیه شناخته میشوند  .در این مرحله تعدادی پاسخ برای
مسئله وجود دارد که عمدتاً از کیفیت پایینی برخوردار هستند .میزان کیفیت هر کروموزوم از جمعیت بر اساس تابع تناسب مشخص میشود .حال
با استفاده از روشی مناسب (روشی که در آن احتمال انتخاب کروموزوم با مقدار تناسب بهتر بیشتر از کروموزوم دارای مقدار تناسب ضعیفتر باشد)
دو کروموزوم جهت تولیدمثل انتخاب میشوند .سپس با استفاده از این دو کروموزوم ،کروموزوم جدیدی ایجاد میشود .سپس با یک احتمال
مشخص تعدادی از ژنهای بعضی از کروموزومها را تغییر مییابد .انجام مراحل باال باعث ایجاد جمعیت جدید از کروموزومها میگردد .در صورت
همگرایی کروموزومها به پاسخ مطلوب عملیات تولید نسل متوقف میگردد در غیر این صورت ایجاد هر نسل از نسل قبلی تا رسیدن به جواب
مطلوب یا برقراری شرط پایان الگوریتم ادامه مییابد[.]5
مسئله انتخاب ویژگی را میتوان جز مسائل  NPکامل در نظر گرفت [ .]2الگوریتم ژنتیک زمانی که با مسائل  NPکامل سروکار دارد بسیار
خوب عمل میکند .الگوریتم ژنتیک را میتوان برای مسئله انتخاب ویژگی بکار برد زیرا آن در فضاهای جستجو با ابعاد باال بسیار مؤثر عمل میکند.
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وظیفه الگوریتم ژنتیک این است که زیرمجموعه بهینه  mرا از فضای جستجو با ابعاد  dبیابد که  m < dاست .برای اینکه بتوانیم از الگوریتم ژنتیک
برای انتخاب ویژگی استفاده کنیم ،باید ساختار مناسب برای آن تعریف شود .اجزای الگوریتم ژنتیک عبارتاند از :نحوه نمایش کروموزوم ،تابع
تناسب ،عملگر انتخاب ،عملگرهای متقاطع و جهش .جزئیات هر یک از این اجزا در ادامه آورده شده است.
 -1-1-4نحوه نمایش کروموزوم
وقتی که الگوریتم ژنتیک برای انتخاب ویژگی استفاده میشود ،کروموزوم ها به دو روش قابل نمایش هستند .روش اول نمایش بصورت بردار باینری
از ژنها است که هر ژن نشان دهنده یک ویژگی است .زمانی که ژن  iام برابر با یک باشد نشان دهنده این است که ویژگی  iام انتخاب شده و اگر
برابر با صفر باشد یعنی ویژگی  iام انتخاب نشده است .در روش دوم نمایش به هر ویژگی وزنی اختصاص داده میشود و ویژگی با وزن بیشتر نشان
دهنده اهمیت باالی ویژگی است .در این تحقیق نحوه نمایش باینری جهت نمایش کروموزومها انتخاب شده است و طول هر کروموزوم برابر با 35
ویژگی (تعداد کل ویژگیهای موجود در مجموعه داده به غیر از ویژگی نتیجه) است .در شکل( )2این نحوه نمایش ،نشان داده شده است.

شکل( :)2نحوه نمایش باینری کروموزوم برای انتخاب ویژگی توسط الگوریتم ژنتیک

 -2-1-4تابع تناسب
برای این که بتوانیم هر جواب (کروموزوم) را ارزیابی کنیم ،یک تابع تناسب باید استفاده شود .یک تابع تناسب نوع خاصی از تابع هدف است که
میزان کیفیت یک جواب را نشان میدهد .به علت اینکه هدف ما افزایش صحت پیشبینی است ،ما تابع تناسب را مطابق فرمول صحت انتخاب
میکنیم:
TP+TN
()1
= )𝑖(𝐹
, i = 1,2,3,…,n
TP+TN+FP+FN
فرمول باال به ازای هر کروموزوم در جمعیت محاسبه میشود که  TPمثبت درست TN ،منفی درست FP ،مثبت غلط و  FNمنفی غلط میباشند.
 -3-1-4عملگر انتخاب
در فرایند انتخاب ،افراد جمعیت بر طبق تابع تناسب انتخاب میشوند و یک جمعیت جدید را شکل میدهند .افراد جمعیت با تابع تناسب باالتر با
احتمال بیشتری برای تشکیل جمعیت جدید انتخاب میشوند .در این تحقیق ما از عملگر انتخاب چرخ رولت استفاده کردهایم.
 -4-1-4عملگر تقاطع
عملگر تقاطع برای ایجاد تغییر در کروموزومها از یک نسل به نسلی دیگری استفاده میشود .این عملگر زیرمجموعهای از ژنهای دو کروموزوم را با
هم تعویض کرده و دو فرزند جدید ایجاد میکند .فرایند کلی عملگر تقاطع با یک احتمال انجام میشود که این احتمال به هر جفت از والدین تعلق
میگیرد تا فرزندان جدیدی را تولید کنند .در این تحقیق ما از عملگر تقاطع چهار نقطهای برای ایجاد گوناگونی بهتر در میان کروموزومها استفاده
کردهایم .روند کار به این صورت است که ابتدا  4نقطه تصادفی در طول کروموزوم ایجاد میشود و سپس والدین در این نقاط به  5قسمت تقسیم
میشوند و هر فرزند با انتخاب تکههای فرد از یک والد و تکههای زوج از والد دیگر ساخته میشود .شکل( )3نحوه عملکرد این روش را نشان
میدهد.
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شکل( :)3تقاطع چهار نقطهای

