
Các nhà nghiên cứu sử dụng AI để mô phỏng bóng đá 
với nguồn cảm hứng từ các cầu thủ hàng đầu thế giới 

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng đến cách chúng ta làm việc, học tập, 

mua sắm và giờ đây tạo ra những cơ hội mới để chơi và xem các môn thể 

thao yêu thích của chúng ta. 

Sử dụng AI và Máy học để bắt chước hành vi của những cầu thủ như 

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Viện 

phân tích dữ liệu lớn tại Dalhousie gần đây đã được vinh danh là á quân 

trong cuộc thi mô phỏng bóng đá AI quốc tế lớn nhất năm 2020, RoboCup 

Japan Open. Đây là lần đầu tiên một đội Canada vào chung kết trong hơn 

10 năm qua. 

Cuộc thi robot quốc tế RoboCup sử dụng mô phỏng bóng đá để thúc đẩy 

nghiên cứu về robot và AI với các kết quả nghiên cứu được sử dụng để 

thúc đẩy nhiều lĩnh vực. Đến năm 2050, cuộc thi nhằm mục đích đào tạo 

một đội robot hình người hoàn toàn tự chủ để giành chiến thắng trong trận 

đấu bóng đá với đội chiến thắng tại World Cup gần đây nhất. 

Một cách mới để sử dụng AI 

RoboCup sử dụng nhiều mô hình AI và Máy học để đào tạo các 'người 

chơi' tự quản ở các vị trí khác nhau để hợp tác và chơi cùng nhau một 

cách thông minh. 

 “Vì vậy, hầu hết việc đưa ra quyết định của chúng tôi đều dựa trên AI. sinh 

viên Tiến sĩ Khoa Máy tính và Máy học, Mahtab Sarvmaili cho biết: . "Nếu 

bạn không sử dụng nó, số lượng các quyết định là quá nhiều, con người 

không thể quản lý hiệu quả. Chúng tôi phải sử dụng AI để có cách tiếp cận 

tốt hơn hoặc cách chơi trận đấu tốt hơn. Bây giờ chúng tôi đang cố gắng 
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làm cho nó giống với thế giới thực hơn, đặc biệt là bằng cách sử dụng 

phương pháp học tăng cường giống như đào tạo đặc vụ mà không có bất 

kỳ sự giám sát thực tế nào từ con người." 

Stan Matwin, Chủ tịch nghiên cứu Canada và giám đốc của Viện phân tích 

dữ liệu lớn cho biết thêm, "Đây là một cách mới để sử dụng AI, trong đó 

chúng tôi sử dụng toàn bộ các phương pháp AI để tạo ra mô phỏng nhận 

thức để các tác nhân hoặc 'người chơi' hoạt động tự chủ nhưng cũng học 

cách cộng tác." 

Giải quyết các vấn đề lớn hơn 

Mặc dù những phương pháp này đang đưa ra những cách mới để chơi và 

tiêu khiển thể thao, đặc biệt là trong thời gian mà hoạt động cá nhân bị 

đình chỉ nhiều, nhóm đang xác định những cách khác để sử dụng nghiên 

cứu này nhằm giải quyết các vấn đề lớn hơn như làm sạch đại dương của 

chúng ta. 

Amilcar Soares, trợ lý giáo sư tại Đại học Memorial và cựu nghiên cứu sinh 

sau tiến sĩ của Dalhousie, giải thích: “Chủ yếu những gì có thể rút ra từ đây 

là cách các điệp viên hoặc robot có thể hợp tác để đạt được một mục tiêu 

nhất định. "Hãy nghĩ về lĩnh vực đại dương. Một vấn đề thú vị mà tôi thấy 

một số công ty đang thảo luận là làm thế nào chúng ta có thể khiến các đặc 

vụ tự quản hợp tác để làm sạch đại dương. Vì vậy, bạn có thể có nhiều đặc 

vụ và con người có thể giao nhiệm vụ cho các đặc vụ để cộng tác theo cách 

rằng nhiệm vụ cuối cùng sẽ làm sạch đại dương hoặc sông ngòi." 

