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 کامپیوتر رزیابیا

کنان بازی کیفیت بازی و سطحتعیین در  

قهرمانی رویارویی و مچ مسابقات  در

 جهان

 
م    در  لب شممم یه مط بل، در مورد انواع دژ  ته در  (Fortress)اره ق

ه رد کردم کلبی برخوشطرنج، در بررسی مراجع خود، به مقاله جا  
،  (Matej Guid)یک جوان مسممدعد اسمملو،انی، به نام ماتج  ید  

در دانشگاه  (Ivan Bratko)پر،فسور ایوان براتکو  ،ااسداد برجسده 
Ljubljana  موضممموع چن نگونگی  کرده بودنداسممملو،انی تهیه ،

 Hudiniاز قبیل  وجودمتشخیص دژ توسط موتورهای کامپیوتری 
 ،Fritz .در در کارهای این ز،ج محقق فعال شکنجکا،ی بیبا  بود

یافدم که هم اکنون بر ر،ی موضممموع جالبی کار      ،در این زمینه 
برای ایشمممان محقق  6002ایند که اندیشمممه چن از سمممال مینم

یده   یابی   رد کاربرد        بازی سمممطح ، چن ارز با  نان جهان  ما قهر
 . استشطرنجی موجود وتری موتورهای کامپی

 حرکاتتک تک چنان در این تحقیق از یک سممو ارزیابی قصممد 
صه بازی چنان   این قهرمانان  سابقات ، به طور خال سبت در م  ، ن

شنهادی کامپیوتر  سط نرم افزارهای موجود،  ،  به حرکات پی  ،تو
ندی ، معیار جدیدی برای       از سممموی دیگر تعیین  به ب ی رت اس ق

ا یکدیگر ب، مقایسه چن بازیکنان ، کیفیت بازی چنان سطح بازی 
 .است
به عنوان  در  قات         ،اقع  یدانیم در مسممماب که م مانطور  ثال، ه م

ندن بر   فیده   6031اندخابی قهرمانی جهان      ار شمممد،زکه در ل
ما ایم. ه ابودنده اهد بازیهای جالبی از بازیکنان شمممرکت کنشممم
نمود؟   یری هرا اندازمیزان کیفیت ، سطح بازیها   میدوانه نگون

با        قات را  یت این د،ر از مسممماب نه میدوانیم سمممطح ، کیف نگو
یسه  امقمسابقات مشابه در سالهای قبل ، حدی د،ران کالسیک     

 نماییم؟
یر : آیا سیستم ریتینگ اخ  نکهآ همتر و جالبمیا سوال بسیار   و 

شطرنجی    ضای  سطح    وجود،مو حاکم بر ف سخگوی تعیین  پا

بازیکنان و تعیین معیاری برای      با یکدیگ      بازی  نان  ر قیاس آ

 ؟میباشد!

 
 بع زیر بهره برداری شده است:اتهیه این مقاله از مندر 

1) Matej Guid and Ivan Bratko 

University of Ljubljana, Faculty of Computer and 

Information Science, Artificial Intelligence Laboratory, 

Ljubljana, Slovenia. 

2) The quality of play at the Candidates 

ChessBase WebSite, 4/8/2013 

 

به سمموایتی که در مقدمه بدان اشمماره   خواهیم میاین مقاله در 
پاسمممه دهیم. این   نالیز     نمودیم  با چ کار را سمممعی خواهیم کرد 

 انجام دهیم. حرکت به حرکت تک تک بازیکنانکامپیوتری 
تمند حاضممر به همراه نرم افزارهای قوی افزارهای قدرسممخت 

غیر از ندیجه بازی، تا خواهند داد، ما شممطرنجی این امکان را به 
 بدوان کیفیت بازی را نیز اندازه  یری نمود.

شدباه      همانطور  شطرنج باز میدانند، تنها یک ا سدان  که همه د،
ندب  به            ند ندیجه بازی را به تباهی بکشممما ین همدر بازی میدوا

سبب، ندیجه یک بازی شطرنج )که معیار تعیین ریدینگ در حال   
حاظر میباشد: مدرجم( نمیدواند نشان دهنده سطح ، حدی کیفیت 

 بازی باشدب
به نظر میآید که با بکار یری بانکهای اطالعاتی سمموی دیگر از 

،  ، کیفیت موجود جی قدرتمند  ن، موتورهای شمممطر  یشمممطرنج
سالهای اخیر به میزان قابل توجه ای افزایش پیدا زیهای با سطح

