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Resumo 

Com a recente revolução que desportos como o futebol estão a sentir a nível tecnológico, como a 

aplicação do VAR e o uso de GPS, faz todo o sentido arranjar alternativas à utilização de métodos 

mecânicos e demorosos que até hoje ainda são utilizados. Um destes processos é o controlo e análise 

das prestações dos jogadores, no decorrer de um jogo, que é ainda é feito de forma manual e é bastante 

demoroso, dado que é um processo que tem de ser feito individualmente para cada jogador.  

No sentido de otimizar este processo foi iniciada uma investigação com o objetivo de encontrar uma 

nova solução para resolver o problema, de uma forma pouco dispendiosa e precisa o suficiente para 

ser usada profissionalmente, em conjunto com um sistema já existente.  

Desta forma a solução proposta ao longo deste projeto consiste em mapear a posição dos jogadores, 

para um plano bidimensional, e fazer uma análise estatística dos mesmos, através do carregamento 

de um vídeo com a filmagem de um jogo de futebol. Como teste à solução foi desenvolvida uma 

aplicação, denominada Field Detector, que foi inserida dentro de um projeto de maiores dimensões, 

para que fosse possível usar informações de outra componente desse mesmo projeto, chamada Player 

Detector, que é responsável pela identificação de jogadores numa imagem. 

 

Palavras-Chave: Matriz de transformação, Tratamento Homográfico, Primeira Transformada, 

Tratamento morfológico, transformada de Hough, Least Square Fit. 

  



v 
 

Abstract 

With the recent revolution that sports like football are feeling technological, in football a good example 

is the application of VAR and the use of GPS, to track the players, it makes sense to find technological 

alternatives to the use of mechanical and time-consuming methods that are still in use. One of these 

procedures is the control and analysis of the player's performances during the course of a game, which 

is very time consuming because is a procedure that is done individually for each player manually.  

To optimize this procedure, research was initiated with the objective of finding a new solution to solve 

this problem, in a way that could be professionally used without being too inexpensive and without losing 

the precision that other systems have.  

In this way, the solution proposed in this project consists of mapping the position of the players, to a 

two-dimensional plane, and to make a statistical analysis of them, just by the upload of a video that must 

contain footage of a football game. As a test to the proposed solution, an application, called Field 

Detector, was developed and was inserted inside a larger project, so that could be possible the use of 

information from another component, of the same project, called Player Detector, which is responsible 

for identifying players in an image. 

 

Keywords: Transformation Matrix, Homography, First Transformation, Morphology, Hough Transform, 

Least Square Fit. 
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1. Introdução 

 

A performance de cada jogador de futebol, no decorrer de um jogo, traduz-se num conjunto de dados 

estatísticos, fundamentais para acompanhar o rendimento e a evolução dos mesmos. Este 

acompanhamento, da evolução da performance dos jogadores, é essencial para os clubes conseguirem 

distinguir o valor de cada jogador nas suas equipas, percebendo assim quais é que devem ser vendidos 

e quais é que são uma mais valia para o clube. 

No entanto, as poucas soluções capazes de realizar uma análise de performance dos jogadores podem 

ter dois problemas: o primeiro sendo o custo necessário para as aplicar; e o segundo, a maneira como 

o processo é atualmente realizado. 

Assim, com o avançar da investigação, conseguiu-se identificar a principal causa para estes dois 

problemas: a inexistência de uma técnica eficaz e precisa o suficiente para, através de imagens 

advindas de uma só câmara, conseguir mapear a posição dos jogadores para um plano 2D. 

 

1.1. Motivação  

 

Com o contínuo investimento por parte dos clubes de futebol em evoluir o desporto com ferramentas 

como o VAR (árbitro assistente de vídeo) e a linha de golo, faz todo o sentido que também invistam 

em melhores formas de controlar a performance dos seus jogadores, para avaliar o seu crescimento e 

rendimento de jogo para jogo. 

Acontece que, atualmente, as três formas existentes de realizar este género de análise são demasiado 

dispendiosas para serem consideradas para todos os escalões e clubes existentes. 

No sentido de encontrar uma forma melhor de fazer esta análise de performance dos jogadores, foi 

iniciada uma investigação para encontrar uma nova abordagem ao problema que fosse capaz de, em 

conjunto com um sistema já existente, mapear a posição dos jogadores e fazer uma análise estatística 

dos mesmos, utilizando um simples vídeo como referência. 

O desafio de realizar um mapeamento baseado num só vídeo, podendo este ser de uma câmara fixa 

ou de uma transmissão televisiva, é algo que ainda não foi conseguido, sendo por isso o principal 

motivador para a realização deste projeto. 

 

1.2. Enquadramento  

 

A possibilidade de investigar e desenvolver uma ferramenta capaz de fazer um mapeamento 100% 

eficaz de jogadores de futebol, advém de um projeto de investigação com o nome de Player Detection. 

Este é um futuro sistema constituído por quatro componentes, o Field Detector, o Player Detector, o 

Identifier e as Estatísticas.  
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O Field Detector, foi o nome dado à componente referente ao mapeamento dos jogadores para um 

plano 2D. Este componente é o foco deste projeto de dissertação, como será visível pelo resto do 

documento. 

O Player Detector, é o responsável por reconhecer todos os objetos de interesse presentes num jogo 

de futebol (bola, jogadores e árbitro). Para a decisão do desenho deste componente foram estudados 

vários algoritmos de machine learning, mais especificamente de redes neuronais, para conseguir 

realizá-lo. Deste estudo, foi seleccionado o YOLOv3, devido à sua alta precisão e baixo tempo de 

execução, quando comparado com os outros algoritmos concorrentes. [1] 12 

O Identifier, é o nome dado à componente responsável por manter os identificadores dos jogadores 

estáveis para todas as frames, resolvendo conflitos aquando da sobreposição de jogadores, ou em 

situações de mudança repentina de direção. Tudo para que seja possível manter os dados de cada 

jogador em cada frame, tornando assim viável a construção de uma base de dados para uma análise 

estatística da performance de cada um. 

Já a componente de Estatística, como o próprio nome indica, é a responsável por realizar e 

disponibilizar a performance de cada jogador e de cada equipa, usando como base o conjunto de todos 

os dados recolhidos pelas outras componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

                                                   
1  A. Ribeiro, "Players Tracking in Football Game" IST, Lisboa, 2009, [Online] Available: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/395138372541/Resumo%2520alargado.pdf 
2 M. Beetz, N. v. Hoyningen-Huene, B. Kirchlechner, S. Gedikli, F. Siles, M. Durus and M. Lames, "Automated Sports Game 

Analysis Models," Alemanha, [Onlne] Available: https://ias.in.tum.de/_media/spezial/bib/beetz09ijcss.pdf 
3 A. Kathuria, “What’s new in YOLO v3?” Towards Data Science, 23 04 2018 [Online] Available: 

https://towardsdatascience.com/yolo-v3-object-detection-53fb7d3bfe6b. [Accessed 01 02 2019]. 

Figura 1 – Comparação de desempenhos entre vários algoritmos de redes neuronais 
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Assim, para facilitar o desenvolvimento do Field Detector, este foi decomposto em seis fases distintas, 

constituídas por: 

 Tratar a frame; 

 Reconhecer linhas; 

 Criar um plano 2D; 

 Mapear frames para o plano 2D; 

 Mapear os jogadores; 

 Aplicar o algoritmo a filmagens de campo inteiro. 

No entanto, somente as cinco primeiras são relevantes para o desenvolvimento desta dissertação 

(como está descrito nas secções seguintes).  

 

1.3. Problema e Objectivos 

 

Esta subsecção, tem como objetivo apresentar, de uma forma o mais clara possível, uma definição 

para o problema a ser resolvido, tal como os correspondentes objetivos a serem atingidos na procura 

da resolução do mesmo. 

No entanto, apresentar tal definição e objetivos no início da dissertação, sem se apresentar toda a 

subjacente complexidade do mesmo, pode torná-la mais difícil de entender, pelo que a definição 

apresentada a seguir, procura simplicidade para facilitar a sua compreensão. Segue-se a definição:  

 

 

 

 
 

Apesar de ser uma definição que não demonstra, na sua totalidade, a complexidade do problema, 

quando posta em conjunto com os objetivos descritos a baixo, e com a descrição detalhada do 

problema (apresentada no capítulo 3) representa um sumário do que se pretende solucionar. 

Em conjunto com o problema descrito acima, foram definidos certos objetivos a ser cumpridos. Estes 

são: 

 Criar uma aplicação capaz de processar, em tempo real, pelo menos 30fps; 

 Ter um erro inferior a 10% na precisão do posicionamento dos jogadores no campo; 

 Ter um erro inferior a 5% no mapeamento do campo para um plano bidimensional; 

 Integrar com a componente Player Detector, sem comprometer o sistema em tempo de 

execução, tal como sem interferir com a interação com o utilizador. 

 

Criar uma aplicação que, recebendo um vídeo com um jogo de futebol, seja capaz de, a todos 

os momentos de jogo corrido, fazer um mapeamento da posição dos jogadores visíveis para um 

plano 2D de um campo de futebol. 
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1.4. Contributos  

 

O conteúdo desta dissertação foi desenvolvido dentro do contexto de um projeto mais abrangente, 

denominado Player Detection, uma aplicação que está pensada como uma extensão de outro produto 

maior e que tem como intuito fazer uma análise estatística de todos os jogadores presentes num jogo 

de futebol. Os principais contributos deste trabalho são: [2]  4 5 6 7 8 

 

 

 

 

1.5. Estrutura da Dissertação 

 

O restante documento de dissertação é composto por cinco secções distintas: o trabalho 

relacionado, o problema, a solução proposta, a avaliação e a conclusão.  

No Trabalho Relacionado está explicado como a noção de perspetiva e a sua utilização evoluiu 

ao longo dos tempos, desde o antigo Egipto até à atualidade. Esta explicação histórica é importante 

para se perceber como é que os objetos captados por uma câmara se transformam para formar uma 

imagem bidimensional. 

                                                   
4 J. d. Bodinat and R. Pinto, "Deep Recon,", Technical Report for SIFIDE, Lisboa, 2018. 
5 Z. Zdziarski, "Mapping Camera Coordinates to a 2D Floor Plan," Zbigatron, 6 4 2018. [Online]. Available: 

http://zbigatron.com/mapping-camera-coordinates-to-a-2d-floor-plan/. [Accessed 9 2018]. 
6 S. A. Pettersen, D. Johansen, H. Johansen, V. Berg-Johansen, V. R. Gaddam, A. Mortensen, R. Langseth, C. Griwodz, H. K. 

