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Stap 1: Vind vermeldenswaardige acties

Pas GoalWegtrapVrije trap Buiten InworpPas Pas Assist

Actie 1: Lage score Actie 2: Hoge score

Evenement:

Actie en score:

Stap 2: Leer patronen van bestaande verslagen

1) Detecteer patronen in een zin
He slipped the ball to Gerrard, who slammed it into the net with the aid of a deflection.

Patroon gevonden: #PLAYER slams it into the net.

2) Bepaal over welk evenement de zin handelt
Evenement gevonden: goal

3) Tel hoeveel keer een patroon voorkomt per evenement

4) Bereken een score per patroon

Stap 3: Genereer een nieuw voetbalverslag
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Motivatie
-Tekst lezen is intuïtiever en plezanter voor mensen dan gestructureerde gegevens

-Enkel voor belangrijke matchen worden verslagen geschreven

-Huidige verslagen zijn vaak kort

-Gestructureerde gegevens per voetbalwedstrijd

Probleemstelling
Een algoritme maken dat een voetbalverslag genereert dat de meest interessante 

passages uit een wedstrijd beschrijft. Om diversiteit te introduceren, leert het programma 

van bestaande voetbalverslagen.
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Home team: FC Dallas 0-2 Away team: San Jose Earthquakes

Chris Wondolowski gives San Jose Earthquakes victory over spirited FC Dallas

3 mins: The kick is wasted and the flag is up.

3 mins: Wondolowski slams it into the net.

9 mins: San Jose Earthquakes has a free kick.

…

78 mins: The flag goes up for off-side.

82 mins: The kick is wasted.

It bounces into the net.

#PLAYER heads home.

#PLAYER slams it into the net.

#PLAYER scores.

That is a marvellous goal.

Messi slams it into the net.

Yellow card

Corner

Goal

Red card

Penalty

Database met patronen per evenement

Selecteer een patroon op basis van 

zijn score en vervang plaatshouders.

Optionele stap: introduceer referenties en voeg zinnen samen

Title

Free kick + offside

Goal

Free kick

Offside

Free kick


