 SPORTSZIMULÁCIÓ

A Debreceni Egyetem
labdarúgást szimuláló szemináriuma
BÁTFAI NORBERT, ISPÁNY MÁRTON, JESZENSZKY PÉTER
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Információ Technológia Tanszék
{batfai.norbert, ispany.marton, jeszenszky.peter}@inf.unideb.hu

SZÉLL SÁNDOR, VASKÓ GÁBOR
Debreceni Egyetem, Informatikai Kar
szell.sandor@unideb.hu, vaskogabor89@gmail.com

Kulcsszavak: FerSML, Aranycsapat, Gyôri ETO FC, Debreceni VSC, futball szimuláció, 2D szimulációs robot foci

A 2010-es év végén a Debreceni Egyetem Informatikai Kara elindította „World Football-Modeling and Visualizing” szemináriumát.
Rövid közleményünkben a szeminárium keretében végzett munkáról adunk egy pillanatfelvételt.

1. Bevezetés
A professzionális labdarúgás számára kifejlesztendô, szimuláció alapú döntéstámogatás ötletét az [1] cikkben,
illetve a [2] elôadásban vetettük fel. Speciálisan a magyar fejlesztôk elé a [3] közleményben tártuk. Idôközben
az ipar is bekapcsolódott: a Szilícium Mezô Regionális Informatikai Klaszterrel és az IFSZ Informatikai Fejlesztô
és Szolgáltató Kft.-vel közös projektet tervezünk, miközben bírjuk a DVSC labdarúgás-szakmai támogatását is.
Továbbá a napokban kezdte meg mûködését a Debreceni
Egyetemen a „World Football – Modeling and Visualizing”
címû szeminárium, aminek bemutatása jelen cikkünk fôtémája.
1.1. Légy részese!
A szemináriumok írásos anyagát az „Ars Poetica Informaticae Tankönyv- és SzoftverTÉR” címû portlet „Információ technológia / World Football – Modeling and
Visualizing” könyvtárában találhatja meg az olvasó a [4]
webcímen. Az elôadások anyaga mellett, lehetôség szerint megfigyelési adatokat is elérhetôvé teszünk. Jelen
pillanatban az egyik nyári ösztöndíj-programunk részeként készített, a 2010-2011 bajnoki idény Gyôri ETO –
Debreceni VSC mérkôzés megfigyelési eredményei érhetôek el. Ezt az [5] anyagot a GNU általános nyilvános
engedélye alatt terjesztjük, így az érdeklôdôk (az engedély diktálta feltételek betartása mellett) felhasználhatják saját számításaikban vagy megismételhetik, ellenôrizhetik a mieinket.

