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Streszczenie: W artykule przedstawiono system ekspercki pomagający szkoleniowcom
drużyny sportowej na optymalne obsadzenie danej pozycji w drużynie spośród dostępnych
zawodników. System ten oparty jest o rozmytą metodę delficką, która na podstawie ocen
sztabowców ocenia każdego z zawodników. Zawodnik z najwyższą notą jest rekomendowany
na daną pozycję w drużynie. Działanie systemu przedstawiono na przykładzie obsadzenia
pozycji napastnika w drużynie piłkarskiej w oparciu o oficjalne wytyczne Polskiego Związku
Piłki Nożnej. Uzyskane wyniki sugerują, że proponowane rozwiązanie może być zastosowane
do dowolnej zespołowej dyscypliny sportowej.
Słowa kluczowe: metoda delficka, system wspomagania decyzji, logika rozmyta.

FUZZY DELPHI METHOD FOR OPTIMAL PLAYER’S POSITION SELECTION

Abstract: The article presents expert system which helps coaches to optimal position setting
in a team among all available players’. The system is based on fuzzy Delphi method which
contains coaches raitings on each player. The highest note player is recommended on the
specific position. The use of the system was presented on an example of striker position
in football teat based on Polish Football Association model. Presented results shows that the
solution can be implemented in any team sport discipline.
Keywords: Delphi method, decision support system, fuzzy logic.

1. Wprowadzanie
Systemy eksperckie pełnią ważną rolę w wielu dziedzinach życia. Szczególnie są one
zauważalne w medycynie (Kumar, 2016; Moon and Galea, 2016; Kapczyński, 2006) czy
zarządzaniu (Xu et al. 2007; Goicoechea et al. 1987).

https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/Zeszytynaukowe.aspx
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Z technicznego punktu widzenia systemy wspomagania decyzji wykorzystują różne
narzędzia matematyczne. Wyróżnić tu można m.in. zbiory rozmyte (Banasik, 2011;
Kapczyński et al., 2006; Lin and Hsieh, 2004), Z-liczby (Krakowczyk and Lawnik, 2018;
Gardashova, 2014) czy sieci neuronowe (Tsadiras et al., 2013; Banasik, 2011).
Dodatkowo niektóre systemy korzystają z metody delfickiej (Dalkey and Helmer, 1963),
która z powodzeniem jest stosowana do prognozowania różnych zjawisk. Polega ona na kilku
etapowym ocenianiu przez ekspertów danego procesu z wykorzystaniem kontrolowanego
sprzężenia zwrotnego. Sprzężenie to polega na uwzględnianiu przez ekspertów przed kolejną
rundą ocen zagregowanej wartości z poprzedniej rundy w postaci np. średniej arytmetycznej.
W taki sposób eksperci mogą zmienić swoje opinie zbliżając się do wspólnie
wypracowanego stanowiska.
Odmianą metody delfickiej jest rozmyta metoda delficka, gdzie eksperci w kolejnych
rundach podają oceny w postaci 3 wartości składowych a1 , a2 i a3 , które można utożsamiać
kolejno z wartością najniższą, najbardziej prawdopodobną i najwyższą. Takie trójki liczb
można z kolei utożsamiać z rozmytą liczbą trójkątną. Następnie dla każdego ciągu wartości
obliczana jest np. średnia arytmetyczna, która jest wysyłana z powrotem do ekspertów.
W ostatnim etapie poprzez defuzyfikację otrzymanej średniej dla poszczególnych składowych
otrzymywana jest prognozowana wartość. Rozmyta metoda delficka znalazła bardzo wiele
zastosowań, m.in. w przewidywaniu trendów mody (Lin, 2013), ewaluacji produkcji wodoru
(Chang et al., 2011) czy metod nauczania (Zhang et al., 2012).
W ostatnich czasach pojawiły się również systemy eksperckie, które pozwalają na
wspomaganie podejmowania decyzji w sporcie. Dotyczą one m.in. poszukiwania i oceniania
nowych talentów (Rogulj et al., 2006), wspomagania pracy sędziego na boisku piłkarskim
(Solomon et al., 2011), opracowania taktyki w sportach siatkowych (Yu et al., 2010) czy
ustalenie najlepszej pozycji na boisku dla danego zawodnika (Abidin et al., 2016).
Podobnym problemem dotyczącym dziedziny sportu, który wymaga podjęcia
odpowiedniej decyzji, jest optymalne obsadzenie pozycji w zespole przez zawodnika
na rozgrywane spotkanie. Takie zagadnienie odnosi się do wszystkich sportów zespołowych,
w których jedna osoba lub sztab ludzi decyduje o konkretnym składzie drużyny. Oczywiście
wybór nie jest losowy, tylko oparty jest na wielu analizach danych pochodzących z różnych
źródeł. Decydent jest zobowiązany dokonać najlepszego wyboru składu spośród dostępnej
kadry zawodników. Może to zrealizować, wykorzystując właśnie systemy wspomagania
decyzji.
W artykule tym zastosowano rozmytą metodę delficką do optymalnego wyboru
zawodnika na pozycję w drużynie sportowej. Artykuł ten złożony jest z następujących
rozdziałów: Wprowadzenie, który zawiera wprowadzenie do problemu; Podstawy
matematyczne, który podaje podstawowe definicje i twierdzenia matematyczne niezbędne do
dalszego zrozumienia treści; Metoda, który opisuje proponowaną metodę wyboru zawodnika
na pozycję; Przykład, który pokazuje działanie metody; Wniosków oraz Spisu literatury.
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2. Podstawy matematyczne
Zbiorem rozmytym A w przestrzeni X (Zadeh, 1965) nazywamy parę  x,   x  , gdzie
x  X . Funkcja   x  : X  0,1 jest nazywana funkcją przynależności i określa stopień