Stensland and P. HalvorsenSoccer, "Paper: Soccer Video and Player 72 Position Dataset," Proceedings of the 5th ACM 

Multimedia Systems Conference, MMSys 2014, 2014. 
7 D. Farina, S. Krabbe, W. Effelsberga and P. H. d. With, "Robust Camera Calibration for Sport Videos using Court Models," in 

SPIE Proc. Storage and Retrieval Methods and Applications for Multimedia, San Jose (CA), 2004, pp. 80-91 
8 J. Perˇs, M. Kristan, M. Perˇse and S. Kovaˇciˇc, "Analysis of Player Motion in Sport Matches," in Computer Science in Sport - 

Mission and Methods, Eslovenia, Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum fuer Informatik, Germany, 2008. 

 

 Estudo de produtos similares no mercado, isto é, produtos capazes de calcular a 

performance dos jogadores com uma só câmara; 

 

 Fornecimento e estudo de hardware e tecnologias necessárias, não só para a execução da 

rede neuronal, mas também para o desenvolvimento do detetor de campo; 

 

 Suporte na identificação e definição do problema a tratar; 

 

 Fornecimento e identificação de diferentes casos de estudo, tanto em imagem como em 

vídeo (desde as resoluções, lados do campo, condições de luminosidade, etc.); 

 

 Escrita de documentos de desenvolvimento e pesquisa para o Field Detector e para o Player 

Detector. 
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Estão também esclarecidas várias abordagens de soluções, anteriormente executadas, sobre o 

problema. Na apresentação destas abordagens está também explicado o porquê destas alternativas 

não servirem para resolver o problema do projeto de dissertação  

A secção Problema apresenta-se, em maior pormenor, o desafio que está a tentar ser solucionado, 

assumindo, por base, todo o conhecimento transmitido pelo estado de arte e abordagens descritos na 

secção anterior, decompondo o problema em diversos sub-problemas para que seja mais fácil explicar 

e entender o que se pretende solucionar. 

Na Solução Proposta apresenta-se a linha de pensamento da nova técnica considerada para 

resolver os desafios propostos na secção anterior. Serão expostos os resultados obtidos com imagens 

do sistema a correr, em conjunto com as diferentes abordagens pensadas para os atingir, explicando 

as falhas encontradas nas abordagens alternativas e assim justificando a escolha da abordagem 

selecionada. 

A Avaliação é o capítulo que apresenta os resultados vindos da execução da solução (proposta 

no capitulo 4), explicando o porquê de existirem certas falhas. 

Por fim, a última secção, Conclusão, apresenta conclusões sobre a solução encontrada, 

relacionando-a com os objetivos originais (delineados na secção 1.3), apresentando, também, novas 

ideias e possíveis formas de melhorar a solução, para serem desenvolvidas em trabalho futuro. 
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2. Trabalho Relacionado 

 

Este capítulo tem como principal objetivo consolidar o contexto do problema com as abordagens 

aplicadas neste projeto de dissertação, enquadrando-as com diferentes técnicas utilizadas em 

trabalhos relacionados.  

Deste modo, este capítulo foi decomposto em três partes distintas: (1) explicação do contexto 

histórico da principal transformação que a imagem do jogo e dos jogadores sofre ao ser captada: a 

perspetiva; (2) explicação dos principais conceitos a serem considerados para uma completa perceção 

do problema e da correspondente solução proposta; (3) explicação de várias abordagens existentes, 

esclarecendo as suas vantagens e desvantagens. 

Decompondo o capítulo nestas partes torna-se mais percetível compreender não só toda a 

complexidade do problema (descrito no capitulo 3) mas também as diferentes fases da solução 

proposta (explicadas, em pormenor, no capitulo 4).  

 

2.1. Contexto histórico de transformações em perspetiva 

O ser humano desde sempre necessitou de comunicar e transmitir informação através de 

representações visuais. À medida que o Homem evoluiu, também evoluíram as suas técnicas de 

representação visual, tendo estas ficado, com o passar dos séculos, cada vez mais avançadas. O 

mesmo aconteceu com a perspetiva.9 

Desta forma, tornou-se essencial estudar as imagens para se conseguir entender as sociedades 

mais antigas e adquirir o seu conhecimento, não só para os historiadores e professores de História, de 

Comunicação e de Arte, como também para quem quer saber interpretá-las. No entanto, é necessário 

verificar fatores como o contexto onde estão inseridas, que não é um fator técnico nem estético, porque 

ajuda a definir toda a estrutura das imagens. [3] 

As primeiras pinturas e desenhos de arte, usavam uma espécie simplista de perspetiva para 

classificar objetos e personagens de forma hierárquica, de acordo com a sua importância espiritual ou 

temática. Neste género de representação visual, as entidades mais importantes são frequentemente 

representadas como as mais altas, levando à chamada "perspetiva vertical", comum na arte do Egito 

Antigo, onde um grupo de figuras mais pequenas são apresentadas, frequentemente, abaixo e em 

frente à figura maior e de maior relevância.  

Uma das técnicas mais antigas que dizem respeito à perspetiva é denomina como perspetiva 

obliqua e foi essencialmente explorada e trabalhada pelos artistas chineses, tendo sido criada na Roma 

Antiga. Após o século XVIII, estes artistas iniciaram uma fusão entre a técnica de perspetiva obliqua e 

o tamanho que as figuras devem ter conforme a sua distância do espectador, onde um ponto mais 

distante assume um tamanho menor e um objeto mais perto assume um tamanho maior. Contudo, e 

                                                   
9 "Perspectiva," Wikipedia, 8 11 2018. [Online]. Available: https://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva. [Accessed 18 12 2018]. 
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apesar de não usarem nenhum ponto de fuga, o resultado desta fusão origina um efeito satisfatório, 

dando uma ilusão de profundidade. [4] 

Uma das abordagens mais antigas na tentativa de uma aplicação consciente de perspetiva, crê-

se ter vindo da Grécia Antiga, por volta do século V aC, com o progressivo esforço de criar ilusionismo 

aliado ao crescente interesse, na época, por teatro. Isto, está claramente descrito na Poesia de 

Aristóteles, que explica as várias metodologias adotadas para a criação de ilusão de profundidade no 

teatro, por exemplo através do uso de painéis planos no palco. Para além de Aristóteles, também outros 

filósofos elaboraram as primeiras pinturas, teorias geométricas e matemáticas tendo como objetivo a 

aplicação e estudo de perspetiva.10 

Em alguns períodos da antiguidade, era visível em certos artistas não tradicionais uma aplicação 

de perspetiva muito em linha com a mistura de abordagens feita pelos artistas chineses, após o século 

XVIII, que colocava figuras mais distantes do espectador com tamanhos mais reduzidos e figuras mais 

próximas com tamanhos maiores, aumentado o realismo das obras de arte criadas. Isto é claramente 

visível em “Pompeii. House of the Vettii. Fauces and Priapus”, onde estão apresentadas algumas 

pinturas encontradas nas ruínas de Pompeia.11  

No entanto, apesar da grande evolução, utilização e importância que a perspetiva teve a nível 

matemático e cultural, houve um período onde o uso de técnicas de perspetiva diminuiu, pois, a arte 

das novas culturas do Período da Migração não tinham como tradição tentar usar composições com 

grande número de objetos e a arte medieval primitiva era demasiado diferente, para que fosse capaz 

de aprender e executar técnicas de perspetiva, uma vez que só tinha como base modelos de arte 

clássicos. [5] 

Desta forma, e apesar dos artistas medievais na Europa, os do mundo islâmico e os da China 

estarem cientes do princípio geral de variar o tamanho relativo dos elementos de acordo com a 

distância, a arte dita clássica estava a substituir todas as abordagens anteriores de aplicação de 

perspetiva onde novas convenções foram aplicadas sem nenhuma regra bem definida ou teorias de 

aplicação. Posteriormente, apareceu a arte bizantina que, tal como a clássica, estava ciente desses 

princípios, tendo optado pela aplicação de uma convenção de perspetiva inversa. 

Com o avançar dos tempos, chegou-se a um método geométrico de perspetiva que ainda hoje é 

usado, surgindo no início do século XV, com a pintura dos contornos de várias construções florentinas 

sobre um espelho, uma vez que quando o contorno de uma das pinturas de um prédio se prolongou no 

espelho, foi percetível que todas as linhas convergiam na linha do horizonte, para um ponto dito de 

fuga. Foi graças a esta nova metodologia que foi criada uma pintura na entrada incompleta de Duomo, 

que a prova. Para o espectador compreender esta metodologia, através da pintura, é necessário que o 

mesmo olhe através de um buraco, presente na parte da, onde, graças a um espelho, montado na o 

                                                   
10  Roger Dunkle, "Greek Tragedy,". Available: http://cgim.dbq.edu/cgim/greece05/greek_tragedy.htm. [Accessed 11 02 2019]. 
11 “Pompeii. House of the Vettii. Fauces and Priapus," SUNY, 24 12 2007. [Online]. Available: 

https://web.archive.org/web/20071224161931/http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/italy_except_rome_and_sicily/pompeii/
ac880907.html. [Accessed 17 12 2018]. 
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Batistério, onde está a entrada de Duomo, era refletida a pintura, fazendo com que a pintura do 

Batistério e o próprio edifício fossem quase indistinguíveis.  

Logo após grandes nomes de artistas italianos (como Donatello, Paolo, etc) começarem a usar a 

perspetiva geométrica, Donatello começou a esculpir elaborados pisos de tabuleiro de xadrez no 

comedouro retratadado no nascimento de Cristo, que apesar de historicamente imprecisos, eram pisos 

quadriculados que obedeciam às leis primárias da perspetiva geométrica, onde as linhas convergiam 

aproximadamente para um ponto de fuga, e a taxa na qual as linhas horizontais recuavam para a 

distância, era determinada através de um gráfico. [6] 

Como pode ser observado pela grande quantidade de pinturas que contêm a utilização de 

perspetiva precisa em Florença, é seguro dizer que Brunelleschi, o maior responsável por este 

acontecimento, entendeu as fórmulas matemáticas por trás da perspetiva apesar de nunca ter 

publicado nada que o provasse. [6]  

Décadas depois, Leon Battista Alberti escreveu “De pictura” (1435/1436), um tratado sobre 

métodos adequados de mostrar a distância na pintura, onde o principal avanço encontrado pelo mesmo 

foi formular uma teoria baseada em projeções planares, que tem como base a forma como os raios de 

luz passam do olho do espectador para a paisagem, atingindo o plano da imagem (a pintura). [7] 12 

O ponto culminante de todas as abordagens descritas até aqui, tem-se na pesquisa de um 

arquiteto denominado de Girard Desargues, do século XVII, sobre perspetiva, ótica e geometria 

projetiva. Pesquisa essa que sofreu mais avanços, sobretudo na geometria projetiva, nos séculos XIX 

e XX, o que levou ao desenvolvimento da geometria analítica, geometria algébrica, relatividade e 

mecânica quântica. 

