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Abstract. Sports sciences is a field of study that is benefited by high-level data
analysis. The latest progresses in Computer Vision and Machine Learning em-
powered the capacity of analyzing sports data, such as the use of image and
positional data to classify sports actions and recognize players’ movement. A
framework for detecting dribbling actions in soccer is introduced in this work.
The framework is grounded on the usage of the players’ displacement data for
recognizing dribbling actions and is based on the hypothesis that different ac-
tions could be modeled using a sequence of confidence levels gathered from
previous player displacements. An association rule mining algorithm is used to
generate displacement sequences for modeling the actions.

Resumo. Os avanços recentes nas áreas de Visão Computacional e Machine
Learning aumentam a viabilidade do uso de imagem e de dados posicionais
para diversas análises de alto nı́vel nas ciências do esporte, como classificação
de ações executadas pelos jogadores e reconhecimento de padrões de movi-
mento. Na área de estudo sobre futebol, o uso de dados posicionais do jogador
permite novas oportunidades de análise baseadas no deslocamento de um joga-
dor em um perı́odo de tempo. Nesse trabalho será introduzida uma ferramenta
para detecção de dribles no futebol. A ferramenta proposta tem como base o uso
de dados posicionais dos jogadores no decorrer da partida para que seja feito
o reconhecimento do drible. A hipótese levantada é de que ações táticas podem
ser modeladas usando uma sequência de nı́veis de confiança baseados em des-
locamentos anteriores do jogador. O método proposto faz uso de um algoritmo
de mineração de regras de associação para gerar sequências de deslocamento
para a modelagem das ações.

1. Introdução
O reconhecimento de ações táticas no futebol é um assunto em amplo crescimento nas
áreas de Visão Computacional e da Ciência do Esporte por permitir análises mais apro-
fundadas dos jogadores e das estratégias utilizadas em campo, além de viabilizar o scout
automático das partidas. O scout, definido como “o mapeamento do jogo de futebol
quer seja individualizado ou em equipe”[14], ocupa um espaço importante na análise de
futebol pois provém para a equipe técnica informações detalhadas sobre o desempenho
de cada jogador em uma dada situação. Apesar de algumas empresas providenciarem
serviços de scout, eles são caros e não há soluções alternativas de código aberto. Nesse
contexto, os esforços aplicados no desenvolvimento de ferramentas que sejam capazes de



realizar o scout automático poderão ser aproveitados tanto pela área acadêmica quanto
pela indústria do esporte.

O drible é considerado uma ação tática de suma importância no futebol pois abre
espaços e ângulos na defesa que possibilitam ao jogador um leque maior de escolhas
para realizar o ataque [12]. Nesse trabalho é apresentada a proposta de uma ferramenta
capaz de realizar a identificação de dribles baseada na conformidade do deslocamento
do jogador no campo comparado com regras coletadas de seus deslocamentos anteriores.
Essas regras são coletadas fazendo uso do algoritmo FPGrowth, amplamente utilizado na
área de mineração de regras de associação. Foi observado que a variação da conformidade
do deslocamento do jogador com as regras obtidas pode ser um apontador fiél de que uma
ação tática foi realizada pelo jogador nesse intervalo de tempo.

A divisão do restante do trabalho é realizada da forma: a Seção 2 apresenta con-
ceitos fundamentais para o entendimento do trabalho e também trabalhos correlatos; a
Seção 3 descreverá os objetivos que tentam ser alcançados com a proposta apresentada no
trabalho; a Seção 4 define os métodos e técnicas utilizados para que o objetivo proposto
seja alcançado; a Seção 5 mostra um cronograma que define as atividades que serão feitas
durante a execução do projeto; por fim, na Seção 6 são apresentadas as contribuições e
resultados que são esperados com a conclusão do projeto.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Nas próximas subseções serão apresentados conceitos fundamentais para o entendimento
e realização deste trabalho. Também serão expostos trabalhos que apresentam similarida-
des com este estudo.

