ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΟ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ SCRABBLE
1. Εισαγωγικά (παρούσα κατάσταση)
Ο τρόπος υπολογισμού των ratings γίνεται με όμοιο τρόπο με αυτόν που χρησιμοποιείται στο σκάκι. Κάθε
επίσημη παρτίδα αξιολογείται με το ποσοστό αναμενόμενης βαθμολογικής επιτυχίας (p) του κάθε παίκτη
συναρτήσει της διαφοράς δυναμικότητας των δύο παικτών. Το ποσοστό αυτό δίνεται από τον λεγόμενο
πίνακα ELO που είναι ο πίνακας 1 (http://www.chessfed.gr/archives/3823)

Πίνακας 1: ποσοστά αναμενόμενης βαθμολογικής επιτυχίας κατά ELO
όπου D είναι η διαφορά των ratings των δύο αντιπάλων και PD το ποσοστό αναμενόμενης βαθμολογικής
επιτυχίας. Το ποσοστό PD έχει δύο στήλες, μία στήλη (H) με το ποσοστό για τον παίκτη που είναι ψηλότερα σε
ratings και μία στήλη (L) με το ποσοστό για τον παίκτη που είναι χαμηλότερα σε ratings. Αν για παράδειγμα
παίζουν δύο παίκτες, ο Α (με ratings 1500) και ο Β (με ratings 1300), και καθώς η διαφορά των ratings είναι
D=200, προκύπτει από τον πίνακα ότι το ποσοστό αναμενόμενης βαθμολογικής επιτυχίας για τον παίκτη Α
είναι PD =0,76 και για τον παίκτη Β είναι PD =0,24. Η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει στον επίσημο τρόπο
υπολογισμού των ratings της ΠΕΣ σε σχέση με αυτόν που χρησιμοποιείται στο σκάκι είναι ότι το ποσοστό
αναμενόμενης βαθμολογικής επιτυχίας για διαφορά ratings άνω των 350 παραμένει στο Η=0,89 και L=0,11
και δεν ακολουθεί τον παραπάνω πίνακα.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα ποσοστά που δίνει ο πίνακας ELO αναφέρονται στο σκάκι, το οποίο είναι
ένα άθλημα στο οποίο ο παράγοντας «τύχη» είναι μηδέν. Αντίθετα, στο σκραμπλ ο παράγοντας «τύχη» είναι
δεδομένος και μάλιστα ορισμένες φορές καθοριστικής σημασίας. Επίσης είναι προφανές ότι καθώς τα ratings
αποτελούν ένα κριτήριο αξιολόγησης των παικτών στο αγωνιστικό σκραμπλ και η αξιολόγηση θα πρέπει να
μην έχει καθόλου τον παράγοντα «τύχη», θα πρέπει ο παράγοντας αυτός να μειωθεί στο ελάχιστο (αφού δεν
μπορεί να εξαλειφθεί). Αυτό μπορεί να γίνει με μία μείωση των ποσοστών αναμενόμενης βαθμολογικής
επιτυχίας (Ρ). Έστω λοιπόν ότι έχουμε έναν παίκτη Α με 1650 ratings που παίζει με έναν παίκτη Β με 1300
ratings. Από τους πίνακες ELO προκύπτει ότι η αναμενόμενη νίκη του Α είναι 0,89. Δηλαδή το νούμερο αυτό
μας λέει ότι αν παίζουν 10 παρτίδες οι δύο αυτοί παίκτες, ο παίκτης Α θα πρέπει να κερδίσει τις 9. Το
νούμερο αυτό θεωρώ ότι είναι υπερβολικό, καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε υπάρχει και ο παράγοντας τύχη –
σακούλι. Θεωρώ δηλαδή πιο λογικό το ποσοστό να είναι 0,8-0,85. Το πόσο χαμηλότερο πρέπει να είναι όμως
δεν θα πρέπει να τα δούμε αυθαίρετα, αλλά θα πρέπει να προκύψει από συγκεκριμένους υπολογισμούς.