 نموده است.
صه  این مقاله در  شده در  به طور خال چنالیز دقیق بازیهای انجام 

هان         مانی ج خابی قهر نت اند کاربرد       6031تورنوم با  ندن،  ل
Houdini 1.5a (64bit) ،  20عمق جسدجوی Plies  ارائه خواهد

 شد.
ید که موتورهای دیگ        خیلی  بدان لب اسمممت  با  جا ر شمممطرنجی 

عمقهای جسمممدجوی مدفا،ت، ندایج مشمممابهی را تولید خواهند      
 نمود.
حالی که ر،ش اتخاذ شده در این تحقیق قابل بحث ، بررسی در 

خواهد بود، در هر صمممورت ندایج این تحقیق، دید جدیدی برای 
 زی به ما خواهد داد.ارزیابی ، تعیین سطح با
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اسیون جهانی فدر 3102انتخابی قهرمانی جهان مسابقات 

 شطرنج

مگنوس کارلسمممون بایترین  ، Houdini 20-plyاسممماس بر  
این  هجالبدرین ندیجامدیاز کامپیوتری را از چن خود نمود. شممماید  

 Alexanderمحاسممبات، دسممدیابی امدیاز بسممیار خو  توسممط 

Grischuk  ایشان، همانطور که میدانید بازیها را نراکه  میباشدب
 امدیازات به پایان رساندبجد،ل  %00تنها با 

نیز دارای   Vladimir Kramnikاسممماس این محاسمممبات ر ب
 یی در بازیها بوده است.سطح بای

 شکل زیر دقت نمایید:به 

 
 فیده  6031سب شده در اندخابی کامدیازات 

 )امدیازات کم مقدارتر مشخص کننده کیفیت بایتر بازی میباشند(
 

ست چمده   بر  ساس ندایج بد سابقات     ،ا شرکت کنند ان در این م
ابقات سمم، در ،اقع میدوان ندیجه کلی  رفت که سممطح مدخابیان

 خیلی بای میباشد.اندخابی 
صا     صو سون، که با در       خ سط کارل شده تو سب  در مورد امدیاز ک

سبات انجام  رفده در مورد کلیه تورنومنت   نظر  رفدن کلیه محا
شده در  رتبه د،م طول تاریه ، تا به امر،ز،  ها ، مچ های بر زار 

 ببکسب نموده استایشان را 

 

سون جالبدر چنکه، امدیازات د، بازیکن نکده  ، امنیککر،  کارل

، کیفیت بازی چنان در د،ر های پایانی تورنومنت بسممیار کاهش 
  پیدا نموده استب

، که کامال قابل بود 1000چنان هر د، د،ر دهم، امدیاز اتمام از بعد 
 . ، بای میباشدتوجه 

ار این عدد بسی ، قابل مشاهده میباشد  زیر که در منحنی همانطور 
 قهرمان کالسمممیک جهان     30ل در مورد حاصممم  دایج نبهدر از 

در طول کل د،ران  قهرمان   30مربوط به این  میباشمممد. اعداد    
 نان محاسبه شده استبچشطرنجی 

 

سابقات  سیک قهرمانی جهان ا   (Match)م سال  کال ز 

 3103الی  0881
منحنی زیر، ندایج بدسمممت چمده به ر،ش مشمممابه، ، سمممطح در 

شطرنجی       شابه موتور  سبه م -Houdini at 20)بنابر این محا

plies.بکار  رفده شده است ) 

 

 
 قهرمانان جهانمقایسه 

 نشان دهنده کیفیت بازی بایتر میباشد()امدیاز پائین تر 
 

ی، اسممماس ندایج حاصمممل نمایش داده شمممده در این منحن    بر 
ست که     شخص ا دارای  Vishy Anand   ،Vladimir Kramnikم
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قات سمممال مسممماب 362بایترین کیفیت سمممطح بازیها در طول 
 ند.قهرمانی جهان بوده ا

ست، بازیکنانی نیز ،جود دارند    همچنین  شخص ا همانطور که م
 ، مثل یسکر ، تالب.ندکه دارای امدیازات نسبدا برابر

بایی           همچنین  یاز  با امد بازیکن  لب دیگر چنکه، سمممه  نکده جا
ارلسون،  ریچوک ، کرامنیک( )یعنی ک 6031نومنت اندخابی رتو

صل در مچهای     سط کل امدیازات حا حدی امدیازاتی بایتر از مدو
 قهرمانی جهان را دارا میباشند.