 

2.2. Transformação de imagens de 3D para 2D 

 

Uma vez explicada a origem das transformações em perspetiva, principal transformação que os 

objetos sofrem quando se tira uma fotografia, serão então explicados, neste subcapítulo, os restantes 

conceitos fundamentais a ter em conta, para que se consiga perceber tanto o problema como a 

proposta de solução, feita para o mesmo. 

 

2.2.1. Deteção do campo 

 

Para se detetar o campo, inicialmente têm de se isolar os campos e as linhas, existindo, para isso, 

vários modelos de cor e também morfológicos. De seguida, serão explicados alguns métodos que 

podem ser e foram utilizados em abordagens a problemas semelhantes. 

 

 

                                                   
12 O'Connor, J. J., and E. F. Robertson. “Luca Pacioli.” MacTutor History of Mathematics archive. http://www-history.mcs.st-

and.ac.uk/Biographies/Pacioli.html. 
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2.2.1.1. Deteção de cor com MPEG-7 

 

A identificação do parâmetro de cor de uma imagem depende do espaço de cores que se pretende 

utilizar, e este deve ser selecionado com base no que se pretende retirar e interpretar, por exemplo: 

quando se quer interpretar imagens mais realistas deve-se usar um espaço de cor capaz que identifique 

mais do que simplesmente a tonalidade, devendo também ser capaz de interpretar o contraste e o 

brilho. É por isto que se deve utilizar o sistema de cor MPEG-7, porque este inclui vários espaços de 

cores, como: o familiar monocromático, RGB, HSV, YCrCb, HMMD e a matriz de transformação linear 

de R, G e B. 

A maneira como este sistema procura identificar a cor de uma imagem é através de uma 

comparação dos valores de cor, encontrados nos pixéis dessa imagem, com uma base de dados de 

tonalidades para obter figuras cujas cores sejam semelhantes. A base de dados realiza a entrada de 

lotes de informação de imagem e analisa os recursos de cores dominantes de cada imagem por forma 

a criar uma base de dados de recursos correspondente.  

Aquando de uma procura de uma imagem semelhante no sistema, tendo como base a sua cor, 

esta é feita com base na extração dos recursos de cor vindos imagem de consulta, onde, através de 

um vetor de recurso, se procura corresponder os recursos de cor com os da base de dados de recursos, 

para obter as imagens semelhantes e mostrar os resultados (como pode ser visto no gráfico da figura 

2). [8] 

Figura 2 – Estrutura do sistema de comparação de cores do MPEG-7 [8] 
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No processo de identificação de cor, passa-se a uma fase seguinte que consiste no 

reconhecimento de cor e sua quantização. 

No espaço de cores HSV, pretende-se atingir uma representação intuitiva das cores, aproximando-

se da maneira pela qual os humanos percebem e manipulam a cor, estando por isso representada por: 

 A tonalidade (H), ou hue, que representa a componente espectral dominante - cor na sua forma 

pura, como o verde, vermelho ou amarelo.  

 A saturação, que advém da adição de branco à cor pura, alterando a cor: quanto menos branca, 

mais saturada é a cor.  

 E o valor (V), que corresponde ao brilho da cor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

 

Este é um sistema de coordenadas cilíndrico e é frequentemente representado por um subespaço 

definido por uma pirâmide invertida (figura 3). Este modelo de cores é representado pelo quadro de 

referência de espaço 3D de Munsell. Pode perceber a mudança de cada peso de cor e possui 

retratilidade linear. Por isso, adapta-se a medidas de comparabilidade de imagens baseadas em cores. 

Devido à abundância de informações de cores da imagem, se o histograma de cores do espaço 

HSV for usado, quererá dizer que a dimensão será especialmente focada em imagens de cores reais. 

Portanto, a quantização do espaço do HSV é necessária para reduzir o cálculo, devendo ser utilizado 

por isso um algoritmo de quantificação sem intervalo do espaço de HSV. [8] 

 

 

 

 

                                                   
13 "HSL: hue, saturation, and light" Tom Jewett’s Color Tutorial, 2017. [Online]. Available: 

http://www.tomjewett.com/colors/hsb.html. [Accessed 01 02 2019]. 

Figura 3 – Representação da pirâmide invertida do modelo de cor HSV  
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2.2.1.2. HIS 

 

A deteção da região de campo é determinada por um método baseado num histograma de cores 

dominante no espaço de cores HIS. Assumindo que a cor dominante da relva é (HD
0, ID0, SD

0), um pixel 

localizado na coordenada (i,j) com cor (HD (i,j),  ID (i,j),  , SD (i,j)), terá a sua distância à cor dominante 

calculada da seguinte forma: 

 

 

 

Já a determinação de se o pixel pertence ou não à região do campo, é feito através da comparação 

com um limite determinado experimentalmente. Obtendo-se, então, um mapa de cor do campo imagem 

FR (i,j), da seguinte forma: [9] 

 

 

 

 

As regiões de relva e não-relva de uma imagem (como mostrado na figura 5 (a)) são rotuladas 

(figura 5 (b)) por operações morfológicas para remover objetos, linhas e ruídos na região de cor 

dominante, obtendo-se uma região clara e não arqueada (figura 5 (c)). 

 

 

Figura 4 – a) Imagem original, b) região de relva e não relva,c) região de campo e não campo, 
d) imagem binária [13] 
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2.2.2. Deteção de linhas 

 

Será observável ao longo deste capítulo que o método mais utilizado para detetar linhas é 

denominado como transformada de Hough, em conjunto com as suas variações. 

Assim, de seguida serão abordadas algumas variações da transformada de Hough, tal como a 

técnica SVD (decomposição do valor singular), que é geralmente usada para resolver ou exercer 

transformações sobre imagens, linhas ou conjuntos de pontos. 

 

2.2.2.1. Singular Value Decomposition (SVD) 

 

A decomposição do valor singular (SVD) é uma generalização da decomposição de Eigen, que 

pode ser usada para analisar matrizes retangulares. 

Por analogia com a decomposição de Eigen, que decompõe uma imagem em duas matrizes 

simples, a ideia principal da SVD é decompor uma matriz retangular numa matriz de três produtos: duas 

ortogonais e uma diagonal. Formalmente, se A é uma matriz retangular, o seu SVD é escrito em [10], 

onde: 

𝑀 = 𝑈𝛴𝑉∗ 

Em que: 

 U – Matriz unitária real m×m ou complexa, primeira rotação; 

 Σ – Matriz retangular diagonal m×n, com números reais não-negativos na diagonal, muitas 

vezes associada a uma transformação escalar; 

 V* - Conjugada transposta de V – Matriz unitária real n×n ou complexa, rotação final. 

Já dentro de um contexto de vídeos de futebol, houve uma tentativa de aplicação de uma técnica 

de modelagem de fundo, não paramétrica, onde o principal problema detetado foi a ocorrência de pixéis 

de deteção, que muitas vezes estavam errados. 

Havia uma deteção excessiva de linhas compostas de pixéis de sombra, danificando muitos dos 

trabalhos feitos até à data. 

A representação SVD é muito útil em aplicações de processamento de imagem, em particular para 

a compressão de imagens espectrais. Neste caso, o interesse da representação SVD, é determinar o 

valor SVD da imagem tratada. Além disso, será possível observar a contribuição proeminente usando 

a abordagem SVD para restaurar e eliminar sombras, realces e ruído do deslocamento da câmara. [10] 

[11] [12] [13] 
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2.2.2.2. Transformada de Hough 

 

Relativamente à transformada de Hough, esta é uma técnica de extração de componentes 

presentes em imagens, sendo usada na análise de imagens, visão computacional e processamento 

digital. O objetivo desta técnica é encontrar instâncias imperfeitas de objetos dentro de uma 

determinada classe de formas por um procedimento de votação. Este procedimento de votação é 

realizado dentro de um espaço de parâmetros, a partir do qual os componentes candidatos a objetos 

são obtidos como máximos locais num chamado espaço acumulador que é explicitamente construído 

pelo algoritmo para calcular a transformada de Hough. [14] 

A primeira versão da transformada de Hough, dita clássica, preocupa-se somente com a 

identificação de linhas na imagem, sendo posteriormente estendida para identificar posições de formas 

arbitrárias, mais comumente círculos ou elipses, tendo sido inventada por Richard Duda e Peter Hart 

em 1972. 

O algoritmo linear da transformada de Hough usa um array bidimensional, chamado de 

acumulador, para detetar a existência de uma linha descrita por: 

𝑟 = 𝑥 cos 𝜃 + 𝑦 𝑠𝑖𝑛𝜃  

A dimensão do acumulador é igual ao número de parâmetros desconhecidos, neste caso, dois. 

Assim, para cada pixel em (x, y) e a sua vizinhança, o algoritmo da transformada determina se há 

evidência suficiente de uma linha reta naquele pixel. Em caso afirmativo, calcula os parâmetros (r, θ) 

dessa linha e, em seguida procura o bin do acumulador (sendo que, bin = Acumulador[M,B], onde M e 

B são quantizações do declive e do ponto na origem da reta), e onde os parâmetros se encaixam é 

incrementado o valor desse bin. Ao encontrar os compartimentos com os valores mais altos, geralmente 

procurando máximos locais no espaço do acumulador, as linhas mais prováveis podem ser extraídas e 

suas definições geométricas (aproximadas) lidas. [14] 

A maneira mais simples de encontrar esses picos é aplicando alguma forma de limite, mas outras 

técnicas podem produzir melhores resultados em diferentes circunstâncias. Como as linhas devolvidas 

não contêm nenhuma informação de comprimento, geralmente é necessário, na próxima etapa, 

descobrir quais partes da imagem correspondem a quais linhas. Além disso, devido a erros de 

imperfeição na etapa de deteção de bordas, normalmente há erros no espaço do acumulador, o que 

pode tornar não trivial encontrar os picos apropriados e, portanto, as linhas apropriadas. 