2. Piramis-számítások és a foci nyelve
A kilenc támadós (és egy védôs, egy kapusos) felállást
még az individuum, az egyéni játékosok akarata motiválta. Ami a csapat sikerének zálogaként idôvel visszább
húzódva a piramison (2-3-5) át elvezetett annak felfordításához, amikor már több játékost találunk a védelemben,
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mint a támadó sorban [6]. A modernek tekinthetô 4-2-4
szisztéma brazil rendszerként vonult be a szakirodalomba, pedig már az Aranycsapat bevezette.
Az 1. ábrán bemutatott, a Wembleyben is játszott, akkor elterjedt WM formáció után többször is ez volt a magyar hadrend [7,31].
Alcímünk piramisa is a játékrendre utal. Jelen pillanatban a szeminárium egyik célja a megfelelô szimulációs modellek kialakítása. Az egyik aspiráns modell a
FerSML (Footballer and Football Simulation Markup Language) platform jelenlegi, az [1,8,11] munkákban és a [9]
konferencián bemutatott, a [10] könyvben részletesen is
feldolgozott, mobiltelefonos játékba épített Eurosmobil
szimulátor. Ennek dinamikáját a beépített felállások adják, házi használatra ezért piramis-processzornak is nevezzük. Részletesebb bemutatása a szeminárium [4] II.
és III. alkalommal tartott elôadásán történt meg.
Ugyancsak a harmadik alkalommal vezettük be a foci
nyelvét a szimulációs algoritmusunk jellemzésére. Ennek érdekes története van. Egy fociprojektes megbeszélésünkön egyik partnerünk megjegyezte, hogy érdekes
ötlet generatív grammatikát használni a szimulációban.
Akkor ezt nem igazán értettük, hiszen a formális nyelv
alatt mi az avatárok XML nyelvét [3] értettük. Nem sokkal ezután vettük észre a kapcsolódó Wikipédia [19] szócikkben, hogy az egyik lektor a csak általánosságban,
köznapi értelemben használt formális nyelv kifejezést
tovább linkelte a matematikai értelemben vett formális
(generatív grammatika által generált) nyelvrôl szóló szócikkre, ez lehetett a félreértés forrása. Viszont ezen felbuzdulva a fociszimulátorba épített logolást, mint kommentátort a szimuláció egyszerûsített nyelvének tekintve, azaz a „kommentátor” összes megszólalását egy
szónak tekintve elkészítettük e nyelv generatív grammatikáját. Ezt sikerült egy hármas típusú, jobb reguláris nyelvtan alakjában megadnunk, így tehát a jelenlegi
szimulációnk kissé elnagyolt változata jóval egyszerûbb, mint az algoritmus általános fogalma, azaz a Turinggép.
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3. Robotfoci
Kézenfekvô gondolatnak tarthatjuk a robotfoci [12] szimulációs ligájának (RoboCupSoccer2D Simulation League)
eredményeit felhasználni a megfelelô szimulációs modell keresésénél. Ettôl nem is zárkózunk el, de hangsúlyoznunk kell, hogy a mi célunk sporttudományi eredmények elérése. A robotfoci pedig a mesterséges intelligencia kutatások része, rövid sporttudományi irodalomkutatást végezve ezen a területen nem találtunk robotfocis publikációt. A robotfoci lényege, hogy csapatonként
11 játékos és 1 edzôi ágens csatlakozik a szimulációs
szerverhez, a játékosok zajos csatornán 10 perc 6000 lépésében. Minden lépésben valós idôben kapják meg érzeteiket a szervertôl és küldik meg erre a megfelelô választ a szervernek. Az „érzetek” feldolgozását a pálya lényeges pontjaiban kitûzött zászlók segítik, ezeket kis körök jelzik a lenti ábra pályáján, melyen az Aranycsapat
6:3-as felállását is bejelöltük (maga a pillanatfelvétel a
[13] szimulációs platform monitorprogramjáról készült).
Aki nem ismeri ezt a platformot, annak sokat elmond,
hogy a játékosok „menj a pálya (x, y) pontjára” szerver
felé menô válasza csak a középkezdés elôtt adható ki.

A csapat feladata a szerver megteremtette fociszimulációs környezetben intelligens viselkedés kialakítása. Ez
a FerSML platform szempontjából nem lényeges feladat,
hiszen itt a játékosokat, a taktikát nem kell a semmibôl kialakítanunk, egy jóval magasabb absztrakciós szinten
feltehetjük, hogy azok már rendelkezésre állnak. De természetesen a szerveroldal használatát, vagy mivel nyílt
forráskódú fejlesztésrôl van szó [13], annak saját céljainkra való továbbfejlesztését nem vethetjük el.
3.1. Tanácsok az érdeklôdôknek
Az érdeklôdô olvasó a legutóbbi világbajnokság elsô két helyezettjét akár maga is kipróbálhatja, mert a
japán [14] és a kínai [15] csapat ágenseinek (nyílt forráskódú C++) forrása is elérhetô. Ha az olvasóban idôközben felmerül, hogy mégis ágenseket is fejlesszen a
robotfoci-platform alá, akkor inkább a Krislet [16] vagy
Stripslet [17] projekteket ajánljuk. Magunk a Magasszintû programozási nyelvek I tárgyból egy C++, a Magasszintû programozási nyelvek II tárgyból pedig egy Java nyelvû csapat fejlesztését ajánljuk hallgatóinknak a
jegymegajánlásban való részvételre. Utóbbi esetén az
Atan [18] projekt használatát javasoljuk.

