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Abstract. This work aims to provide tools for use in tactical management tasks
of a soccer team, the focus is to facilitate the understanding of the game in
its tactical form. It is intended to obtain an easy-to-use solution for solving
the problem using object recognition techniques (more precisely players in this
case), and use of a technique to convert objects detected in the hypothetical
space of the image for a two-dimensional plane.

Resumo. O trabalho presente visa fornecer ferramentas para uso profissio-
nal/amador em tarefas de gestão tática de uma equipe de futebol, o foco é fa-
cilitar a ”leitura do jogo”em sua forma tática. Pretende-se obter uma solução
de fácil uso para a resolução do problema usando técnicas de reconhecimento
de objetos (mais precisamente jogadores neste caso), e usar uma técnica para
converter objetos detectados no espaço hipotético da imagem para um plano
bidimensional.

1. Introdução
Nos tempos modernos muito se fala sobre automação e inteligência integrada a compu-
tadores para processamento de informações pessoais, seja para facilitar a nossa vida ou
otimizar processos de gestão, surgem aplicações para processar dados de objetos observa-
dos em câmeras para as mais variadas tarefas. No entanto, nem todas as implementações
e soluções são realmente efetivas para qualquer tipo de tarefa.

Com o intuito de encontrar a melhor saı́da para um problema especı́fico de re-
conhecimento surgem estudos como este para combinar técnicas de Processamento de
Imagens, Inteligência Artificial, Matemática entre outras áreas para solucionar algum de-
terminado problema.

Como objeto de estudo iremos focar no Futebol e tomar como alvo o desempenho
tático de um clube.

A análise tática de uma partida é realizada por profissionais da comissão técnica
de uma equipe e é um ponto crucial para a tomada de decisões, essa análise poderia ser
automatizada utilizando imagens de um jogo de futebol, como o exemplo apresentado
na Figura 1. Bastaria detectar jogadores nesta imagem e indicar suas posições (x, y) no
campo de futebol, sendo (x, y) valores em metros, e o centro de campo correspondente a
(0, 0).

Para gerar a solução proposta, primeiramente serão utilizadas técnicas de proces-
samento de imagens e detecção de objetos (neste caso jogadores) com a finalidade de



Figura 1. Amostra da solução proposta.

detectar jogadores no campo. Depois faremos uso da homografia planar afim de mapear
jogadores detectados na imagem, para um plano referente ao campo de futebol.

Este trabalho está organizado em seções da seguinte forma: a Seção 2 apresenta
uma introdução a Fundamentação Teórica e Estado da Arte, a Seção 3 mostra os Objetivos
a serem alcançados com o trabalho, Seção 4 introduz as Metodologias a serem utilizadas
no trabalho, a Seção 5 mostra o Cronograma a ser seguido com as tarefas mensais e por
fim a Seção 6 apresenta os Resultados que se espera atingir com o trabalho.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
O problema de detecção de jogadores e transferência de plano envolve envolve algumas
áreas como Processamento de Imagens, Aprendizado de Máquina e Homografia Planar.
Esta seção trata brevemente de cada uma.

2.1. Processamento/Classificação de Imagem

Ao longo da história do Processamento de Imagens, inúmeras técnicas para extração e
detecção de objetos em uma imagem foram criadas, dentre as mais conhecidas podemos
citar:

• Haar Cascade: Consistindo em duas técnicas mescladas, sendo a Haar usada na
extração de caracterı́sticas a partir de cálculos de intensidade de pixels para de-
terminar segmentos de imagem, e Cascade um método de classificação onde a
imagem deve passar por uma série de testes em cascata com padrões positivos e
negativos para ser reconhecida.

• Histogram of Oriented Gradients (HOG): Uma técnica para extração de carac-
terı́sticas que subdivide a imagem em vários quadrantes, calculando vetores de
gradiente (dependendo da direção do contraste) em cada um, e gerando os contor-
nos dos objetos na imagem[7][3][2].

• Local Binary Pattern (LBP): É uma técnica de extração de caracterı́sticas que
também leva em conta a orientação da borda no quadrante, sendo semelhante
(neste aspecto) ao HOG. No LBP, o pixel central é comparado com todos os seus
vizinhos, encontram-se os padrões de contraste gerando valores binários com as



informações adjacentes a esse ponto. Esta técnica de extração é muito utilizada na
detecção de texturas[6]. Quando combinada ao HOG, consegue-se uma melhora
considerável no reconhecimento[12].

As técnicas descritas acima são consideradas clássicas, foram criadas a mais de
dez anos e perderam a sua popularidade para técnicas mais recentes baseadas em redes
neurais profundas (Deep Neural Networks). Estas técnicas fazem a extração de carac-
terı́sticas e classificação de uma só vez, e sofrem menos com problemas como perda de
detecções, casos de falsa detecção, detecções duplicadas e demarcações fora da realidade.