Assim, o resultado da versão linear da transformada de Hough é um array bidimensional, similar 

ao acumulado, onde uma dimensão desse array é o ângulo quantificado θ e a outra dimensão é a 

distância quantificada r. Cada elemento do array possui um valor igual à soma dos pontos ou pixels 

que estão posicionados na linha representada pelos parâmetros quantificados (r, θ). Portanto, o 

elemento com o valor mais alto indica a linha reta mais representada na imagem de entrada.14 15  

                                                   
14 J. Jensen, "Wayback Machine," 2007. [Online]. Available: 

https://web.archive.org/web/20120426054222/http://www.cvmt.dk/education/teaching/e07/MED3/IP/hough_lines.pdf. [Accessed 
27 12 2018]. 
15 "Hough transform," 22 03 2013. [Online]. Available: https://planetmath.org/houghtransform. [Accessed 27 12 2018].  
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16 

 

 

Mais tarde, foi sugerida uma melhoria por O'Gorman e Clowes, os quais afirmaram que é possível 

melhorar a deteção de linhas se for tido em conta que o gradiente local de intensidade da imagem é 

necessariamente ortogonal à borda da imagem a ser analisada. Sempre que a deteção de bordas   

envolve o cálculo da intensidade de gradiente de magnitude, é também possível encontrar a direção 

do gradiente como resultado secundário. Uma vez encontradas as bordas e a direção do gradiente 

torna-se viável encontrar os valores de linha que passem num determinado ponto de coordenadas (x, 

y), onde o parâmetro θ da linha advém da direção local do gradiente e o parâmetro r é logo 

imediatamente obtido de seguida. [14] 

Fernandes e Oliveira sugeriram um esquema de votação melhorado para a transformada de 

Hough, que permite que uma implementação de software atinja o desempenho em tempo real mesmo 

em imagens relativamente grandes. Trata-se de uma transformada de Hough, baseada em kernel, que 

usa a mesma parametrização proposta por Duda e Hart, mas opera em clusters de pixels 

aproximadamente colineares. [11] 

 Para cada cluster, os votos são lançados usando um kernel gaussiano elíptico orientado que 

modela a incerteza associada à linha de melhor ajuste em relação ao cluster correspondente. Esta 

abordagem melhora significativamente o desempenho do esquema de votação e também produz um 

acumulador muito mais limpo e torna a transformação mais robusta à deteção de linhas inexistentes. 

A transformada de Hough generalizada (GHT), introduzida por Dana H. Ballard em 1981, é a 

modificação da transformada de Hough que usa o princípio de correspondência de modelos. [15] 

Essa modificação permite que a transformada de Hough seja usada para detetar um objeto 

arbitrário descrito com o seu modelo. O problema de encontrar o objeto numa imagem pode ser 

                                                   
16 A. M. Pallarés, “Goal Detection for Soccer-playing Robots Based on Hough Transform”, Technical report in Computer 

Engineering, Universitat Rovira I Virgili, Italia, 2009 

Figura 5 – Resultado do método de transformação de Hough (direita) aplicado a uma imagem de 
bordas (esquerda).  
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resolvido encontrando a posição do seu modelo na imagem através da procura de parâmetros da 

transformação que mapeiam o modelo para essa imagem. Dado o valor do parâmetro da 

transformação, a posição do modelo na imagem pode ser determinada.  

A implementação original do GHT usou informações de borda para definir um mapeamento da 

orientação de um ponto de borda para um ponto de referência da forma. No caso de uma imagem 

binária em que os pixels podem ser pretos ou brancos, cada pixel preto da imagem pode ser um pixel 

preto do padrão desejado, criando assim um conjunto de pontos de referência no espaço Hough. Cada 

pixel da imagem vota nos pontos de referência correspondentes. Os pontos máximos do espaço Hough 

indicam possíveis pontos de referência do padrão na imagem. Esse máximo pode ser encontrado pela 

varredura do espaço Hough ou pela resolução de um conjunto relaxado de equações, onde cada uma 

delas corresponde a um pixel preto. [16] 

A generalização da transformada de Hough para a deteção de formas analíticas em espaços de 

qualquer dimensionalidade foi proposta por Fernandes e Oliveira. Em contraste com outras abordagens 

baseadas na transformação de Hough para formas analíticas, a técnica de Fernandes não depende da 

forma que se deseja detetar nem do tipo de dados de entrada.  

A deteção pode ser conduzida a um tipo de forma analítica, alterando o modelo assumido de 

geometria, onde os dados foram codificados (por exemplo, espaço euclidiano, espaço projetivo, 

geometria conforme e assim por diante), enquanto a formulação proposta permanece inalterada. Além 

disso, garante que as formas pretendidas são representadas com o menor número possível de 

parâmetros permitindo a deteção simultânea de diferentes tipos de formas, as quais melhor se ajustam 

a um conjunto de entradas com diferentes dimensões e definições geométricas (por exemplo, a deteção 

simultânea de planos e esferas que melhor se encaixam num conjunto de pontos, linhas retas e 

círculos). [11] 

Pode-se concluir que o algoritmo referente à transformada de Hough sofreu muitas alterações ao 

longo dos anos, tendo originado uma solução mais robusta, completa e eficiente capaz de identificar 

vários tipos de figuras além de linhas retas.  

A última versão do algoritmo consiste em, para cada ponto passível de ser parte de uma linha de 

um objeto que de pretende identificar, traçar um conjunto de linhas ocultas com o formato das linhas 

do objeto, de X em X ângulos, avaliando o número de outros pontos que cada uma destas interceta e 

a sua margem de erro. Sempre que o número de pontos pelos quais cada reta do algoritmo passa é 

superior ao theshold definido, e a margem de erro é inferior ao maior erro suportado, essa reta é dita 

como sendo parte do objeto que se está a procurar.  

 

 

2.3. Abordagens para mapear jogadores de futebol para um plano 

2D 
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2.3.1. Vista de topo 2D 

 

O objetivo desta abordagem é gerar figuras de vista superior a partir de um vídeo de futebol de 

forma a detetar o posicionamento dos jogadores no campo. 

O arranjo dos jogadores é um dos elementos mais importantes em vídeos de futebol, mas não se 

pode determinar facilmente o posicionamento preciso de cada jogador de um vídeo que é gravado na 

diagonal a partir de cima. Portanto, criando uma figura de vista superior (como mostrado no lado direito 

da figura 7), pode-se estudar claramente o posicionamento dos jogadores e, posteriormente, facilitar a 

análise dos dados. [17] 

No entanto, dada a dificuldade de criar manualmente a figura da vista superior a partir do vídeo, 

automatizar a criação é importante. 

Os processos pelos quais as imagens têm de passar, até se obter algo semelhante à figura 7, são 

os seguintes:  

1. Deteção do campo e das suas linhas através de uma imagem binária com informação da cor, 

matriz de transformação projetiva, para calcular a posição atual dos jogadores; 

2. Deteção do movimento da câmara para ajudar a calcular a posição dos jogadores (feito através 

do seguimento de pontos de recurso colocados nas bancadas); 

3. Deteção do jogador através de pesquisa seletiva; 

4. Criação da figura de vista superior.  

A deteção da localização do campo é necessária para se encontrar a posição real dos jogadores. 

Esta é normalmente detetada pelas linhas de campo, que são localizadas através de uma imagem 

binária que apresenta a vista do campo (em branco) e as linhas (a preto). [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em vez de usar a transformada de Hough, Tomikawa e Saga utilizaram um novo método para 

detetar as linhas de campo, que segue esta metodologia: 

Figura 6 - Imagem da vista superior de um jogo de futebol [17] 
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1. Dois pontos nas bordas da imagem são escolhidos e ligados para formar uma linha que 

passa a ser denominada de linha 1. Se muitos pixéis pretos estiverem presentes, 

deduzimos uma linha de campo na linha 1.  

2. Após a linha ser detetada, corta-se a porção com muitos pixéis pretos, assim criando um 

segmento de reta. 

Este processo de combinar todos os dois pontos possíveis para detetar todas as linhas numa 

imagem, e, com base na inclinação, podem-se classificar as linhas (como por exemplo: a linha de 

grande penalidade ou as linhas que formam a grande área), ignorando os ruídos que possam ter sido 

detetados. 

Passando para o próximo passo, a transformação projetiva é uma técnica que transforma um ponto 

(x,y) noutro ponto (u,v). Esta é incluída como um coeficiente de transformação que contém oito variáveis 

desconhecidas obtidas com a definição de quatro pares de pontos e substituindo-os na equação, assim 

resolvendo uma equação linear de oito dimensões. [17] 

Uma vez utilizados bons recursos para seguir e extrair os pontos, é depois utilizada uma técnica 

chamada “optical flow” para seguir o movimento dos pontos, baseada na informação da cor entre duas 

imagens, a qual devolve as coordenadas desses pontos depois do movimento. Através deste processo 

pode-se determinar quanto a câmara se moveu desde o início de cada frame. [18] [19] [17] 

O modelo de deteção dos jogadores é baseado numa pesquisa seletiva cujo resultado de regiões 

retangulares de jogadores é aplicado neste modelo em cada frame do vídeo. Definindo-se o ponto 

médio do canto inferior do retângulo como a coordenada de posição da região. [17] 17 

Considerando as coordenadas dos jogadores numa imagem, a matriz de transformação projetiva 

e o movimento da câmara, torna-se possível calcular a posição real de cada jogador em cada frame. 

No entanto, alguns jogadores não são detetados neste processo, havendo assim uma falha nesta 

metodologia, sendo esta falha colmatada pela comparação de três frames consecutivas. Se um jogador 

estiver na mesma posição na primeira e terceira frame, mas na segunda frame muda de posição, este 

é tratado como um jogador ausente, sendo assumida a sua presença na segunda frame.  