2.1. Regras de Associação
No contexto das áreas de mineração de dados e aprendizado de máquina, regras de associação
são utilizadas para descobrir a relação entre elementos que aparecem simultaneamente
dentro de uma determinado conjunto de dados.

Cada trecho da base de dados que é analisado para a obtenção das regras de
associação é chamado de transação. A principal premissa das regras de associação é
encontrar elementos dentro de uma transação que implicam na presença de outros elemen-
tos dentro dessa mesma transação a fim de descobrir padrões frequentes nos elementos do
conjunto de dados. As regras de associação são definidas por Hipp [8] como: “Uma regra
de associação é uma expressão X⇒ Y, onde X e Y são conjuntos de itens. O significado
de tais regras é intuitivo: Dada uma base D de transações - onde cada transação T ∈ D é
um conjunto de itens -, X⇒ Y expressa que sempre que uma transação T contém X então
T provavelmente também contém Y”.

A Tabela 1 possui 4 transações e 4 elementos e apresenta uma simulação de con-
junto de dados que será utilizada para ilustração dos conceitos. Duas definições importan-
tes acerca das regras de associação são os conceitos de suporte e confiança. O suporte de
um elemento ou conjunto de elementos é indicado pela proporção de transações do con-
junto de dados que contém esse elemento ou conjunto de elementos, mais precisamente
definido por Hipp [8] da seguinte forma: “A fração de transações T que contenham o ele-
mento X e faz parte de um conjunto de dados D é chamado suporte de X, supp(X) = |{ T
∈ D | X ⊆ T}|/|D|”. Na Tabela 1, o suporte do conjunto de elementos {Queijo, Presunto}



é 0.5, já que aparece em 2 das 4 transações. A confiança de uma regra de associação é
definida pela razão entre o suporte do conjunto de elementos que contém os elementos
dos dois lados da regra e o suporte do elemento à esquerda da regra. Formalmente defi-
nido por Hipp em [8] como: “A confiança dessa regra é definida por conf(X⇒Y) = supp(X
∪ Y)/supp(X)”. Por exemplo, na Tabela 1, a confiança da regra de associação {Queijo,
Presunto} ⇒ {Vinho} é 0.5, o que indica que 50% das vezes que o conjunto de elemen-
tos {Queijo, Presunto} estiver presente na transação o elemento {Vinho} também estará
presente.

Tabela 1. Conjunto de dados de exemplo
Queijo Presunto Leite Vinho

Transação 1 x x x
Transação 2 x
Transação 3 x x
Transação 4 x x

2.1.1. FPGrowth

Existe um grande número de algoritmos capazes de realizar a mineração de regras de
associação em um conjunto de dados, com diferentes métodos [8]. Um desses algoritmos
é chamado Apriori [1] e apresenta uma abordagem horizontal de busca em largura. Nele,
é construı́da primeiramente uma lista com todos os elementos que possuem suporte maior
que o definido na implementação. Os próximos passos fazem uso de combinações dos
passos anteriores até que o tamanho máximo definido na implementação seja alcançado.
Entre os pontos negativos dessa abordagem estão o potencial alto custo de memória
e o fato de ser necessário uma varredura completa da base a cada nı́vel da busca em
largura.[7].

O algoritmo escolhido para ser utilizado nesse trabalho foi FPGrowth [6], por
ser o algoritmo que apresenta no geral maior eficiência [7]. O FPGrowth apresenta uma
abordagem mista entre vertical e horizontal para a solução do problema, fazendo uso de
estruturas próprias chamadas FP-Trees[3].

2.2. Aprendizado de máquina
A área de aprendizado de máquina é focada no desenvolvimento de programas de com-
putador capazes de se tornar mais eficientes a partir de experiências anteriores, como é
definido mais precisamente por Carvalho: “Em AM, computadores são programados para
aprender com a experiência passada. Para tal, empregam um princı́pio de inferência deno-
minado indução no qual se obtêm conclusões genéricas a partir de um conjunto particular
de exemplo.”[5].