 
در  ا،ل، کنبازی 30توسمممط به بررسمممی امدیازات حاصمممل حال 

بازیهای ر،یار،یی قهرمانی جهان که با ر،ش مشممابه ، با ابزار ، 
 اندازیم: ه شده اند میبدقت مشابه محاس

 

بهدرین کیفیت  که در جد،ل زیر مشمممخص میباشمممد، همانطور  
ساس ارزیابی   ( توسط  Houdini 1.5a at 20-ply searchبازی )بر ا

حاصل شده است.     Lekoکرامنیک در مسابقات ر،یار،یی خود با  
سون ، کرامنیک، هر     همانطور  شد، کارل شاره  که قبال نیز بدان ا

ل د،ر ا،ل بازیهای اندخابی سممما 30د، حدی امدیازات بهدری در 
 ند.از خود نشان داده ا 6031

No. Player World Championship match Player's score 

1 Kramnik Kramnik-Leko, 2004 3.43 

2 Kasparov Kasparov-Anand, 1995 4.35 

3 Anand Kramnik-Anand, 2008 4.49 

4 Anand Anand-Gelfand, 2012 4.81 

5 Capablanc

a 

Lasker-Capablanca, 1921 5.48 

6 Anand Anand-Topalov, 2010 5.59 

7 Karpov Karpov-Kasparov, 1984 5.71 

8 Kramnik Kasparov-Kramnik, 2000 5.76 

9 Botvinnik Botvinnik-Petrosian, 1963 5.84 

10 Kasparov Kasparov-Kramnik, 2000 5.85 

نفر ا،ل در امدیاز دهی بر،ش کامپیوتری، به بازیکنان در مسابقات ده 
 ر،یار،یی کالسیک قهرمانی جهان

 نده کیفیت بایتر بازی میباشد(ه، نشان دکمدرمدیاز )ا
 

 

 

 

 

 

محاسبه امتیازات کامپیوتری  وشرمختصری در مورد توضیح 

 فوق

بکار  رفده شمممده برای تعیین امدیاز کیفیت بازی، که در       ر،ش 
شده     شده، بدقت در مقاله علمی زیر ارائه  مقاله فوق بکار  رفده 

 است:
M. Guid and I. Bratko:Using Heuristic-Search Based 

Engines for Estimating Human Skill at Chess. ICGA Journal, 

Vol. 34, No. 2, pp. 71-81, 2011 

 ، جلهتماس با مبعد از  )عالقه مندان به مطالعه بیشممدر میدوانند،
سال  قاله را دریافت نمایند، این م PDFفایل   emailهمچنین با ار

ید ای نیز  kheirkhah@gmail.comبه چدرس   یل را    میدوان فا ن 
شد:    ،  دریافت نمایید. صول میبا البده بر ر،ی ایندرنت نیز قابل ح

 مدرجم(
شدر خواننده  سا  عالقه مند همچنین میدواند مطالب بی یت را در 

ChessBase.com   له قا حت عنوان   ای ، م  Using Engines toت

estimate Human skill .بیابد 
 :ا شرح خواهیم دادراین ر،ش  خدصارااینجا به در 
 ام به بعد شر،ع خواهیم نمود. 36چنالیز هر بازی، از حرکت در 

موتور شممطرنجی بکار  رفده شممده، شممر،ع به ارزیابی  سممپ  
ر اسممماس پیشمممنهاد کامپیوتر( ، حرکت انجام بهدرین حرکات )ب

 نماید.شده توسط بازیکن مورد مطالعه می
ارزیابیهای انجام شمممده، توسمممط موتورهای شمممطرنجی تمامی 

شممابه مورد سممنجش قرار خواهند  عمق محاسممبه ممدفا،ت در 
  رفت.
حاصمممل، برابر با مدوسمممط اخدال  میان حرکت اندخابی   امدیاز  

 توسط کامپیوتر ، حرکت انجام شده توسط بازیکن خواهد بود.
ید  )از در اندخا  حرکت خود   داشمممدباه  امدیاز بازیکن در اثر   ا ر 

امدیاز باشد، امدیاز این  1در یک حرکت خاص بایتر از کامپیوتر( 
خاص ا، برابر    کت  پا،ن  100حر  (CentiPawns)ز سمممندی 

هد ب  بدی  خوا تا  نا معقول     ود. ) یازی  جازات امد یب م  ی براین ترت
 ه نشودب(اشدباهات بزرگ در نظر  رفد

