
Bài xã luận của khách: số đặc biệt về Máy học cho Bóng đá 

Bóng đá là môn thể thao toàn cầu lớn nhất và là ngành công nghiệp trị giá hàng 

tỷ đô la đang phát triển nhanh chóng. Phân tích dữ liệu nâng cao đang được sử 

dụng thường xuyên hơn ở cả cấp câu lạc bộ và quốc gia để cải thiện hiệu suất, 

thiết bị, tiếp thị, tuyển trạch viên, v.v. Do đó, bóng đá mang đến những thách 

thức thú vị cho cộng đồng máy học. Số đặc biệt này gồm các bài báo về tất cả 

các khía cạnh của phân tích dữ liệu và máy học cho bóng đá. 

Là một phần của số báo đặc biệt, chúng tôi đã đặt ra Thử thách dự đoán bóng 

đá 2017 xoay quanh việc dự đoán kết quả của các trận đấu bóng đá trong 

tương lai. Đây là một nhiệm vụ thú vị đối với công chúng, các nhà nghiên cứu, 

các câu lạc bộ, các công ty truyền thông, tin tức và quảng cáo, và những người 

thiết lập tỷ lệ cược chuyên nghiệp. Dự đoán kết quả bóng đá đã là chủ đề 

nghiên cứu ít nhất từ những năm 1960. Các kỹ thuật thống kê khác nhau đã 

được sử dụng để dự đoán kết quả, bao gồm mô hình Poisson, mô hình Bayes, 

hệ thống đánh giá, và gần đây là các phương pháp máy học, chẳng hạn như 

học quan hệ dựa trên hạt nhân (kernel-based relational learning). O'Donoghue 

và cộng sự đã sử dụng máy học và phương pháp thống kê để dự đoán kết quả 

của FIFA World Cup 2002 nhưng đã đạt được dự đoán tốt nhất với mô phỏng 

trên máy chơi game thương mại. 

Câu hỏi nghiên cứu cơ bản của Thử thách dự đoán bóng đá năm 2017 là: "Có 

thể dự đoán kết quả của một trận đấu bóng đá ở mức độ nào, dựa trên dữ liệu 

trận đấu phổ biến có sẵn?" Nhiệm vụ của cuộc thi là sử dụng máy học để dự 

đoán kết quả của trận đấu bóng đá trong tương lai. Để làm như vậy, những 

người tham gia đã nhận được phiên bản v1.0 của Cơ sở dữ liệu bóng đá mở 

quốc tế, được phát triển từ năm 2001. Cơ sở dữ liệu này chứa các báo cáo trận 

đấu của 216.743 trận đấu đã qua từ 52 giải bóng đá ở 35 quốc gia trong 



khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2017. Mỗi báo cáo trận đấu nêu rõ tên 

của đội nhà và đội khách, tương ứng với số bàn thắng của mỗi đội, ngày diễn 

ra trận đấu, cũng như giải đấu và mùa giải bóng đá tương ứng. Các báo cáo 

trận đấu như vậy đại diện cho dữ liệu có sẵn phổ biến nhất về các trận đấu 

bóng đá trên khắp thế giới. Do đó, những gì các mô hình “học” được từ dữ liệu 

này có thể được áp dụng cho các trận đấu bóng đá trong tương lai mà không 

yêu cầu các thỏa thuận đặc biệt với các tổ chức thương mại đã thu thập và bán 

dữ liệu phức tạp hơn về các trận đấu bóng đá. 

Chỉ sử dụng dữ liệu được cung cấp, những người tham gia Thử thách phải 

phát triển mô hình máy học để dự đoán kết quả của 206 trận đấu trong tương 

lai diễn ra sau thời hạn nộp hồ sơ. Vì vậy, khi những người tham gia gửi dự 

đoán của họ, kết quả của các trận đấu này không ai được biết. Mục tiêu là để 

giảm thiểu điểm xác suất xếp hạng trung bình (RPSavg) về những tiên đoán.  

