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از  و  تیمی  ورزش  یک  فوتبال  چکیده: 
محبوب ترین و پردرآمدترین ورزش ها در بیشتر 
کشورهای جهان می باشد. به این دالیل تیم های 
برای  مختلف  علوم  از  استفاده  دنبال  به  فوتبال 
افزایش کارایی و موفقیت تیم خود هستند. یکی 
یک  در  شدن  موفق  جهت  در  مهم  عوامل  از 
توسط  مسابقه  از  قبل  های  فعالیت  مسابقه، 
کادرفنی به منظور آمادەسازی تیم خود و شناخت 

تیم حریف می باشد. در سال های نەچندان دور 
تماشای ویدیو بازی های حریف احتمالی جهت 
شناسایی نقاط قوت و ضعف  آن ها روش بسیار 
انسانی  صورت  به  روش که  این  بود.  معمولی 
انسانی  خطاهای  از  جدای  شود،  می  انجام 
برای  تکراری  و  بر  زمان  فرآیندی  ممکن، 
این  در  باشد.  می  رو  پیش  مختلف  های  بازی  
در  آن  اهمیت  و  داده  تحلیل  موضوع  به  ارائه 
یک  از  قبل  آمادەسازی  جهت  امروز  فوتبال 
مسابقه پرداخته می شود، ابتدا انواع  منابع داده 
موجود معرفی می شوند و مثال هایی از استفاده 
آن ها و تحلیل های ممکن همانند بررسی فرآیند 
قراردادن  فشار  تحت  نحوه  یا  و  توپ  مالکیت 
بازیکن های تیم حریف به صورت موفقیت آمیز 

مورد بررسی قرار می گیرند.  

ستوده،  هادی  مهندس  دهنده:  ارائه 
فارغ التحصیل دوره کارشناسی فناوری اطالعات 
دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی کنونی دوره 
دکتری حرفەای در مرکز علوم داده JADS هلند 

هستند. در مسابقه تحلیل دادەهای ورزشی سال 
ایشان  فرانسه،  ژرمن  سن  پاری  باشگاه   ٢٠١٩
موفق به راەیابی به فینال و کسب رتبه سوم از 
بین ٣٠٠٠ شرکت کننده شدند. هم اکنون ایشان 
مشغول انجام پروژه نهایی خود به مدت یک سال 
هلند  فوتبال  فدراسیون  آنالیز  دپارتمان  برای 
هستند. قبل از این دوره، ایشان به مدت شش ماه 
ترین  (مطرح  آلمان   Celonis شرکت  در 
نرم افزار فرایند کاوی در دنیا) به عنوان کارآموز 
مشغول نوشتن تز ارشد خود بودند. مدرک ارشد 
ایشان در رشته علوم داده، توسط دانشگاەهای 
بورسیه  با  سوئد  اچ  تی  و کی  هلند  آیندهون  فنی 

اتحادیەاروپا اخذ شدەاست.
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