przynależności elementu x do zbioru A .
Jedna z najczęściej stosowanych funkcji przynależności jest trójkątna funkcja
przynależności dana wzorem
xa
 0,
x  a
, a xb

 x    b  a
,
cx

, bxc
c  b
 0,
xc

(1)

gdzie a, b, c  R są parametrami zachowującymi zależność a  b  c . Trójkątną funkcję
przynależności w dalszej części tego artykułu będziemy oznaczać przez a , b, c  .
Zbiór rozmyty można przekształcić na wartość rzeczywistą x poprzez tzw. defuzyfikację
(wyostrzanie). Jedną z takich metod jest metoda środka ciężkości, która dana jest wzorem
(Rutkowski, 2006):
x

 x x dx
  x dx

(2).

3. Metoda
Rolę ekspertów w proponowanym podejściu będą pełnić sztabowcy drużyny, którymi
mogą być trenerzy, fizjoterapeuci czy analitycy. Ich opinie na temat zawodników będą
dostarczane do trenera drużyny po dwóch rundach metody delfickiej. Przyjęte kryteria oceny
mogą mieć swoje wagi, tzn. pewne mogą być istotniejsze, jak np. stan zdrowia/kondycja niż
inne, jak np. zaangażowanie na ostatnim treningu. Taki proces może być opisany następująco:
1.

Sztabowcy
j

Ei

 j  1,2,, m 

i  1,2,, n 

wyrażają



swoją

opinię

w

podanym

kryterium



podając trójki liczb a1ji1 , a1ji2 , a1ji3 , które mogą reprezentować wartość

najniższą a ij1 , najbardziej prawdopodobną a ij 2 i najwyższą a ij 3 .
2.

Dla tak zadanych liczb obliczana jest średnia arytmetyczna
1 n
1 n
1 n

A1j    a1ji1 ,  a1ji2 ,  a1ji3 
n i 1
n i 1
 n i 1


(3)
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a

2i
j1

, a 2j 2i , a 2j 3i



3.

Sztabowcy ponownie wyrażają swoją opinię

4.

obliczone średnie z kroku 2.
Powtórnie wyliczana jest średnia z kroku 2 dla nowych danych.
1 n
1 n
1 n

A2j    a 2j1i ,  a 2j 2i ,  a 2j 3i 
n i1
n i1
 n i 1


5.

uwzględniając przy tym

(4)

Z poszczególnych średnich A2j obliczana jest średnia ważona zgodnie z ustalonymi dla
kryteriów wagami w j .
m

A   w j  A 2j ,

(5)

j 1

gdzie  oznacza iloczyn po wszystkich składowych liczby A2j . Wartość A można
interpretować jako średnią ocenę dla każdego z ocenianych zawodników.
6. Poprzez defuzyfikację liczby A wyliczana jest wartość rzeczywista, za pomocą
np. metody środka ciężkości (2)
7. Wartość z kroku 6 jest wysyłana do trenera zespołu, który porównuje oceny wszystkich
zawodników i wybiera najlepszego na daną pozycję.

4. Przykład

–
–
–

–

Zastosowanie praktyczne zaprezentowane zostanie w oparciu o następujące założenia:
zespół niższej klasy rozgrywkowej, który trenuje 3 dni w tygodniu;
sztab szkoleniowy składa się z trenera oraz dwóch asystentów;
analizie poddane zostaną trzy aspekty treningu i funkcjonowania zawodnika w ramach
zespołu:
– aspekty techniczno-taktyczne – wynikają z aktualnie prowadzonego procesu
treningowego zespołu i oparte są o predyspozycje i doświadczenie danego
zawodnika;
– zaangażowanie – cecha wolicjonalna danego zawodnika oceniana na każdym treningu
przesz sztab szkoleniowy;
– dopasowanie do przeciwnika – predyspozycje indywidualne wynikające
z rozpoznania drużyny przeciwnika i indywidualnych aspektów piłkarskich
konkretnego zawodnika;
podstawą do rozważań jest profil zawodnika zaproponowany przez Polski Związek Piłki
Nożnej (Dorna, 2016):
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Rysunek 1. Profil Zawodnika. Dorn M. [Edytor]. Narodowy Model Gry PZPN.
–

na podstawie powyższego profilu do rozważań wybrano pozycję napastnika –
w omawianym przykładzie, drużyna dysponuje 3 napastnikami, którzy oceniani są przez
sztab szkoleniowy na każdym z treningów a ich ocena z całego tygodnia w skali 0-100
zawarta jest w poniższym zestawieniu (Tabela 1).