Các điều kiện này nêu bật hai mục tiêu của thách thức, đó là (1) đánh giá 

giới hạn của khả năng dự đoán với các dữ liệu thường có sẵn này và (2) đặt 

ra thách thức máy học trong thế giới thực với một dòng thời gian cố định 

liên quan đến dự đoán về tương lai thực sự kiện. Điểm cuối cùng là yếu tố 

chính giúp phân biệt Thử thách dự đoán bóng đá 2017 với các thử thách 

khai thác dữ liệu khác. 

Bảng 1 tóm tắt kết quả. Thông thường, các cuộc thi khai thác dữ liệu đều cấm 

ban tổ chức tham gia. Vì cuộc thi này liên quan đến việc dự đoán kết quả của 

các sự kiện thực tế trong tương lai mà chúng tôi chưa biết, nên chúng tôi tuân 

thủ các quy tắc tương tự và gửi dự đoán của mình với tư cách là Nhóm 

DBL. Tuy nhiên, chúng tôi coi các dự đoán của mình là không cạnh tranh. 

Chúng tôi xin chúc mừng những người chiến thắng trong Thử thách dự đoán 

bóng đá 2017: 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-018-5763-8#Tab1


1. Vị trí đầu tiên: Đội OH. 

2. Hạng nhì: Đội ACC. 

3. Hạng ba: Đội FK. 

Cơ sở dữ liệu, Thử thách dự đoán bóng đá 2017 và kết quả của nó được mô tả 

trong bài báo của Dubitzky và cộng sự có tựa đề “Cơ sở dữ liệu bóng đá quốc 

tế mở cho máy học”. Tất cả các tài liệu liên quan đến Cơ sở dữ liệu và Thử 

thách đều được cung cấp công khai theo giấy phép Chung CC0 1.0 thông qua 

các trang web của dự án Khung Khoa học Mở.  

Bảng 1 Tóm tắt kết quả của Thử thách dự đoán bóng đá 2017 

 

Số đặc biệt này có các bài được chọn của các đội có thành tích cao nhất đã 

tham gia Thử thách. Tổng cộng, số báo đặc biệt đã nhận được 10 bài dự thi từ 

các đội tham gia và 4 bài trong số này đã được chấp nhận. Bảy bài gửi tiếp 

theo báo cáo về phương pháp máy học cho bóng đá không liên quan đến Thử 

thách. Trong số bảy bài báo này, một bài đã được chấp nhận. 



Số đặc biệt này bao gồm sáu tham luận được thảo luận ngắn gọn như sau. Bài 

báo “Học cách dự đoán kết quả bóng đá từ dữ liệu quan hệ với cây tăng độ 

dốc” của Hubáček et al. mô tả cách tiếp cận chiến thắng cho Thử thách. Mô 

hình của họ dựa trên các tính năng được thiết kế thủ công và cây tăng cường 

độ dốc cực cao. 

Trong “Dolores: Mô hình dự đoán kết quả trận đấu bóng đá từ khắp nơi trên thế 

giới”, Constantinou trình bày một mô hình dự đoán kết quả bóng đá dựa trên 

mạng Bayesian kết hợp và xếp hạng hiệu suất động đứng thứ hai trong Thử 

thách. So sánh với tỷ lệ cược của các nhà cái cho thấy Dolores cũng có thể 

tăng lợi nhuận về mặt lợi tức đầu tư, mặc dù chỉ ở mức thấp. 

Bài báo “Mô hình hóa kết quả của các trận đấu bóng đá” của Tsokos et al. so 

sánh các phần mở rộng khác nhau của mô hình Bradley – Terry và mô hình 

Poisson log-tuyến tính phân cấp để dự đoán kết quả bóng đá. Mô hình tốt nhất 

của họ đã đạt được vị trí thứ ba trong Thử thách. 

Bài báo có tiêu đề “Kết hợp kiến thức miền trong máy học để dự đoán kết quả 

bóng đá” của Berrar, Lopes và Dubitzky trình bày hai phương pháp kỹ thuật tính 

năng mới để dự đoán kết quả trận đấu: trích xuất tính năng gần đây và học tính 

năng xếp hạng. Với phương pháp thứ hai, chúng tôi xây dựng một bộ học tập 

và đào tạo một k mô hình k-nearest neighbor, mà đạt được hiệu quả tốt nhất 

trong số tất cả mô hình được gửi đến Thử thách (Challenge). Chúng tôi kết luận 

rằng thách thức chính trong dự đoán bóng đá nằm ở tích hợp kiến thức miền. 