A última parte deste algoritmo consiste em guardar a cor do pixel no centro da região de cada 

jogador, neste caso a cor do equipamento, usando-a para identificar a equipa de cada jogador. Calcula-

se a cor do equipamento, fazendo a média dos valores das cores de dois jogadores iguais. Depois 

executa-se o mesmo procedimento, mas para dois jogadores diferentes da mesma equipa, e faz-se a 

média dos valores RGB dos jogadores, calculando-se assim a cor da equipa. Na posição dos jogadores 

colocam-se uns círculos da cor da equipa para criar a figura de vista superior. [17] 

Uma vez criada a figura de vista superior mede-se a precisão utilizando três fontes de informação: 

1. A taxa de deteção do jogador. Que é encontrada através da contagem dos jogadores 

detetados, pelo sistema, e compara-se com os que estão realmente presentes, calculando 

assim a taxa de deteção; 

                                                   
17 J. Uijling, K. v. d. Sande, T. Gevers and A. Smeulders, "Selective Search for Object Recognition,", Technical Report 2012, 

submitted to IJCV, Italia e Holanda, 2012, [online] Available: http://www.huppelen.nl/publications/selectiveSearchDraft.pdf  
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2. A precisão da correção do movimento da câmara, que se mede através da criação de imagens 

que são deslocadas pelo valor da correção do movimento da câmara, para cada frame, 

escolhendo-se um ponto de recurso nas bancadas, e manualmente examinando-se o seu 

movimento. Se a correção do movimento da câmara é completamente precisa, então o 

movimento tem de ser zero em todas as frames;  

3. Verificam-se se as margens dos jogadores foram identificadas corretamente. 

Com esta abordagem, a taxa de deteção dos jogadores é de 79,5%, havendo uma falha na deteção 

que se deve ao facto de dois ou mais jogadores serem contados como sendo um quando sobrepostos 

na imagem. Neste método, um jogador foi tratado como sendo só um em cada frame para tentar reduzir 

as falhas na taxa de deteção. Outra falha foi a tentativa de contar jogadores não encontrados, que 

falhou em todos os casos. Relativamente ao movimento da câmara, se a velocidade aumentar, a 

distorção ocorre nos pontos de recurso e nas cores, sendo que as formas também podem mudar, 

aumentado assim a dificuldade de seguir esses pontos. Em relação às cores usadas para identificar a 

equipa, é necessária mais informação para tornar a informação mais precisa e correta. [17] 

 

 

2.3.2. Câmara de lente grande angular 

 

Nesta segunda abordagem é utilizada uma câmara GoPro para recolher a informação visual, mas, 

para além desta, também são usadas mais três câmaras com lentes convencionais. A sequência de 

imagens é transferida para um computador de forma a sofrer uma correção de distorção a partir das 

imagens obtidas pela GoPro, e, de seguida, faz-se um rastreamento computacional para todos os tipos 

de vídeo. [20] 

Dado um ponto distorcido na imagem original (xd,yd), a correção de distorção das lentes radiais foi 

obtida usando a equação: 

 

(
𝑋𝑢

𝑌𝑢
) = (

𝑋𝑐

𝑌𝑐
) + 𝐿(𝑟) (

𝑋𝑑 − 𝑋𝑐

𝑌𝑑 − 𝑌𝑐
) 

 

 Onde xc e yc são o centro distorcido e xu e yu são as coordenadas dos pontos distorcidos. 

 A forma da função L(r) determina a quantidade de correção de distorção. L(r) pode ser estimado 

considerando linhas 3D na imagem que serão projetadas para linhas retas em 2D, minimizando o erro 

de distorção, calculado pela soma dos quadrados das distâncias dos pontos para as linhas. [21] [22] 

 De seguida, aplica-se um método automático para extrair um conjunto de linhas retas da imagem. 

Uma vez que este procedimento deve ser eficiente, definiu-se, como referência, que seria necessária 

uma precisão sub-pixel tal como um baixo custo computacional, para assim tornar a abordagem 

utilizável em sequências de vídeo reais.  
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 Em estudos antigos, o algoritmo proposto nesta abordagem foi usado para a correção de distorção 

radial de uma imagem, enquanto que neste estudo foi usado numa sequência de vídeo.  

 Assim, primeiro extraiu-se uma coleção inicial de linhas distorcidas e usou-se o modelo de divisão 

de um parâmetro, embebido no espaço de Hough, assumindo que a distorção das linhas na imagem 

era idêntica para todas elas. Resultando apenas num único valor para o parâmetro da distorção, que é 

estimado para toda a imagem usando a equação: 

 

Procede-se então à seleção de linhas mais longas, o qual é realizado através do esquema usual 

de votação, relacionado com o método padrão de Hough, onde são extraídos os pontos dos extremos 

e estimada a sua orientação. Cada ponto de borda vota para o conjunto de linhas no espaço Hough, 

com uma orientação similar à orientação do ponto de borda. [20] 

A partir da matriz de pontuação de votação, selecionam-se as linhas mais votadas para cada valor 

possível do parâmetro de distorção radial. Esta etapa fornece o conjunto contendo as linhas mais 

longas da imagem, o que constitui o primeiro passo para a correção da distorção da lente. Depois disso, 

com a mesma coleção de primitivas, um modelo de dois parâmetros é extraído minimizando uma função 

de energia dada pela distância dos pontos corrigidos às suas linhas associadas. Como forma de 

diminuir a distorção, e assumindo d como tuplo (k1, k2, xc, yc), que define o modelo de distorção, essa 

minimização torna-se possível, consistindo numa redução de energia, definida pela seguinte equação: 

 

 

 

 

Onde: 

 Nl – É o número de linhas; 

 N(j) – É o número de pontos da linha j; 

 Cd(̄xji) – Representa os pontos corrigidos associados à linha j, usando o modelo dado por d.  

Este erro mede o quão distantes os pontos estão das suas respetivas linhas. O valor inicial para 

k1 é dado pelo valor final obtido na etapa anterior, enquanto o valor inicial para k2 é 0. [23] 

O centro de distorção é inicializado no centro geométrico da imagem, aplicando a expansão de 

Taylor de E(d), em torno da aproximação inicial d0, e é dada por:  
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Como se pretende minimizar a energia, foi derivada a equação anterior para a tornar igual a zero, 

fincado desta forma: 

 

 

Uma vez que a função de energia (E) representa a distância dos pontos, após a correção da 

distorção da imagem às suas supostas linhas, é percetível que quanto menor for essa distância, ou 

seja quanto menor for o valor de energia, melhor será a linha. Uma vez encontrado o mínimo, obtém-

se os novos parâmetros de distorção usados para corrigir o ponto, que uma vez aplicados num 

processo iterativo, permitem encontrar todas as linhas da imagem com o auxílio da transformada de 

Hough. O processo termina quando não é possível detetar mais nenhuma linha nova. 

Com esta melhoria iterativa a maioria das linhas são detetadas, uma vez que, desta forma, a 

função de energia (E) consegue utilizar as informações de grande parte dos pixéis para melhorar os 

resultados da deteção de linhas e diminuir a distorção da imagem, com a aplicação de uma inversão 

matemática do modelo. [20] 

Como conclusão do algoritmo, é proposta uma maneira de corrigir a distorção radial, a qual pode 

ser resumida da seguinte forma: 

1. Para a primeira frame do vídeo extrai-se de forma automática o conjunto de linhas usando 

uma transformada modificada de Hough, em conjunto com um modelo de divisão a um 

parâmetro, descrito anteriormente. O que resulta num conjunto de linhas distorcidas e uma 

estimativa (valor inicial) do primeiro parâmetro de distorção;  

2. De seguida, e ainda para a primeira frame do vídeo, faz-se uma melhoria do modelo de 

distorção da lente usando técnicas de otimização não linear, como o uso de uma dita 

função de energia, que calcula a distância de um ponto à sua posição ideal, e o cálculo do 

centro de distorção em função da expansão de Taylor, para o centro da imagem e a função 

de energia, resultando num modelo otimizado de divisão a 2 parâmetros e a obtenção do 

centro ideal de distorção; 

3. Por fim, corrige-se a distorção radial de cada frame do vídeo, usando o modelo de 

distorção da lente, encontrado no passo anterior, estimado para a primeiro frame. [20] 

Durante a fase de testes para esta abordagem, as trajetórias dos jogadores foram obtidas pelo 

software DVideo™ [24] e a sincronização de imagens foi realizada através da identificação de eventos 

comuns em regiões sobrepostas, com uma calibração bidimensional que foi feita com base em vinte e 

três pontos de controlo na superfície da frame, com distâncias reais medidas anteriormente. 

Após a marcação das frames, os pontos de calibração e as trajetórias dos jogadores foram 

reconstituídos por meio do método de transformação linear direta, que forneceu as coordenadas 2D do 

jogador em relação às coordenadas da frame e comparou o rastreamento realizado pelo CCL e pelo 

CWAL. Os dados foram filtrados por um filtro de terceira ordem da Butterworth digital low-pass. [20] 

Os resultados da utilização desta abordagem mostraram que o uso de sequências de imagens 

com distorção radial corrigida de uma única câmara de lente grande angular, usando a transformada 
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de Hough para detetar linhas altamente distorcidas na imagem por meio de um algoritmo de deteção 

automática de subprecisão de bordas de pixel, é uma maneira altamente aplicável e confiável para 

conduzir a investigação cinemática de trajetórias e distâncias cobertas por jogadores de futsal. Além 

disso, os resultados também indicam que o uso desta câmara com distorção radial corrigida é 

semelhante a uma configuração convencional de múltiplas câmaras sem distorção severa da lente. [20] 

[25] 

 

2.3.3. Sistema de deteção de jogadores 

 

Nesta abordagem, Mackowiak propôs um sistema para detetar jogadores de futebol onde as 

principais operações são: deteção do campo, modelo 3D do campo, reconhecimento da região do 

objeto e modelo de rastreamento do objeto. 

Informações sobre a posição da área de jogo são cruciais para uma maior deteção de linha, 

deteção e seguimento de jogadores. Onde: 

1. Assume-se que área de jogo é uma região homogénea com uma matriz de cor 

relativamente uniforme. Portanto, o primeiro passo da deteção do campo de jogo é a 

quantificação vetorial dos valores do espectro de cor onde as cores quantificadas são 

então classificadas com base numa definição de cor verde, que à priori é considerada 

como a máscara inicial do campo, visto que o campo é a maior área verde em toda a 

imagem, fazendo-se rotulagem de todas as áreas isoladas, ficando apenas com as de 

maior dimensão. [26] 

2. As linhas de campo de jogo são detetadas usando a transformada modificada de Hough 

aplicada à imagem de linha binária, onde o primeiro passo é a geração de imagem com 

linhas de campo de jogo, de acordo com o algoritmo modificado, proposto por Li, seguido 

de afinamento morfológico. [27] 18 

3. Em seguida, a imagem gerada é dividida em blocos, onde, para cada linha de bloco, os 

parâmetros são estimados e usados no procedimento de votação no algoritmo modificado 

da transformada de Hough. Os candidatos de linha inicial são obtidos através da pesquisa 

do espaço de parâmetros da transformada de Hough para máximos locais.  