Tabela 1.
Pierwsza runda ocen sztabowców
Aspekty techniczno-taktyczne

Zaangażowanie

Dopasowanie do przeciwnika

N1

N2

N3

N1

N2

N3

N1

N2

N3

Trener

30, 50,80

60,70,80

60,70,80

40,50,60

60,70,80

60,70,80

50,60,70

40,50,60

40,50,60

As. 1

40,60,70

30,40,50

60,70,80

50,70,80

60,70,80

30,40,50

50,60,70

40,50,60

50,60,70

As. 2

60,70,80

50,60,70

40,50,60

60,70,80

50,60,70

70,80,90

40,50,60

40,50,60

30,40,50

Średnia

43,60,77

47,57,67

53,63,73

50,63,73

57,67,77

53,63,73

47,57,67

40,50,60

40,50,60

Note: Oznaczenia skrótów: As.1 – asystent 1, As.2 – asystent 2,Średnia – średnia wyrażona wzorem
(3), N1 – napastnik 1, N2 – napastnik 2, N3 – napastnik 3

122

M. Lawnik, A. Banasik

Sztab szkoleniowy po zapoznaniu się z średnimi w każdym kryterium ponownie ocenia
każdego z zawodników. Wyniki przedstawia Tabela 2.
Tabela 2.
Druga runda ocen sztabowców z uwzględnieniem średnich z pierwszej rundy
Aspekty techniczno-taktyczne

Zaangażowanie

Dopasowanie do przeciwnika

N1

N2

N3

N1

N2

N3

N1

N2

N3

Trener

35, 55,80

55,65,75

60,70,80

45,55,65

60,70,80

60,70,80

50,60,70

40,50,60

40,50,60

As. 1

40,60,70

40,50,60

55,70,75

50,65,75

60,70,75

40,50,65

50,60,70

40,45,60

45,55,60

As. 2

50,70,80

55,60,70

45,55,70

60,65,80

50,60,75

60,65,70

50,60,70

40,50,60

40,45,55

Średnia

42,62,77

50,58,68

53,65,75

52,62,73

57,67,77

53,62,72

50,60,70

40,48,60

42,50,58

Note: Oznaczenia skrótów: As.1 – asystent 1, As.2 – asystent 2, Średnia – średnia wyrażona wzorem
(4), N1 – napastnik 1, N2 – napastnik 2, N3 – napastnik 3

W kolejnym kroku uwzględniane są ustalone dla kolejnych kryteriów wagi: 0,4;
0.25,0.35. Na ich podstawie za pomocą (5) obliczane są średnie ważone, które znajdują się
w Tabeli 3.
Tabela 3.
Średnie ważone kryteriów dla poszczególnych zawodników.

Średnia

N1

N2

N3

(47,61,74)

(48,57,67)

(49,59,68)

Note: Oznaczenia skrótów: Średnia – średnia wyrażona wzorem (5), N1 – napastnik 1, N2 – napastnik
2, N3 – napastnik 3

Wartości z Tabeli 3 są poddawane defuzyfikacji z wykorzystaniem metody środka
ciężkości (2). Otrzymane wyniki przedstawia Tabela 4.
Tabela 4.
Oceny końcowe poszczególnych zawodników.

Ocena

N1

N2

N3

60,717

57,48

58,817

Note: Oznaczenia skrótów: Ocena – ocena zawodnika z wykorzystaniem wzoru (2), N1 – napastnik 1,
N2 – napastnik 2, N3 – napastnik 3

Zgodnie z wartościami z Tabeli 4 rekomendowanym zawodnikiem na pozycję napastnika
jest N1.
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5. Wnioski
W artykule przedstawiono metodę ekspercką wyboru zawodnika drużyny sportowej na
określoną pozycję w zespole:
– Zaprezentowany system opiera się o rozmytą metodę delficką, która na podstawie ocen
sztabowców ocenia każdego zawodnika.
– Osoba decydująca wybiera zawodnika o najwyższej nocie.
– Proponowane podejście zaprezentowano na przykładzie dotyczącym obsadzenia pozycji
napastnika w drużynie piłkarskiej.
– Uzyskane dla przykładu wyniki sugerują możliwość wykorzystania przedstawionego
podejścia do innych zespołowych dyscyplin sportowych.
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