Bài báo “Các mô hình chuyển động xác suất và các vùng kiểm soát” của 

Brefeld et al. là bài báo đã nộp không liên quan trực tiếp đến Thử thách. Các 

tác giả trình bày một mô hình chuyển động theo xác suất, theo hướng dữ liệu 

để ước tính vị trí, hướng và vận tốc của người chơi tại các dấu thời gian được 

quan sát. Sử dụng mô hình của họ, các tác giả rút ra các vùng kiểm soát, còn 



được gọi là các vùng thống trị. Nếu bóng rơi vào vùng kiểm soát của một cầu 

thủ, thì cầu thủ này rất có thể giành được quyền kiểm soát bóng; do đó, đội 

kiểm soát càng nhiều không gian, đội đó càng chiếm ưu thế. So sánh với các 

mô hình chuyển động hiện có cho thấy rằng mô hình này dẫn đến ước tính thực 

tế hơn về các vùng kiểm soát. Mô hình này có thể cung cấp thông tin chi tiết 

hữu ích về chiến thuật trò chơi và hiệu suất của đội, không chỉ cho bóng đá mà 

còn cho các môn thể thao đồng đội tương tự khác. 

Bóng đá cung cấp nhiều thách thức hấp dẫn cho việc máy học và chúng tôi hy 

vọng rằng vấn đề đặc biệt này sẽ thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn. Những 

thách thức và dữ liệu mới đặc biệt thú vị là: 

• Luồng sự kiện Loại dữ liệu này ghi chú các sự kiện cụ thể xảy ra trong một 

trận đấu bóng đá. Số lượng sự kiện chính xác, định nghĩa của từng sự 

kiện và thông tin có sẵn về sự kiện thay đổi tùy theo nhà cung cấp. Thông 

thường, có khoảng 40 loại sự kiện khác nhau và mỗi sự kiện liệt kê loại sự 

kiện, những người chơi có liên quan, dấu thời gian, vị trí bắt đầu của sự 

kiện và địa điểm kết thúc sự kiện (nếu có). Đôi khi thông tin bổ sung có thể 

có sẵn, ví dụ, nếu một cú sút được thực hiện bằng đầu hoặc chân. Các sự 

kiện tiêu biểu bao gồm chuyền, dọn cỗ, phạm lỗi, sút, thẻ và thay người. 

• Theo dõi quang học Một loạt các công ty, chẳng hạn như ChyronHego, 

Stats LLC, SciSports và Second Spectrum ghi lại vị trí của các cầu thủ và 

bóng với tần suất cao bằng cách sử dụng hệ thống theo dõi quang học 

trong các trận đấu . 

• Giám sát người chơi Người chơi thường được trang bị hệ thống cảm biến 

bao gồm gia tốc kế, con quay hồi chuyển, máy theo dõi nhịp tim và GPS 

trong các buổi tập và trò chơi (nếu được phép). Hơn nữa, dữ liệu do các 

thiết bị này tạo ra có thể được bổ sung với dữ liệu bổ sung, chẳng hạn 



như xếp hạng mệt mỏi (ví dụ: xếp hạng về mức độ gắng sức được cảm 

nhận) hoặc điểm sức khỏe chung (ví dụ: đau nhức cơ). Ngoài ra, câu lạc 

bộ ghi lại và lưu trữ thông tin từ các bài kiểm tra thể chất (ví dụ: tính linh 

hoạt, tốc độ, tốc độ tiêu thụ oxy tối đa trong quá trình tập luyện, v.v.). 