4. O próximo passo é o refinamento da seleção do candidato através da utilização de 

regressão linear. Este passo é considerado crucial para a precisão e falsa rejeição da 

deteção, pois candidatos com erros de regressão superior a dado limite têm de ser 

rejeitados.  

5. Finalmente, os candidatos são agregados com base na sua orientação e posição de forma 

a obter consistência temporal, onde, para cada linha, os candidatos são estimados para 

cada frame de forma independente, e, de seguida, agregados com linhas de frames 

anteriores.  

                                                   
18 Q. Li, L. Zhang, J. You, D. Zhang and P. Bhattacharya, "Dark line detection with line width extraction," IEEE International 
Conference on Image Processing, pp. 621-624, 2008, [Online] Available: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.436.3307&rep=rep1&type=pdf  
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Usa-se um modelo de área predefinido, isto é, um conjunto de parâmetros, para as linhas que 

formam uma área, com proporções de dimensão bem definidos, e detetam-se as linhas de campo de 

jogo tendo como base nesses parâmetros de referência. 

Desta forma, para cada frame são procurados os conjuntos de linhas que podem formar uma área, 

tendo como base os parâmetros de referência das linhas de grande área – explicados no parágrafo 

anterior. Para cada conjunto de linhas encontrado é também calculado o erro das mesmas em função 

dos parâmetros referência, para que, de todos os conjuntos, se consiga escolher o mais preciso, isto é 

o que tem um valor de erro menor. [26]  

Neste modelo, a representação do jogador foi feita através de uma janela de 16 × 32 pixéis e a 

deteção foi realizada usando várias escalas de imagem de entrada. A abordagem de escala múltipla 

garante a deteção adequada de jogadores independentemente da sua distância para com a câmara. 

Havendo como limites impostos para as dimensões mínima e máxima da janela, o tamanho do jogador 

mais pequeno na imagem, a qual deve ser de pelo menos 16 × 32 pixéis e do maior, que pode ser, no 

máximo, metade da altura da imagem.  

Nesta abordagem são usados descritores de histograma de gradientes orientados (HOG), que são 

classificados por um algoritmo SVM linear e são guardados numa base de dados de modelos de 

jogadores. Esta é uma base de dados que contém exemplos de perfis, positivos e negativos, de 

jogadores, para que estes possam ser reconhecidos de uma forma mais eficaz. Os valores para esses 

perfis são: 

 Mais de 600 perfis verticais frontais e verticais, como exemplos positivos; 

 E mais de 3000 imagens verticais, não-reprodutoras. [26] [28] 

Assim, foram treinados três classificadores SVM que trabalham em paralelo para detetar diferentes 

poses de jogadores, onde:  

 O primeiro, foi treinado em imagens com poses frontais verticais; 

 O segundo, em poses de perfil vertical;  

 O terceiro, em conjunto de articulações de todas as poses verticais;  

 Todos os classificadores SVM estavam a usar o mesmo conjunto de amostras negativas.  

Com este treino, se o detetor de SVM classifica a área da imagem analisada como pertencente a 

uma classe de jogador, a sua localização é marcada usando uma área retangular chamada de caixa 

delimitadora. Eventualmente, o sistema de deteção de objetos usa uma componente de pós-

processamento que agrega as caixas delimitadoras dos jogadores resultantes de todos os 

classificadores SVM para aumentar o número de objetos detetados, diminuindo a taxa de deteções 

falsas e melhorando a precisão da segmentação. 

No entanto, é observável que um único jogador pode causar múltiplas deteções de cada vez e, 

portanto, as caixas delimitadoras resultantes do detetor de um único jogador sobrepõem-se em muitos 

casos. Para superar este problema, uma operação de fusão adicional foi proposta, a qual consiste nas 

seguintes operações: 
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1. São rejeitadas todas as caixas de deteção onde o tamanho destas não respeita os limites 

impostos ou caso estas contenham muitos pixéis de campo de jogo; 

2. É realizado um teste de sobreposição para cada par de caixas detetadas, através da 

comparação pixéis, de cada uma das caixas não correspondentes ao campo, onde é 

testado se essas áreas e formatos desses pixéis são semelhantes e se sobrepõem; 

3. Agregação de caixas onde duas caixas sobrepostas são juntas numa caixa resultante.  

Esta técnica de rastreamento de objetos causa uma melhoria na robustez do sistema em caso de 

oclusão do jogador e mudanças de foco produzidas por um movimento rápido da câmara ou zoom. [26] 

Os resultados da combinação de técnicas de HOG e SVM mostram claramente que a base de 

dados de imagens usada para o treino dos detetores SVM analisados precisa ser estendida para que 

se consiga aumentar o valor de recuperação. No entanto, mesmo tendo uma base dados insuficiente, 

há outros problemas que necessitam de soluções para reduzir a taxa de objetos perdidos para o 

sistema de deteção apresentado nesta abordagem, tais como: 

 Primeiro, é observável que o algoritmo de deteção de campo de jogo classifica, 

frequentemente, os equipamentos verdes e brancos como um campo de jogo, o que é um 

erro.  

 Segundo, o tamanho das caixas delimitadoras resultantes do algoritmo de agregação, 

devem ser determinados com mais precisão, dado que o ajuste do modelo de campo de 

jogo pode fornecer informações adicionais sobre o tamanho esperado de um jogador, 

dependendo de sua localização na imagem analisada.  

Assim, como forma de contornar estes problemas, os autores desta abordagem sugerem algumas 

soluções: 

 A aplicação de um algoritmo de rastreamento adicional em caso de oclusão do jogador e 

em mudanças de foco temporárias produzidas por um movimento rápido da câmara ou 

zoom; 

 O aumento do número de detetores de jogadores que são usados em simultâneo, tal como 

a agregação dos seus resultados para produzir uma única saída. Esta solução inclui o 

aumento do número de classificadores de deteção SVM. [26] 

Como resumo, esta abordagem utiliza uma combinação de várias técnicas para a segmentação 

do vídeo, tais como a segmentação baseada na cor dominante, a modelagem do campo 3D baseada 

na transformada de Hough, a deteção de descritores de HOG e a classificação de SVM, os quais 

mostram robustez em caso de grande inconstância de tempo, iluminação e qualidade de sequências 

de vídeo. 

Assim, como forma de teste a esta abordagem, foi criada uma base de dados para executar uma 

avaliação objetiva do algoritmo de deteção de jogadores e para explorar a aptidão de métodos 

selecionados, tendo sido aplicada no sistema de segmentação. 
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Como conclusão, é possível perceber que esta abordagem merece mais pesquisa, principalmente 

nas partes da mesma referentes à base de dados de imagens usadas para treinar os detetores SVM e 

ao número de detetores usados em simultâneo pelo sistema. [26] 
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3. Análise do Problema e Proposta da Solução 

 

A grande evolução tecnológica no mundo do desporto, mais concretamente no futebol, apresenta vários 

desafios para diversos clubes, que por: incapacidade financeira, desconhecimento ou falta de recursos, 

não conseguem aceder a grande parte dos produtos hoje presentes no mercado. 

Uma grande vantagem que esta nova utilização de tecnologias trouxe foi a capacidade de registar, 

guardar e acompanhar as performances dos diferentes jogadores. Capacidade esta que ajuda e guia 

os scouters e treinadores a perceber quem pretendem para as suas equipas, que lacunas têm e quais 

são os seus maiores pontos fortes. 

No entanto, estes sistemas são somente atingíveis através do mapeamento das posições dos 

jogadores para um plano, onde é possível fazer cálculos estatísticos precisos (com uma baixa margem 

de erro). 

Apesar de já existirem algumas soluções para resolver o mapeamento da posição dos jogadores para 

um plano 2D, todas essas resoluções apresentam custos muito elevados para o consumidor (Como é 

descrito na secção 2.2). Este tornou-se, assim, um dos principais motivos que fizeram com que este 

projeto fosse desenvolvido. 

Não é o único motivo pelo qual esta dissertação se move (como poderá ser visto nas secções seguintes) 

o lançamento de algo que não existe no mercado e o desafio de solucionar um problema de uma forma 

que acarrete menos custos que tantos outros tentaram realizar, sem sucesso, também foram grandes 

impulsionadores. 

Assim o problema deste projeto pode ser descrito, através da seguinte pergunta: 

 

 

Esta é uma pergunta que não tem uma resposta simples e uma execução ainda mais complicada, dada 

a complexidade que terá o Tratamento de Imagem e quantidade de transformações necessárias para 

o que se vê numa frame seja fielmente traduzido. 

De forma a descomplicar e pelo próprio desenvolvimento da solução (como visível em toda a secção 

4) o problema geral foi subdividido em várias perguntas, cujas respostas conduzem ao bom 

entendimento e desenvolvimento do problema. 

Como forma de se perceber melhor o problema geral da aplicação que se pretende criar, este foi 

decomposto em diversas perguntas mais especificas, (que estão cada uma delas abordadas neste 

capítulo). Que estão definidas por: 

Como é que a partir de um vídeo com imagens de um jogo de futebol, vindas de uma só câmara, 

é possível criar um plano bidimensional, capaz de mostrar as posições dos jogadores? 
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3.1. Tradução do posicionamento dos jogadores 

 

Encontrar uma forma de traduzir o posicionamento dos jogadores de uma imagem para o plano é, no 

fundo, o que se pretende alcançar, com esta dissertação, mas é impossível executar os resultados 

pretendidos sem se idealizar um procedimento de operações a serem realizadas. 

No entanto estas operações devem ter um problema em concreto para resolver para que não 

comprometam a performance do sistema todo, que tem como objetivo correr em tempo real. 