2. Μελέτη – στατική επεξεργασία
Με βάση λοιπόν το παραπάνω σκεπτικό πραγματοποιήθηκε καταγραφή και στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων του αγωνιστικού σκραμπλ από το Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2017. Πιο
συγκεκριμένα τα δεδομένα προέρχονται από 15.102 επίσημους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στις
παρακάτω διοργανώσεις:
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
2009 ΠΤΟ
2010 ΑΘΗ
2010 ΘΕΣ
2010 ΘΕΣ GAMES FEST
2010 ΠΑΝ
2010 ΠΤΟ
2011 ΑΘΗ
2011 ΘΕΣ
2011 ΠΑΝ
2011 ΠΤΟ
2012 ΑΘΗ
2012 ΒΕΡ
2012 ΘΕΣ
2012 ΠΑΝ
2012 ΠΤΟ
2013 ΑΘΗ
2013 ΒΕΡ
2013 ΘΕΣ
2013 ΚΑΣ
2013 ΠΑΝ

2014 ΑΘΗ
2014 ΘΕΣ
2014 ΚΑΣ
2014 ΠΑΝ
2014 ΡΟΔ
2015 ΒΕΡ
2015 ΘΕΣ
2015 ΚΑΣ
2015 ΠΑΝ
2015 ΠΤΟ
2015 ΡΟΔ
2016 ΑΘΗ
2016 ΒΕΡ
2016 ΘΕΣ
2016 ΚΑΣ
2016 ΠΑΝ
2016 ΠΤΟ
2017 ΘΕΣ
2017 ΚΑΣ
2017 ΠΑΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
2009-2010 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2010-2011 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2011-2012 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2012-2013 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2013-2014 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2014-2015 ΑΘΗ ΠΡΩΤ
2014-2015 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2015-2016 ΑΘΗ ΠΡΩΤ
2015-2016 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2015-2016 ΡΟΔ ΠΡΩΤ
2016-2017 ΑΘΗ ΠΡΩΤ
2016-2017 ΘΕΣ ΠΡΩΤ
2016-2017 ΡΟΔ ΠΡΩΤ

Να αναφερθεί ότι επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα πρωταθλήματα, καθώς για τα υπόλοιπα πρωταθλήματα δεν
ήταν εύκολη η πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα των αγώνων.
Αρχικά έγινε αποτύπωση των ratings τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις παραπάνω διοργανώσεις, από τον
Οκτώβριο του 2009 έως τον Ιούνιο του 2017 σε έναν συγκεντρωτικό πίνακα δείγμα του οποίου φαίνεται στο
παρακάτω πίνακα 2.

Πίνακας 2: ιστορικό ratings

Κατόπιν για κάθε τουρνουά διαμορφώθηκε αναλυτικός πίνακας αποτελεσμάτων των αγώνων του κάθε
παίκτη ξεχωριστά, δείγμα του οποίου πίνακα φαίνεται στο παρακάτω πίνακα 3.

Πίνακας 3: αναλυτικός πίνακας αποτελεσμάτων των αγώνων
Στη πρώτη και δεύτερη στήλη (παίκτης Α και παίκτης Β) είναι τα ονόματα των παικτών του τουρνουά.
Μάλιστα οι αγώνες είναι ομαδοποιημένοι ώστε φαίνονται για κάθε παίκτη Α όλοι παίκτες (Β) με τους οποίους
έπαιξε στο τουρνουά. Στην 3η και 4η στήλη φαίνονται τα σκορ του κάθε αγώνα, και στην 5η και 6η αν είναι νίκη
ή ήττα. Στην 7η και 8η στήλη έχουν καταχωρηθεί τα ratings του κάθε αντίπαλου. Η 9η και 10η στήλη υφίστανται
για λόγους ελέγχου, ενώ στην τελευταία στήλη καταχωρήθηκε το τουρνουά στο οποίο αναφέρεται ο κάθε
αγώνας. Να σημειωθεί ότι οι αγώνες bye δεν λήφθηκαν υπόψη στη μελέτη.
Να αναφερθεί επίσης στο σημείο αυτό ότι στις περιπτώσεις που κάποιος παίκτης δεν συμμετείχε σε ένα
τουρνουά, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στον πίνακα του ιστορικού των ratings να μην υπάρχει τιμή στο μήνα
που πραγματοποιήθηκε το τουρνουά. Στις περιπτώσεις αυτές λήφθηκαν τα ratings του προηγούμενου
χρονικού σημείου. Επίσης στην περίπτωση παικτών που δεν πρόλαβαν να πάρουν βαθμολογία με ratings (π.χ.
σε περίπτωση που κάποιος έπαιξε σε ένα μόνο τουρνουά και δεν έπαιξε ξανά), αυτοί καταχωρήθηκαν με
ratings 1000. Τέλος στους αγώνες των πρωταθλημάτων καταχωρήθηκαν τα ratings των παικτών που είχαν στη
μέση της αγωνιστικής χρονιάς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τους σε αυτή την ανάλυση έχει να κάνει με
την αντιστοίχιση των ratings του κάθε παίκτη με το αγωνιστικό του επίπεδο.
Σε επόμενο στάδιο τα αποτελέσματα των αγώνων συγκεντρώθηκαν ανά παίκτη με τη μορφή που φαίνεται
στον πίνακα 4.