Những loại dữ liệu này được nhiều bên khác nhau quan tâm. Các câu lạc bộ và 

đội tuyển quốc gia liên tục cố gắng khai thác các loại dữ liệu này để cải thiện 

hiệu suất, thiết bị, tiếp thị, tuyển trạch viên, v.v. Người hâm mộ có thể quan tâm 

đến việc phân tích và tranh luận về màn trình diễn của các đội họ yêu 

thích. Những người đặt cược và đặt cược quan tâm đến cách những dữ liệu 

này có thể được khai thác để thu lợi nhuận. Điều này đã dẫn đến sự bùng nổ 

quan tâm đến khoa học dữ liệu và phân tích, đặc biệt cho các nhiệm vụ sau: 

• Đánh giá hành động Một trong những thước đo mới nổi bật nhất được 

gọi là mục tiêu mong đợi. Mục tiêu là để định lượng chất lượng của 

một cú sút bằng cách đào tạo một mô hình thống kê dự đoán xác suất 

ghi bàn dựa trên các đặc điểm của cú sút (ví dụ: vị trí, góc tới khung 

thành, v.v.). Gần đây, đã có những nỗ lực vượt ra ngoài việc đánh giá 

các cú đánh đơn giản bằng cách gán giá trị cho các hành động khác 

trên sân, chẳng hạn như cú đánh hoặc thậm chí các chuyển động 

riêng lẻ dựa trên các luồng sự kiện và / hoặc dữ liệu theo dõi quang 

học. Bằng cách đánh giá tất cả các hành động, có thể lấy được thứ 

hạng hoặc xếp hạng tổng thể của người chơi. 

• Xác định chiến thuật và chiến lược Một công việc xem xét dữ liệu quỹ đạo 

được tạo ra bằng theo dõi quang học để cố gắng hiểu các chiến thuật, 

chẳng hạn như cách chơi được xây dựng từ phía sau, phân tích mức độ 

hiệu quả của một đội trong việc tạo cơ hội ghi bàn, hoặc sử dụng phương 

pháp tạo bóng mờ theo hướng dữ liệu để hiểu cách một nhóm nên giải 



quyết các tình huống nhất định. Các nhà nghiên cứu cũng đã phân tích 

các chiến thuật từ dữ liệu dòng sự kiện để tìm ra các chuỗi sự kiện 

thường xảy ra dẫn đến nỗ lực đạt được mục tiêu hoặc xác định liệu một 

nỗ lực có khả năng xảy ra trong tương lai gần hay không. Sự chú ý đáng 

kể đã được dành cho việc tìm hiểu các hành vi chuyền bóng, đặc biệt là 

về mặt tìm kiếm các kiểu chuyền bóng lặp lại khác nhau. Các nhiệm vụ 

khác bao gồm dự đoán xem một đường chuyền có thành công hay không, 

phân loại các loại đường chuyền khác nhau và dự đoán người chơi có thể 

chuyền cho ai. Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã xây dựng bản đồ chiếm 

chỗ dựa trên chuyển động của quả bóng và cố gắng nhận ra đội hình. 

• Theo dõi sức khỏe cầu thủ Hiện nay, các câu lạc bộ bóng đá chuyên 

nghiệp theo dõi quá trình tập luyện và thi đấu của tất cả các cầu thủ. Dưới 

góc độ khoa học thể thao, cả tải trọng bên ngoài và tải trọng bên trong 

đều được quan tâm. Trực quan, tải trọng bên ngoài ghi lại mức độ hoạt 

động (ví dụ: số lượng, cường độ, v.v.) do người chơi thực hiện và nó 

thường được đo bằng cách người chơi đeo cảm biến (ví dụ: GPS và gia 

tốc kế). Tải trọng bên trong ghi lại phản ứng sinh lý của cơ thể đối với 

hoạt động và nó được đo bằng cách yêu cầu những người chơi báo cáo 

đánh giá về mức độ gắng sức. Các nhà nghiên cứu đã khám phá bằng 

cách sử dụng các kỹ thuật máy học để điều tra mối quan hệ giữa hai tải 

trọng này cũng như nhận thức sức khỏe, có thể giúp tối ưu hóa quy trình 

đào tạo. Một nhiệm vụ đầy hứa hẹn nhưng rất thách thức khác là xây 

dựng các mô hình để đánh giá nguy cơ chấn thương do không tiếp xúc 

của người chơi dựa trên dữ liệu thể chất và thử nghiệm được thu thập từ 

người chơi. 