 Assim, idealizar uma solução, percebendo que é impossível fazer uma tradução direta do que se vê 

numa imagem para um plano 2D, é um passo crucial para se chegar à primeira pergunta:  

 

Dadas transformações que são exercidas sobre o que está a ser fotografado aquando de se tirar uma 

fotografia ou filmar o jogo, rotação, translação, escala e perspetiva, é, por isso, necessário identificar 

pontos fixos no campo para que possam ser mapeados e rastreados para pontos no plano. Pontos 

esses que, independentemente da posição, ângulo e distância da câmara, têm de ter valores standard, 

presentes nos regulamentos do jogo, para que uma escala apropriada posso ser idealizada. 

 

 

 O que se deve ter em conta para traduzir a posição dos jogadores? 

 

 Como é que se deteta o campo? 

 

 Que tratamento de deve fazer sobre a frame? 

 

 Como limpar as linhas?  
 

 

 Como identificar o lado do campo? 

 

 Como mapear o campo para o plano 2D? 

 

 Como integrar com as componentes já existente? 

 O que se deve ter em conta para traduzir a posição dos jogadores? 
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3.2. Deteção dos limites e área do Campo 

Uma vez lidando com o problema anterior, e nos apercebermos que as únicos objetos fiáveis que nos 

permitem calcular as matrizes de transformação para fazer o mapeamento (tal como pode ser 

observado na secção 4.4) é o campo em si, com as suas linhas de grande e pequena áreas, começam 

a surgir novas perguntas relacionadas com forma de identificar e reconhecer essas linhas, e que são 

colocadas da seguinte forma: 

 

Todas estas perguntas com a sua legitimidade e com um propósito bem definido. Sendo a primeira a 

fazer o sistema perceber o que está presente na imagem, da mesma forma como um olho humano o 

capaz de ver, a segunda para se fazer com que o sistema não tenha excesso de informação na hora 

de detetar essas mesmas linhas, para que não existam problemas na hora de identificar o que está 

presente na imagem (grande área, campo, pequena área, etc.), e a última para que se consigam limpar 

resíduos provenientes de um excesso de linhas vindas da deteção de campo, pois por muito boa que 

seja a deteção de campo não é possível retirar todo o “lixo”, sem se perder conteúdo importante. 

Uma vez estando resolvida esta parte do problema, será possível encontrar as transformações 

necessárias para traduzir o que está presente na imagem para o plano 2D, calculando-as através das 

linhas e pontos encontrados, pois sabe-se exatamente onde estes devem bater. 

3.3. Transformar pontos da imagem para o plano 2D 

 

É este sub-problema que representa o maior desafio para resolver, porque é necessário identificar e 

perceber as transformações que são exercidas sobre os pontos de referência aquando de se filmar ou 

tirar uma fotografia, para se poder transformar o que está presente na imagem para o plano 2D. Para 

além de encontrar estes fatores, é também necessário que se perceba, para o caso de ser uma imagem 

de um campo parcial, qual é o lado do campo que está a ser filmado, de forma a reduzir o das 

conversões e não ter excesso de cálculos. 

Desta forma novas perguntas surgem, e tentam traduzir todo o sub-problema, descrito anteriormente. 

Estas perguntas são:  

 

 

 Como se deteta o Campo? 

 Que tratamento se deve fazer sobre a frame? 

 Como limpar o excesso de linhas? 

 

 Como identificar o lado do Campo? 

 Que transformações estão presentes numa fotografia? 
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A juntar com tudo o que foi descrito e uma vez resolvidos estes sub-problemas duas questões adicionais 

surgem: 

 

 

Ambas com uma importância acrescida na resolução do problema maior, pois a primeira apesar de 

parecer simples, uma vez encontradas as transformações, tem um revés considerável quando se 

começa a pensar nos dados que se têm disponíveis, sendo estes exclusivos ao que se consegue retirar 

da frame que está a ser visualizada (não se tem acesso nem ao ângulo da câmara nem à distância e 

altura desta para com o campo) dado que não é possível fazer uma inversão linear para com o que se 

encontra. 

A segunda pergunta vem do que já existe, e de como é que se vão passar as informações necessárias 

entre as duas componentes, as posições dos jogadores as suas traduções e a frame, sem se 

comprometer a performance geral do sistema como um todo.  

 

3.4. Resumo do capítulo 

 

Nesta secção é descrito o problema de uma forma mais técnica e detalhada para que o complô geral 

da dissertação possa ser compreendido sem margem de dúvidas. 

Dividindo o problema geral em diversas perguntas que correspondem aos maiores desafios no 

desenvolvimento da solução. Algumas destas, problemas que estão existentes no mundo empresarial, 

até ao momento desta solução.  

 

3.5. Proposta de solução 

 

Na figura 8, é possível perceber a arquitetura da solução que se pretende aplicar ao problema, 

consistindo num gráfico de sequência onde estão mostrados todos os passos e a sua ordem de 

execução, no algoritmo. 

A solução que se pretende apresentar com este documento, assenta sobre três tipos de tratamento de 

dados, que são fundamentais à solução: 

1. O primeiro, sendo um tratamento de imagem que fará o reconhecimento da parte útil da 

imagem em conjunto com as linhas de campo presentes na mesma; 

2. O segundo é o tratamento das linhas detetadas, através de algoritmos matemáticos, para que 

se consiga reconhecer os lados do campo e encontrar os pontos de interseção das linhas da 

grande área; 

 Como inverter estas transformações? 

 Como integrar com as outras componentes do sistema? 
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3. E o terceiro que é uma matriz de transformação capaz de converter os pontos, através de 

transformações de rotação, translação, escala e perspetiva. 

  

Figura 7 - Diagrama de sequência da solução proposta 
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4. Concretização da Solução 

 

A solução foi desenvolvida com o propósito de perceber, em tempo real e frame a frame, a posição dos 

jogadores num campo de futebol, denominando-se Field Detector. 

Esta é uma componente que detém um grande impacto no sistema, ditando quais as funcionalidades 

que estarão disponíveis, e impactando diretamente a eficácia e performance do mesmo.  

É através desta, que será possível perceber qual o movimento dos jogadores, assim como a sua 

velocidade e performance geral, pois é responsável pela limpeza das frames (limpar a imagem de 

fatores alheios ao jogo, como, por exemplo, os espectadores) e mapeamento das componentes 

relevantes para um plano 2D, havendo assim uma necessidade de grandes quantidades de cálculo e 

análise de imagens, que faz da componente um dos principais responsáveis pelo desempenho do 

sistema. O que faz com que os seus tempos de execução tenham sido testados e analisados 

constantemente, para que não comprometessem o desempenho do Player Tracker. 

Assim, no desenvolvimento do Field Detector, usaram-se várias frames de teste, todas com 

características diferentes (tamanho, definição, posição da câmara, etc.), para que fosse possível medir 

o desempenho e eficácia, em diversos tipos de ambientes, onde a componente pode atuar. 

Para melhor organizar o desenvolvimento, decidiu-se planeá-lo em cinco etapas, para que tudo 

estivesse bem organizado e fosse mais fácil de acompanhar. 

 

4.1. Tratamento de imagem 

 

Esta etapa necessitou de evoluir constantemente, devido ao seu desempenho e resultados obtidos 

pelos diferentes algoritmos que podem ser aplicados. Por forma a facilitar a sua aplicação, foi 

decomposta em três passos distintos, cada um com grandes responsabilidades no resultado final. 

A primeira ação que deve ser executada, quando se recebe a frame, é o resizing, pois, por uma questão 

de desempenho, não é possível processar a imagem com o seu tamanho original, mais especificamente 

se tiver uma resolução superior a HD, dado a quantidade de pixéis que aí estão presentes. Caso o 

resizing não seja executado o sistema torna-se demasiado lento e disfuncional. 

Para resolver este problema, optou-se por fazer um redimensionamento da imagem sempre que a sua 

largura excedesse os 1000px, sendo este redimensionamento proporcional ao número de vezes que 

ultrapassa o 500px. Por exemplo: se a imagem for de 1280x720p esta será reduzida para metade do 

tamanho, 1280/500=2. 
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De seguida realizou-se um algoritmo baseado na composição de cores por RGB, para se conseguir 

detetar as linhas cruciais ao entendimento do campo, mas resultava em grandes quantidades de 

resíduo na imagem (como é visível pela figura 9), o qual causa grandes problemas numa fase posterior, 

onde se reconhecem as linhas do campo presentes na imagem, em conjunto com linhas que são 

referentes a resíduo da imagem. A aplicação de uma abordagem com este modelo de cor originava 

uma lista de linhas demasiado grande, por estar cheia de retas vindas do resíduo. 

Para contornar esta situação deve-se optar pela utilização de um modelo de cor HSL (que está definido 

como na figura 10) que permite distinguir brancos com mais precisão.  

 

 

 

 

 

 

 

19 20 

                                                   
19 “RGB color model” Wikipedia, 27 01 2019 [Online] Available: https://en.wikipedia.org/wiki/RGB_color_model [Accessed 01 01 

2019]. 
20 “Fichier:HSL color solid cylinder.png” Wikipedia, 28 12 2015 [Online] Available: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:HSL_color_solid_cylinder.png [Accessed 01 02 2019]  

Figura 8 - Filtragem da “frame” por RGB 

Figura 9 - Comparação entre o modelo de cores RGB, esquerda, e o modelo HSL, direita  
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Dado que este modelo decompõe cores em hue, saturação e luminosidade, permite encontrar, com 

precisão, as componentes referentes ao campo e distinguir as linhas nele presentes, uma vez que têm 

sempre valores bastante elevados de luminosidade, o causou uma grande diminuição do ruído da 

imagem e aumentou o desempenho da componente. 

No entanto, apesar do aumento de desempenho do sistema, é passível de ser verificado que só 

aplicando esta mudança a componente se encontraria com um frame-rate muito baixo quando 

comparado com o que se pretendia. 

De forma a reduzir o tempo de execução do Field Detector, fez-se uma análise detalhada para medir 

os desempenhos das diferentes soluções disponíveis para este problema (o que resultou na tabela 1). 

 

 

Solução Tempo de 
Execução (s) 

fps Resultados Notas 

Iteração normal 0,3224 3 >frame limpa;  

>linhas bem visiveis. 

 

Iteração 
Threads 

0,2550 -> 0,3963 4->2 >Tempo varia c/ nº de 
conflitos encontrado;  

>frame c/lixo; 

 >linhas bem visiveis. 

>Testado com execução 2D; 
>Testado com execução 

normal. 