Πίνακας 4: συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά παίκτη
Στην 1η στήλη φαίνεται το τουρνουά, στη 2η το ονοματεπώνυμο του παίκτη, στην 3η στήλη οι συνολικοί
αγώνες που έδωσε στο τουρνουά, στην 4η και 5η στήλη οι νίκες και οι ήττες αντίστοιχα, στην 6η στήλη τα
ratings με τα οποία αγωνίστηκε ο παίκτης και στην 7η στήλη ο μέσος όρος των ratings των αντιπάλων του. Στις
δύο τελευταίες στήλες φαίνονται τα δύο δεδομένα που ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη: το
ποσοστό επιτυχίας του παίκτη (PD) και η διαφορά ratings (D). Το ποσοστό επιτυχίας (PD) προέκυψε από το

πηλίκο “νίκες” / “συνολικοί αγώνες” (“στήλη 4” / “στήλη 3”), ενώ η διαφορά ratings (D) από τη διαφορά
(“στήλη 6” / “στήλη 7”).
Σε επόμενο στάδιο έγινε η στατιστική επεξεργασία των παραπάνω αποτελεσμάτων. Η επεξεργασία αυτή
πραγματοποιήθηκε με δύο διαφορετικούς τρόπους.
1ος τρόπος: ανάλυση και εύρεση συσχέτισης του ποσοστού νικών με τη διαφορά ratings από τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα του πίνακα 4
Από τον πίνακα 4 λήφθηκαν οι δύο τελευταίες στήλες, η διαφορά ratings (μεταβλητή Χ) και το ποσοστό
επιτυχίας του παίκτη (μεταβλητή Υ), και υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης r μεταξύ των δύο
μεταβλητών. Ο υπολογισμός φαίνεται στον πίνακα 5. Η τιμή του συντελεστή r είναι 0,618 και δείχνει
αδύναμη συσχέτιση των δύο μεταβλητών (είναι μακριά από -1 ή 1).

Πίνακας 5: Συσχέτιση ποσοστού νικών και διαφορά ratings των αποτελεσμάτων ανά παίκτη
Παρόλα αυτά επιχειρήθηκε να υπολογιστεί μία συνάρτηση συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών, της
διαφοράς ratings (Χ) και του ποσοστού επιτυχίας του παίκτη (Υ). Αυτό έγινε με τη βοήθεια της απλής
γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression), τα αποτελέσματα της οποίας φαίνονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6: γραμμική παλινδρόμηση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων
Στην κίτρινη περιοχή φαίνονται οι συντελεστές της συνάρτησης του ποσοστού επιτυχίας σε σχέση με τη
διαφορά ratings. Ισχύει δηλαδή: Υ = 0,494 + 0,00077 * Χ
Αν στην παραπάνω συνάρτηση βάλουμε όπου Χ τις δύο τιμές -350 και 350, οι οποίες είναι τα όρια της
διαφοράς ratings που χρησιμοποιούμε στον πίνακα ELO, προκύπτουν οι τιμές του πίνακα 7.

Πίνακας 7: Ποσοστά νικών της συνάρτησης παλινδρόμησης
Παρατηρούμε ότι για διαφορά ratings 350, ενώ ο πίνακας ELO δίνει αναμενόμενο ποσοστό επιτυχίας 89%, η
συνάρτηση δίνει 76%.

2ος τρόπος: ανάλυση και εύρεση συσχέτισης του ποσοστού νικών με τη διαφορά ratings από τα αναλυτικά
αποτελέσματα του πίνακα 3
Για την στατιστική ανάλυση προστέθηκε στον πίνακα 3 μία επιπλέον στήλη στο τέλος, όπου καταχωρήθηκε η
διαφορά των ratings των δύο αντιπάλων. Έτσι προέκυψε ο πίνακας 8.

Πίνακας 8: αναλυτικά αποτελέσματα αγώνων
Από τα δεδομένα του πίνακα 8 δημιουργήθηκε ο πίνακας 9. Στην 2η και 3η στήλη είναι τα όρια των ratings του
πίνακα ELO. Στην 1η στήλη φαίνεται η μεσαία τιμή του κάθε διαστήματος, δηλαδή η μέση τιμή της 2ης και 3ης
στήλης. Στην 4η στήλη και 5η στήλη φαίνονται το σύνολο των νικών και των αγώνων αντίστοιχα, που
προκύπτουν από τον πίνακα 8 όταν η διαφορά ratings είναι ανάμεσα στα όρια της 2ης και 3ης στήλης. Π.χ. από
όλους τους αγώνες του δείγματος αυτοί στους οποίους οι αντίπαλοι είχαν διαφορά ratings από 0 έως 3
ανέρχονται στους 759, ενώ από αυτούς τους 759 αγώνες κέρδισε τους 386, αυτός που ήταν 0 έως 3 ratings
ψηλότερα από τον αντίπαλό του. Στην 6η στήλη προκύπτει το ποσοστό νικών, δηλαδή το πηλίκο της 4ης προς
την 5η στήλη (στο παραπάνω παράδειγμα 386/759 = 0,509 = 50,9%). Στην 7η στήλη φαίνεται το ποσοστό από
τον πίνακα ELO για το αντίστοιχο διάστημα ratings και στην 8η στήλη η διαφορά των δύο ποσοστών επιτυχίας,
του δείγματος και του ELO (6η στήλη – 7η στήλη).