 -5-1-4عملگر جهش
عملگر جهش برای ایجاد تنوع در یک نسل از جمعیت کروموزومها بکار برده میشود .این عملگر به صورت تصادفی برخی از ژنهای کروموزوم را با
یک احتمال ثابت در هر نسل از جمعیت تغییر میدهد .هدف این عملگر ایجاد تنوع بیشتر در جستجو است و به الگوریتم ژنتیک کمک میکند از
نقاط بهینه محلی فرار کند .در این تحقیق با توجه به احتمال جهش ،هر یک از ژنهای کروموزوم از یک به صفر یا از صفر به یک تغییر میکنند.
شکل ( )4چگونگی عملکرد این عملگر را نشان میدهد.

شکل( :)4عملگر جهش

پارامترهای تنظیم شده برای الگوریتم ژنتیک ما در جدول ( )1ارائه شده است.
تعداد افراد

جدول ( :)1پارامترهای الگوریتم ژنتیک
احتمال جهش
احتمال تقاطع
تعداد نسل

100

0.5

100

0.02

 -5نتایج تجربی
برای ارزیابی معیار صحت پیش بینی روش خود ،آزمایشاتی بر روی مجموعه داده بسکتبال انجام دادیم .در جدول ( )2چهار زیرمجموعه از
ویژگیهای انتخاب شده بعد از  20بار اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان داده شده است.
نام
1#
2#
3#
4#

جدول ( :)2چهار زیرمجموعه ویژگی بر اساس الگوریتم ژنتیک
لیست ویژگیها (برحسب شماره ویژگی)
تعداد ویژگیها
5 ، 4 ،3 ،2 ،1
4 ، 6 ،5 ، 4 ،3 ،2 ،1
24 ،14 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
28 ،24 ،15 ،14 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

5
4
4
9

با توجه به این نکته که در بسکتبال مجموعه داده عمومی برای مقایسه کارمان با کار دیگر محققان وجود نداریم ،برای سنجش کار خود
الگوریتمهای دستهبندی استفاده شده توسط  ]15[ Caoرا بر روی کل مجموعه داده و زیرمجموعه ویژگیهای انتخاب شده اجرا کردهایم .میزان
صحت دستهبندی بصورت  10-fold cross validationبدست آمده است .جدول ( )3نتایج بدست آمده از این آزمایشات را نشان میدهد.
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) برای کل ویژگیها و زیرمجموعههای ویژگیهای انتخاب شده%(  محاسبه صحت دستهبندی:)3( جدول
بیز ساده
شبکه عصبی
ماشین بردار پشتیبان
ویژگیها
66.2
68.5
68.5
68
64.3

66
64.6
64.8
64.2
64.3

56.2
54.1
56.6
58.3
59.1

تمام ویژگیها
1#
2#
3#
4#

،) به این نتیجه میرسیم که توسط انتخاب ویژگی با الگوریتم ژنتیک توانستهایم تا صحت دستهبندی ماشین بردار پشتیبان3( با بررسی جدول
. را افزایش دهیم%2.5  و%2 ،%3 شبکه عصبی و بیزساده را به ترتیب در حدود

 نتیجهگیری-6
 تا به امروز سیستمهای محدودی در زمینه.امروزه پیشبینی نتایج بازیها به یکی از موضوعات مورد عالقه سازمانهای ورزشی تبدیل شدهاست
 مربیان و متخصصان،پیشبینی نتایج بازیهای بسکتبال توسط محققان با استفاده از روشهای دادهکاوی ایجاد شدهاند که کمک زیادی به مدیران
 صحت و درستی پیش، اما با این حال.در جهت تصمیمگیریهای آتیشان کردهاند و مانع تحلیل اشتباه و گمراهکننده از آمارهای موجود میشوند
بینی در سیستمهای پیشبینی نتایج مسابقات بسکتبال موجود کافی نبوده و پایین است و هنوز راه زیادی تا کسب اطمینان سازمانهای ورزشی
.نسبت به نتایج این سیستمها در پیش است
 روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک ارائه شد تا عمل انتخاب ویژگی راNBA در این مقاله برای افزایش صحت پیشبینی نتایج مسابقات بسکتبال
 بر.بر روی ویژگیهای مجموعه داده انجام دهد و با پیدا کردن ویژگیهای مهمتر در پیشبینی به الگوریتمهای موجود در این حوزه کمک کند
 تایی انتخاب شدند که در نهایت تمام این مجموعهها به بهتر شدن صحت9 تایی و4 ، تایی5  دسته ویژگیهای، ویژگی35  از میان،طبق آزمایشات
.پیشبینی منجر شدند
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