1. ábra A WM formáció onnan kapta a nevét, hogy benne a támadók elhelyezkedése W-t, a fedezet M betût formál.
A Lantos–Lóránt–Buzánszky, Zakariás–Bozsik és a Czibor–Puskás–Hidegkuti–Kocsis–Budai csoportosításban
ez a klasszikus 3-2-5.
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4. A szeminárium célja
Távolabbi célunk egy szimuláció-alapú szakértôi rendszer megalkotása a labdarúgásban, melyet sikerrel tudnak majd alkalmazni a labdarúgó klubok szakmai stábjai. Közelebbi célunk egy olyan fociszimulációs modell
kialakítása, melyben a megfigyelt jellemzôk (például gólok száma [19], gólkülönbség, sérülések stb.) ugyanolyan valószínûségi tulajdonságokat mutatnak, mint a
valóságban.
Céljaink eléréséhez szükségünk van adatokra is. Léteznek olyan rendszerek, melyek adott feltételek mellett
(például mérkôzésekrôl vagy edzésekrôl) szolgáltatnak
különbözô mennyiségû és minôségû adatokat [23]. Ezeken túl mi megpróbálunk elterjeszteni egy közösségi erôforrás-megosztás jellegû megfigyelési rendszert is, ez az
elosztott szurkolói avatár adatbázis [21,22]. Ennek kere-

tében készült egy nyári ösztöndíj keretében a 2010-2011es Magyar Labdarúgó-bajnokság 6. fordulóbeli ETO-DVSC
mérkôzés megfigyelése [5]. A szemináriumon most éppen a matematika és a sporttudomány határterületének
alapcikkeit [24,25] dolgozzuk fel. E munka kapcsán születtek például a 2., 3. és a 4. ábra gráfjai, melyek a [25]
bevezette flow networks gráfon elvégzett, a [26]-ban bemutatott AspectJ szövés számításait demonstrálják. Az
ábrákon a nyilak vastagsága a játékosok közötti sikeres
passzok számával arányos. A 2-3. ábra a passzokat ábrázolja, annyiban eltérve a [25] flow networks gráfjától, hogy
a gól csomópont esetünkben csakis a gólokat jelöli, a lövés pedig a kapura lövéseket – ellentétben a cikkel, ahol
az elsôbe a kapura irányuló lövések mutatnak, utóbbiba
a mellélövések. A [4] portálon a gráfok további variánsait és a felettük kiszámolt Page Rank értékeket, sôt az
azokat számító Java forrásokat is megtalálja az olvasó.

2. ábra
A 2010-2011-es
Magyar Labdarúgóbajnokság 6. fordulóbeli
ETO-DVSC mérkôzés
elemzésének része:
a Debrecen
(lövéssel végzôdô)
passzsorozatainak
vizsgálata

3. ábra
A 2010-2011-es
Magyar Labdarúgóbajnokság 6. fordulóbeli
ETO-DVSC mérkôzés
elemzésének része:
a Gyôr passzainak
vizsgálata.
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A 4. ábra gráfja a labdaszerzésekre épül. Abba a játékost reprezentáló csomópontba mutat él, aki megszerezte a labdát, abból, akitôl történt a labdaszerzés. A felvillantott gráfok objektíven mutatják a játékosok paszszokban és labdaszerzésben betöltött szerepét. A k özösségépítést szolgálja, hogy némely gráfot egy-egy poszt
keretében blogokon is bemutatunk [29,30].

5. Összefoglalás
Rövid, áttekintô munkánkban pillanatfelvételt készítettünk azokról az erôfeszítéseinkrôl, amelyek remélhetôleg
a foci, mint játék dinamikájának jobb megértéséhez vezethetnek majd el a közeli jövôben. Reményeink szerint
a 2011-es évben is minél több érdeklôdôt láthatunk majd
vendégül a heti rendszerességgel megtartott focis szemináriumunkon a Debreceni Egyetem Informatikai Karán.