Alguns exemplos de modelos de redes neurais profundas com resultados no
estado-da-arte em detecção e reconhecimento de objetos:

• Single Shot Detection (SSD): Modelo de Rede Neural Convolutiva (CNN em
inglês) capaz de encontrar objetos em uma imagem realizando apenas uma única
verificação, por isso o nome Single Shot. Ela gera caixas de contorno com medi-
das arbitrárias entre os quadrantes e então identifica o conteúdo da caixa usando
de redes neurais treinadas com datasets de objetos[4].

• You Only Look Once (Yolo): outro modelo baseado em CNNs voltado para re-
conhecer objetos em uma imagem muito carregada com os mais diversos tipos de
objetos, possui várias versões (v1, v2 ou 9000[8] e v3[9]).

Ambas as técnicas são baseadas em CNNs (redes neurais que tendem a imitar pro-
cessos biológicos do nosso cérebro como os neurônios). Elas se organizam de forma a
responder somente em determinadas partes do campo de visão quando sozinhos, e neces-
sita de pouco pré-processamento para funcionar.

2.2. Aprendizado de Máquina
O Aprendizado de Máquina é uma forma de resolver problemas complexos a partir de
dados pré inseridos para treino de modelos, de forma a torná-lo muito mais preciso, ou
seja, melhorar com a experiência[5].

Os modelos são treinados de forma a minimizar casos de erro, gerando mais in-
ferências corretas a medida que mais dados vão sendo apresentados a eles[11].

Tais modelos de Aprendizado de Máquina podem ser divididos em tipos distintos
de aprendizagem[10] que são utilizados dependendo do que a solução requer, os mais
comuns são:

• Aprendizado Supervisionado: A aprendizagem do agente ocorre por meio de um
conjunto de dados de entrada acompanhados de rótulos. Ele aprende o significado
de cada caso ou ação por determinada legenda que o explicita.
Como exemplo de método de aprendizagem desta categoria temos a Classificação
e Regressão: O agente aprendiz deve rotular ou estimar valores de saı́da a partir
de novos casos de entradas com base no treinamento. Quando é feito a rotulação
com valores discretos, temos um problema de classificação, e se tivermos valores
de saı́da contı́nuos então trata-se de um problema de regressão.

• Aprendizado Não-Supervisionado: O aprendizado do agente ocorre por meio de
padrões sem rótulos explı́citos em cada caso.
Como exemplo de método de aprendizagem desta categoria temos o Clustering:
os casos são agrupados em clusters ou grupos, o agente aprendiz consegue então
reconhecer padrões e tomar ações se forem necessárias.



• Aprendizado por Reforço: A aprendizagem do agente ocorre por meio de recom-
pensas ou punições acima de ações. Como método de aprendizagem desta cate-
goria se aplicam todos os já citados anteriormente, de forma que o rótulo seria o
feedback recebido com as ações do agente aprendiz.

2.3. Homografia Planar

Após resolver o problema de detecção, será usada a técnica de Homografia Planar para a
conversão entre espaço e plano, ela consiste em uma série de cálculos de Álgebra Linear
e de Cálculo Diferencial/Integral para situarmos um ponto (x, y) no plano a partir de um
outro ponto numa imagem, de forma a considerar distorções e ruı́dos[1].

3. Objetivos
O trabalho tem como objetivo principal o aprendizado por parte do aluno de tópicos
avançados relacionados a Visão Computacional e Inteligência Artificial.

Tem como foco apresentar uma solução para o problema dado e possivelmente im-
pulsionar futuras pesquisas na área do Esporte/Educação Fı́sica ou algum aprimoramento
das técnicas aqui citadas.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
Iniciamos com o reconhecimento dos jogadores em campo utilizando técnicas clássicas de
extração de caracterı́sticas visuais e métodos de classificação, além de testes com soluções
modernas de reconhecimento como YOLO e SSD.

Iremos transpor os jogadores do espaço para o plano utilizando Homografia Pla-
nar, transferindo cada jogador encontrado para sua posição relativa ao campo.

5. Cronograma de Execução
Atividades:

1. Levantamento Bibliográfico
2. Leitura, Supressão de Dúvidas e Escolha das Ferramentas
3. Reconhecimento de Jogadores em Campo
4. Obtenção de Amostras
5. Transposição do Espaço para o Plano
6. Escrita da Versão Preliminar do TCC
7. Fase de Ajustes
8. Escrita da Versão para a Banca do TCC



Tabela 1. Cronograma de Execução

mai jun jul ago set out nov
Atividade 1 X
Atividade 2 X X X X
Atividade 3 X X
Atividade 4 X
Atividade 5 X X
Atividade 6 X
Atividade 7 X X
Atividade 8 X X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
O presente trabalho tem como resultado esperado a compreensão de técnicas avançadas
de processamento de imagens e inteligência artificial. Além disso espera-se criar uma
solução responsável por mostrar a posição dos jogadores em um mapa do campo de fute-
bol a partir de um vı́deo/foto de uma partida.

O trabalho visa fornecer suporte para pesquisas futuras no ramo do
Esporte/Educação Fı́sica relacionadas ao futebol ou de computação.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 08 de Abril de 2019.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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