ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر ﺷﺒﯿﻪ
ﺳﺎزی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۲۰۱۸ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺳﺎﮐﺲ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن آب

رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﭘﺮﺗﻐﺎل و
آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻦ رﻗﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ راه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﯾﺪار ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ژرﻣﻦ ﻫﺎ و ﺳﻠﺴﺎﺋﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎران ﻧﯿﻤﺎر،
رﻓﺖ.
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اﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﺧﯿﺮ آﻧﻬﺎ و داده ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﺳﺎل  ۲۰۰۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮزﯾﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزی
ﺑﻪ ﺳﻮد ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻠﺪﻣﻦ ﺳﺎﮐﺲ ﻫﻢ ﺻﺪق
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﭼﻨﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ژرﻣﻦ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪن  ۷ﮔﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان
ﭘﺮﺷﻮر را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ اﺷﮑﺒﺎر رواﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ روی ﺟﺰﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی آﻣﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و داده ﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﻮرﻧﻮﻣﻨﺖ
را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.
 EA Sportsﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ دوره ﻗﺒﻞ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