Πίνακας 9: Συγκριτικά ποσοστών επιτυχίας από το δείγμα με αυτά του ELO
Παρατηρούμε ότι στα πρώτα διαστήματα (από 0 έως 32) το δείγμα δίνει ποσοστό 3-5% μεγαλύτερο από το
αντίστοιχο του πίνακα ELO, ενώ στα τελευταία διαστήματα δίνει ποσοστά 3-5% μικρότερα από τα αντίστοιχα
από του ELO.
Από τον πίνακα 9 λήφθηκαν η 1η και η 6η στήλη, η μέση τιμή του διαστήματος των ratings (μεταβλητή Χ) και
το ποσοστό επιτυχίας (μεταβλητή Υ) του κάθε διαστήματος ratings, και υπολογίστηκε ο συντελεστής
συσχέτισης r μεταξύ των δύο μεταβλητών. Ο υπολογισμός φαίνεται στον πίνακα 10. Η τιμή του συντελεστή r
είναι 0,9637 και δείχνει ισχυρή θετική συσχέτιση των δύο μεταβλητών (είναι πολύ κοντά στο 1).

Πίνακας 10: Συσχέτιση ποσοστού νικών και μέσης τιμής διαστήματος ratings
Εφόσον υπάρχει ισχυρή συσχέτιση των δύο μεταβλητών, προχωρήσαμε στον υπολογισμό της συνάρτηση
συσχέτισης μεταξύ των δύο μεταβλητών, της διαφοράς ratings (Χ) και του ποσοστού επιτυχίας (Υ). Αυτό έγινε
και πάλι με τη βοήθεια της απλής γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression), τα αποτελέσματα της οποίας
φαίνονται στον πίνακα 11.

Πίνακας 11: γραμμική παλινδρόμηση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων
Στην πορτοκαλί περιοχή φαίνονται οι συντελεστές της συνάρτησης του ποσοστού επιτυχίας σε σχέση με τη
διαφορά ratings. Ισχύει δηλαδή: Υ = 0,539 + 0,000949 * Χ
Με τη συνάρτηση αυτή, θέτοντας ως Χ την κάθε μέση τιμή των διαστημάτων των ratings, υπολογίζεται για το
αντίστοιχο ποσοστό επιτυχίας. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 12

Πίνακας 12: Ποσοστά νικών της συνάρτησης παλινδρόμησης
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αν προσέξουμε στον πίνακα, βλέπουμε ότι στο πρώτο διάστημα το ποσοστό
επιτυχίας είναι για διαφορά ratings από 0-3 είναι +4%, κάτι το οποίο αποτελεί τυχαίο παράδοξο λόγω του
δείγματος. Με βάση λοιπόν το προφανές, ότι δηλαδή θα πρέπει το ποσοστό επιτυχίας να είναι 50%,
«χαμηλώνοντας» τη συνάρτηση (ευθεία) κατά 4% ομοιόμορφα σε όλα τα διαστήματα, προκύπτει ότι στα
ανώτερα διαστήματα το ποσοστό επιτυχίας της συνάρτησης θα δίνει 5-6% μικρότερο ποσοστό επιτυχίας.

3. Πρόταση
Με βάση την παραπάνω μελέτη και τα αποτελέσματά της, προτείνω τον παρακάτω αναπροσαρμοσμένο
πίνακα (πίνακας 13) ποσοστών επιτυχίας, με τον οποίων θα γίνεται ο νέος τρόπος υπολογισμού των ratings.

Πίνακας 13: Νέος πίνακας ποσοστών επιτυχίας
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι ο παραπάνω πίνακας είναι πρόταση, η οποία επιδέχεται αλλαγές.
Επίσης όλα τα αρχεία της μελέτης είναι στη διάθεση οποιουδήποτε θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στη
στατιστική επεξεργασία και μελέτη των ευρημάτων.