Köszönetnyilvánítás
A publikáció elkészítését részben a TÁMOP
4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogatta.
A projekt részben az Új Magyarország Fejlesztési Terven
keresztül az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A szerzôkrôl
BÁTFAI NORBERT kitüntetéses okleveles programtervezô matematikus, diplomáját 1998-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecenben szerezte. Jelenleg tanársegédként dolgozik az egyetem Informatikai
Karán, az Információ Technológia Tanszéken. 1999-ben
ô nyerte a Java Szövetség Java Programozási Versenyét. 2004-ben cége, az Eurosmobil elsô helyet ért el a
Nokia és a Sun Magyarország rendezte Java ME – Java
EE Fejlesztôi Versenyen. 2008-ban a Vezetô Informatikusok Szövetsége az Év Informatikai Oktatója cím egyik
birtokosának választotta.

4. ábra
A 2010-2011-es Magyar Labdarúgó-bajnokság
6. fordulóbeli ETO-DVSC mérkôzés elemzésének része:
a labdaszerzések vizsgálata (adott határnál kevesebb
labdaszerzés esetén a megfelelô élnek csak a fejét jelöltük)

4.1. További munkák
A FerSML kapcsán kézenfekvô módon adja magát az
avatár adatok közreadása RDF-ben [22] kapcsolt adatokként (Linked Data) [27], amely szemantikusweb-alkalmazások számára is lehetôvé teszi az adatok felhasználását. A labdarúgás témakörében jelenleg nem áll rendelkezésre olyan széles körben használt webontológia,
mint például a FOAF [28]. Az avatárok ábrázolásához biztosítandó RDF szókészlet természetes módon képezheti
részét egy olyan általános célú foci ontológiának, melynek a kifejlesztése további célkitûzéseink között szerepel.
Terveink között szerepel még, hogy a FerSML szimulációs platformnak egy 3D-s megjelenítést is biztosítsunk.
A cél, hogy a szimuláció „leanimálása” nagyobb magyarázó erôvel bírjon, ezzel egyben látványosabb legyen,
a 3D-s modellekkel a játékosokat felismerhetôbbé tegyük. A modellek elkészítésére elôreláthatólag a nyílt
forráskódú Blender modellezô programot használjuk, a
modellek programozása pedig a Java 3D API segítségével történik majd.
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ISPÁNY MÁRTON okleveles matematikus, diplomáját
1989-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecenben szerezte. Jelenleg egyetemi docensként dolgozik az egyetem Informatikai Karának Információ Technológia Tanszékén, annak tanszékvezetô-helyettese.
Doktori fokozatát 1995-ben szerezte summa cum laude minôsítéssel, habilitációját pedig 2006-ban védte
meg. Fô kutatási területe az adatbányászat és statisztikai, gépi tanulási és alakfelismerési módszerek alkalmazása az informatikában. Több mint 30 referált szakcikk szerzôje nemzetközi folyóiratokban.
JESZENSZKY PÉTER 1999-ben szerzett programtervezô matematikus diplomát a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Jelenleg a Debreceni Egyetem Informatikai Karán, az Információ Technológia Tanszéken adjunktus. Elsôdleges szakterülete az XML és a szemantikus web, ezekhez kapcsolódó tantárgyakat oktat.

SZÉLL SÁNDOR a Debreceni Egyetem végzôs mérnök
informatikus hallgatója. 2010-ben elôbb a Debreceni
Egyetem Informatika Karának nyári ösztöndíjas hallgatója címet, majd a 2010/2011-es tanévre a Debreceni Egyetem Informatika Karának kiemelt szakmai ösztöndíjas hallgatója címet nyerte el. Jelenleg demonstrátorként Magasszintû programozási nyelvek II-t oktat
mérnök informatikus hallgatóknak, illetve szoftverfejlesztôként dolgozik a debreceni Belsoft Kft.-nél.

VASKÓ GÁBOR a Debreceni Egyetem mérnök informatikus karának végzôs hallgatója az infokommunikációs hálózatok szakirányon. 2010-ben a Debreceni Egyetem Informatika Karának nyári ösztöndíjas hallgatója,
melyen elsôdleges munkája egy 3D-s modell elkészítése volt.
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