As técnicas de Aprendizado de Máquina são divididas entre supervisionadas e
não-supervisionadas. Técnicas supervisionadas possuem as respostas esperadas durante
seu aprendizado, enquanto as técnicas não-supervisionadas não possuem.

No caso deste trabalho, são usadas técnicas de Aprendizado de Máquina super-
visionadas para inferir a partir de movimentações classificadas de partidas anteriores se
houve ou não um drible em um momento não classificado.



2.3. Dataset

Costumeiramente, as informações estudadas na análise de dados são armazenadas em
forma de tabela. Nessa representação, cada linha indica uma instância do que está sendo
representado e cada coluna indica uma das variáveis que serão sujeitas à análise. Esse
conjunto de dados estruturados é habitualmente chamado de dataset. O Dataset utilizado
para o desenvolvimento desse trabalho é composto por coordenadas espaciais do jogador
ao decorrer do tempo da partida, tendo 5 instâncias dessa informação por segundo. Cada
uma dessas instâncias possui também uma classificação feita por especialistas da área de
educação fı́sica que indica se houve um não um drible naquele intervalo de tempo.

O Dataset é composto por 9 partidas de três equipes diferentes em dois campe-
onatos que ocorreram entre os anos 2008 e 2016 e foram contabilizados 735 dribles no
total.

2.4. Reconhecimento de ações táticas no futebol

Existem trabalhos que apresentam propostas para o reconhecimento das ações táticas por
diferentes abordagens. Em [2] são utilizadas redes neurais adaptadas para análises de da-
dos sequenciais com o intuito de classificar chutes realizados durante a partida a partir de
vı́deos. No trabalho [4] é introduzido uma ferramenta para reconhecimento de seis ativi-
dades do jogador (correndo para a direita, correndo para a esquerda, correndo para frente,
parado, andando e chutando) usando imagens das silhuetas dos jogadores capturadas por
diferentes câmeras. No entanto, nenhum desses trabalhos considera o reconhecimento de
dribles.

Em [11] a análise é feita sobre o estilo de drible dos jogadores, uma abordagem
interessante pois os resultados podem ajudar as equipes técnicas e os pesquisadores da
ciência do esporte a descobrirem novos talentos no futebol e similaridades entre o estilo
de diferentes jogadores.

No contexto do reconhecimento de dribles, em [13] é apresentada uma abordagem
que utiliza redes neurais (uma AlexNet [10] e duas LSTM [9]) para o reconhecimento de
ações táticas (chute, drible e passe) em partidas de futsal.

3. Objetivos

O objetivo final deste trabalho é propor uma ferramenta capaz de reconhecer dribles de
um jogador em uma partida de futebol. O reconhecimento é feito baseado em nı́veis de
conformidade do deslocamento do jogador com padrões coletados em seus deslocamentos
anteriores, utilizando-se de técnicas de mineração de regras de associação.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

De inı́cio será realizada uma revisão bibliográfica dos métodos e conceitos que serão
utilizados no decorrer do trabalho.

Em seguida, será feita a adaptação do dataset para seu uso na ferramenta que
será desenvolvida. A ferramenta será então implementada e ter seus resultados finais
avaliados. Após isso será redigido o documento final.



5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Estudo das técnicas e métodos;
2. Adaptação da base de dados;
3. Implementação do projeto;
4. Avaliação dos resultados;
5. Escrita do documento;

Tabela 2. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x x x
Atividade 2 x
Atividade 3 x x x x
Atividade 4 x x x
Atividade 5 x x x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

Com os resultados desse trabalho, é introduzida uma ferramenta capaz de prover de forma
eficiente a identificação de dribles realizados por diferentes jogadores em partidas de fu-
tebol utilizando seus dados posicionais. Essa forma de detecção abre caminho para novos
estudos sobre a efetividade de táticas, similaridade entre jogadores e o scout automático
das partidas.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 8 de agosto de 2020.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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