Mahtab nhắc lại rằng phương pháp đào tạo các tác nhân này khiến chúng 

học được các hành vi, kết quả là chúng làm việc theo cách hiệu quả và thông 



minh nhất, nhanh nhất hoặc bằng cách sử dụng ít năng lượng nhất. Điều này 

cũng có thể được ứng dụng cho tương lai của trò chơi điện tử. 

Cô nói: “Nếu bạn coi những trò chơi rất phức tạp này, chẳng hạn như 

Warcraft, chúng không hoàn toàn tự trị, chúng được điều khiển bởi một 

máy chủ trung tâm và máy chủ nói với đặc vụ phải làm gì. "Những gì chúng 

tôi đang làm ở đây phức tạp hơn vì chúng tôi đang phân phối việc đưa ra 

quyết định và mỗi người chơi trong số những người chơi này hành động 

như một con người và suy nghĩ về trò chơi. Vì vậy, bây giờ, nếu họ học 

cách cộng tác với nhau trong môi trường phức tạp liên tục thay đổi này, 

chúng tôi có thể áp dụng mô hình này trên các trò chơi điện tử khác và làm 

cho chúng trở nên thực tế và thú vị hơn." 

Giá trị kinh nghiệm của con người 

AI và Machine Learning có thể đã kiểm soát phần lớn kết quả của nhóm 

trong cuộc thi RoboCup, nhưng họ cho rằng kinh nghiệm và kiến thức của 

con người vẫn là điều cần thiết và họ đã lấy một số cảm hứng từ những 

điều tốt nhất. 

"Nader Zare, kiến trúc sư trưởng của đội RoboCup, đã phát triển một chiến 

lược phòng thủ cố gắng bắt chước chiến lược của Barcelona FC. Vì vậy, 

chúng tôi đang cố gắng lấy ý tưởng từ các cầu thủ trong thế giới thực và 

tối ưu hóa hành vi của họ", Mahtab nói. "Nó không thực sự giống như họ, 

nhưng chúng tôi muốn làm cho đội của mình gần với những cầu thủ con 

người thực sự." 

"Điều quan trọng cần chỉ ra rằng trong quá trình thi đấu thực tế, chúng tôi 

đã đánh giá rằng chúng tôi mất rất nhiều thời gian để thực hiện một cú sút 

vào khung thành." Tiến sĩ Soares giải thích thêm. "Chúng tôi đã kiểm tra 
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ngưỡng để chụp và thấy rằng nó rất thấp. Đây là quan sát của một con 

người rằng tại một thời điểm nào đó, mặc dù chúng tôi có rất nhiều dữ liệu 

để đào tạo, hãy sử dụng máy không hoàn hảo, nó cần những thứ can thiệp 

này của con người, để chơi tốt hơn. " 

Mặt khác, ông lập luận rằng con người có thể tìm hiểu thêm về trò chơi từ 

công nghệ và điều này có thể thay đổi cách chơi và xem các môn thể thao 

mãi mãi. 

"Ví dụ, chúng tôi có thể có một trợ lý huấn luyện viên có thể giúp huấn 

luyện viên con người và nói rằng chiến lược không hoạt động, tại sao 

không thay thế hai cầu thủ này, v.v." Tiến sĩ Soares nói. "Điều này có thể 

học được từ một nền tảng như vậy theo cách mà việc đưa ra quyết định 

này có thể được cung cấp cho huấn luyện viên. Tôi nghĩ đây có thể là 

tương lai. Ngay cả bây giờ cũng có thể, vấn đề là chỉ cần mô hình hóa 

đúng cách." 

Nader cho biết thêm, "Trong bóng đá thực, chúng tôi có thể sử dụng kiến 

thức từ RoboCup để phân tích một trận bóng thực. Chúng tôi có thể sử 

dụng điều này để dự đoán kết quả của các trò chơi và cho thấy lợi ích của 

việc làm những việc nhất định với các vị trí khác nhau." 
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