رتی که امدیاز حرکت انجام  رفده ، حرکت پیشنهاد شده   صو در 
باشمممند، ح       [2.0 , 2.0-]توسمممط کامپیوتر، خارج از محد،ده    

شد.  سیونهایی    خواهند  شخص  )در پوزی که برد در چنها کامال م
بازیکنان ترجیح میدهند که حرکت سمماده ، مطم ن را میباشممد، 

mailto:kheirkhah@gmail.com
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ما در عین حال پر خطر           جام حرکات قویدر ا ند ، از ان مای بازی ن
ن   مای بازیکنان        د، همچنین در د،ری مین نده،  باز های  پوزیسمممیون

 عموما حرکدهای بد را انجام میدهند(.
کلیه نمودارهای بای، تمامی     در 

 یسنتامدیازات بر اساس ،احد 

ارائه   (CentiPawns)  پاوونز 

 شده است.
جددا    در  جا یزم اسمممت م این

یازات       که، امد ماییم  یادچ،ری ن
سط این برنامه     ست چمده تو بد
کممامپیوتری، تنهمما بممه انممدازه 

اخدال  امدیاز   یری مدوسمممط 
توسمممط  حرکت اتخاذ شمممده   

بازیکن ، حرکت پیشمممنهادی    
عات   پردازد کامپیوتر می  طال . م

که این    مخدلف نشمممان داده 
امدیممازات کممه نسمممبممت بممه    
موتورهای شمممطرنجی اعدادی 
شان  خوبی       شند،  سبی میبا ن

ایجاد  ای بازیکنانبرای ایجاد یک سممیسممدم رتبه بندی معدبر بر
 خواهد کرد.

موجه ای که بر این ر،ش امدیاز دهی کامپیوتری میدوان اشکال 
 رفت در این اسممت که در این ر،ش پیچید ی پوزیسممیون مد  

 نظر قرار نمیگیردب
همین جهت بازیکنانی که ترجیح میدهند پوزیسیونهای ساده   به 

خا             هات کمدری در اند با یل اشمممد به همین دل ند، ،  بازی کن
شت، ،  حر به همین دلیل امدیازات بهدری را کات خود خواهند دا

 کسب خواهند نمود.
بهبود امدیاز دهی بر،ش کامپیوتری ، با توجه به پیچید ی برای 

تخمین مدوسمممط پیچید ی  عدد  پوزیسمممیون، در این تحقیق، 
به محاسمممبات خود اضمممافه هر یک از بازیکنان را پوزیسمممیون 

 نمودیم.
ر د ،عدد تخمین مدوسممط پیچید ی پوزیسممیونمحاسممبه ر،ش 

 مقاله علمی زیر ارائه شده است:
M. Guid and I. Bratko:Computer analysis of world chess 

champions. ICGA Journal, Vol. 29, No. 2, pp. 65-73, 2006. 

شطرنجی  دا مجد سبه   Houdini 1.5a (64bit)موتور  برای محا
، این بار بکار  رفده شدوزیسیون پپیچید ی تخمین مدوسط عدد 

 در هر  کت( جسدجوی حرار  رفده شدهبا توجه به الگوریدم بک)
 

تخمین پیچید ی تک تک بازیکنان مسابقات قهرمانی جهان در مدوسط [
کمدر مدیاز ادر سمت راست.  6031ده در سال سمت نپ ، مسابقات فی

 ]نشان دهنده تمایل به پوزیسیونهای ساده میباشد.
 

انجام  Plies 30،  6پوزیسممیون با عمق محاسممبه مدفا،ت مابین 
 .زیر حاصل  شتارائه شده در شکل  رفت ، ندایج 

بر ه کاپابالنکا ک     امدیاز کیفیت بازی   ندایج حاصمممله،    اسممماس بر 
ساس   شنهادی کامپیوتر  ا کمدرین میزان اخدال  میان حرکت پی

یه میگردد       بازیکن را دارا بود توج خابی  کت اند که  ا نر .، حر
سدیل بازی کاپابالنکا دارای کمدرین امدیاز تخمین پیچید ی بر   ا

 اساس مدد ارائه شده میباشد.
ر اساس اعداد مشخص شده در این منحنی، چر،نینان    بهمچنین 

(Aronian)  بایترین امدیاز را در ارائه بازی پیچیده پوزیسمممیونی
 است. از خود ارائه نموده

ه به هیچ عنوان بکارلسمممن، امدیاز کیفیت بازی  دیگر سمممویاز 
 سطح پیچید ی بازی پوزیسیون در بازی ا، مربوط نمیگردد.