Iteração GPU 0,4279 2 >frame limpa; 

>linhas bem visiveis. 

>Testado com Emgu; 
>Testado com Alea; 

>Testado com Hybridizer. 

Iteração com 
Array 

0,014 72 >frame muito suja >Testado com os 
parâmetros morfológicos 

normais; 

Iteração com 
Array 

0,014 72 >frame limpa; 

>linhas muito bem 
definidas. 

>Testado com 2 técnicas 
morfológicas, matrizes de 35 

e 44 

Iteração com 
Array + Threads 

0,0176->0,0347 57->29 >frame impossível de 
analisar 

>Testado com 2 técnicas 
morfológicas, matrizes de 35 

e 45 

Iteração com 
Array + GPU 

0,0125->0,0134 >75 >frame limpa; 

>linhas muito bem 
definidas. 

>Testado com 2 técnicas 
morfológicas, matrizes de 35 

e 45 

Tabela 1 – Desempenho de cada solução, no Tratamento de imagem. 
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Como pode ser visto na tabela, todas as opções que impliquem correr o algoritmo no CPU deixam de 

ser soluções, derivado do seu tempo de execução ser muito baixo, não garantindo os requisitos 

mínimos para atingir os objetivos pretendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, deve-se sempre optar por alterar a ferramenta para realizar todas as operações possíveis 

através do GPU e com a imagens convertidas em arrays, contendo os valores dos pixéis, o que melhora 

o desempenho de todo o sistema consideravelmente, ficando esta componente a correr perto dos 

15fps. Valor que pode e é melhorado com o aumento de qualidade e velocidade do GPU que se utiliza. 

Obtendo-se assim um Tratamento de Imagem rápido e funcional, relativamente à sua versão anterior 

(com um modelo de cor RGB e a correr no CPU), ultrapassa uma taxa de aceitação que ficou definida 

nos 10fps e fica a meio caminho dos ideais, 30fps, desempenho necessária para obter uma sensação, 

de análise, em tempo real. Mas que, no entanto, pode ser perfeitamente atingível com a aquisição de 

um melhor processador. 

Todavia, após alguns testes mais intensivos, foi possível perceber que, com esta primeira versão 

componente, não se processava bem imagens com grandes variações de luminosidade. Algo que 

solucionámos (como está mais bem descrito, nas secções 3.1.1 a 3.1.3) através da interpretação da 

luminosidade geral da imagem, eliminando, consideravelmente, o lixo produzido por imagens com 

rasgos de luz, como a que está na figura 11. 

 

4.1.1. Reconhecimento do Campo 

 

O primeiro passo na limpeza da frame tem como objetivo isolar tudo o que são componentes relevantes 

do jogo (campo e linhas nele presentes) do que não interessa.  

Assumindo que o campo é maioritariamente composto por cores amarelas e verdes, é relativamente 

fácil detetá-lo, especialmente com o modelo HSL, não tendo levado mais do que cinco testes para 

encontrar um espectro de cores que satisfizesse os parâmetros pretendidos.  

Assim descobriu-se que, com valores hue contidos entre 45 e 150, é possível detetar um campo de 

futebol com uma precisão elevada. Usou-se, assim, esse espetro de valores, para poder mudar as 

Figura 10 - Imagem com rasgos de luz. 
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cores dos pixéis da imagem para branco, caso sejam verdes, e preto, caso não sejam, obtendo um 

resultado semelhante ao da figura 12, onde é possível perceber onde está o campo. 

 

 

 

De forma a reduzir o lixo produzido por imagens com rasgos de luz e aumentar a eficácia do algoritmo, 

estudaram-se algumas alternativas para melhorar a limpeza da imagem, e optou-se por uma solução 

que envolve a medição da luminosidade média e máxima da frame. 

Assim, após a realização de alguns testes, verificou-se ser mais fácil obter bons resultados em imagens 

cuja diferença entre a luminosidade média e o valor máximo de luz é acentuada. Para tirar partido desta 

situação deve ser definido, para essas imagens, um threshold de luz um pouco inferior ao valor médio 

de luz.  

Para os outros tipos de imagem, foi necessário definir um valor de threshold um pouco superior ao valor 

médio, visto que em alguns casos é muito difícil distinguir brancos de cores brilhantes. 

 

4.1.2. Processamento morfológico da frame 

 

Inicialmente, após várias tentativas para descobrir qual a melhor técnica morfológica, tipo e dimensões 

de matriz a usar para se limpar a frame, optou-se por usar duas técnicas sequencialmente: Primeiro a 

Erode e depois a Close, ambas com uma matriz retangular de 15x15 e 60x60, respetivamente. 

No entanto, apesar do bom resultado (visível na figura 13) o desempenho da componente era 

severamente afetado, fazendo com que o sistema demorasse mais de um segundo por frame. 

Para lidar com este problema de desempenho, decidiu-se mudar as dimensões e formatos das matrizes 

de análise para 31x31px formato de cruz no Erode e 40x40px com formato retangular no Close, 

melhorando o desempenho e eficácia (figura 13).  

Figura 11 - Primeira filtragem da imagem, pelo espetro de cores verdes 
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No entanto, não foi o suficiente para pôr novamente os tempos de execução num estado aceitável. 

Uma vez feitos mais alguns testes para se perceber como se poderia melhorar o desempenho, 

verificou-se que as melhorias de resultados com a aplicação dos dois tipos morfológicos não 

influenciava, tanto quanto o previsto, o reconhecimento das linhas do campo, e que comprometia em 

demasia os tempos de execução do processo. 

Procedeu-se a uma investigação para decidir qual das duas técnicas dava melhores resultados, e 

observou-se que a Erode, com a matriz descrita em cima, era a solução mais fiável, levando a uma 

grande melhoria no tempo de execução e não comprometendo em demasia o resultado (como pode 

ser visto na figura 14). 

Com o grande aumento de desempenho (descrito na subsecção anterior) foi possível executar as duas 

técnicas morfológicas acima descritas, tendo sofrido uma alteração no tamanho das matrizes, que 

ficaram com os tamanhos 35x35px e 50x50px, para o Erode e Close, respetivamente, aumentando a 

eficácia do algoritmo. O que ajudou no processamento de linhas, descrito nos capítulos seguintes. 

 

 

Figura 12 - Comparação de resultados entre a utilização de diferentes formatos de matrizes e dimensões. 

(Esquerda: 15x15 e 60x60, Retangulares; Direita: 31x31, Cruz e 40x40, Retangular) 

Figura 13 - Resultado da utilização de somente uma técnica morfológica, Erode. 
(com uma matriz 31x31 em Cruz) 
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4.1.3. Identificação das linhas de campo 

 

Esta etapa, trata da aplicação da máscara criada para a frame (descrito na secção 4.1.2) com mais 

algumas condições na versão original da mesma, de modo a que fiquem só as linhas do campo na 

imagem a ser processada. Sendo que, as condições para o nível de luminosidade de cada pixel da 

imagem original são: para um valor superior ao threshold, definido na secção 4.1.1, significa que 

representam algo branco ou esbranquiçado e, como tal, é convertido para branco, ou se não atingir 

esse valor, é mudado para preto. 

Todo este procedimento dá origem a uma imagem binária, preta e branca (como a da figura 15) que irá 

ser analisada nas fases seguintes do processamento. 

 

 

 

 

4.2. Reconhecimento de linhas 

 

Uma vez alcançada a figura 15, deve proceder-se a um reconhecimento de linhas presentes na frame, 

para que as linhas de campo possam ser encontradas. 

De forma a alcançar este objetivo, estudou-se algumas alternativas, fórmulas matemáticas e algoritmos 

que fossem capazes de reconhecer linhas, tendo-se optado pela aplicação de Transformadas de 

Hough, que, para cada pixel branco detetado, simula a criação de linhas de X em X ângulos (como as 

figuras 16 e 17 explicam) e após todos os pontos terem as suas linhas simuladas, devem escolher-se 

as que correspondem a um maior número de pontos que por elas é intercetado.21 

                                                   
21 "Wikipedia: Hough transform," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Hough_transform. [Accessed 13 Agosto 2018].  

Figura 14 – Imagem da frame, após o tratamento de imagem 



37 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

Existem disponíveis, neste momento, três alternativas à aplicação deste algoritmo:  

 Uma deteção somente de linhas rectas, geralmente denominado HoughLines; 

 Uma deteção somente de linhas circulares, geralmente denominado HoughCircles; 

 E uma deteção probabilística de linhas rectas, o qual costuma estar nomeado de duas formas, 

HoughLinesP e HoughLinesBinary. 

No entanto, para o propósito do Field Detector, só as linhas rectas interessam, fazendo com que a 

primeira abordagem fosse na aplicação da variação do algoritmo responsável pela deteção de linhas 

                                                   
22 “Hough Transform Example”, [Online] Available: http://www.nashweb.de/articles/04-HoughTransform-Example.html [Accessed 

01 02 2019] 
23 “Archivo:Hough space plot example.png” Wikipedia, 27 07 2008 [Online] Available: 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Hough_space_plot_example.png [Accessed 01 02 2019]  

Figura 15 – Demonstração da simulação da criação de linhas pelo algoritmo da 

Transformada de Hough. 

Figura 16 – Gráfico da Transformada de Hough, com a seleção da distância e ângulo da 

recta, 80 e 60° respetivamente  
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rectas. Mas, devido a problemas com os próprios algoritmos, não obteve nenhum resultado viável, o 

que causou com que se optasse pela utilização da variação do algoritmo com a deteção probabilística 

de linhas, que apesar de teoricamente ser menos precisa, apresentou bons resultados, como é passível 

de ser observável na figura 18. 

 

 

Para garantir os melhores resultados, descobriu-se que era muito vantajoso fazer uma deteção de 

vértices na frame, pois diminui o número de pontos a ser analisados pelo algoritmo e facilita na definição 

dos segmentos de recta, visto que os limites ficam definidos pelos vértices detetados.  

Atualmente, os melhores resultados são encontrados com o método proveniente da biblioteca Emgu, 

com os cinco parâmetros de entrada: 

 A imagem de deteção de vértices; 

 A distância de resolução dos pixéis, rho= 1,5; 

 O ângulo para a geração das rectas simuladas, theta= (1,875°=PI/96rad); 

 O número mínimo de interseções necessário para detetar uma linha, threshold= 20; 

 O cumprimento mínimo de linha, 35; 

 Intervalo máximo permitido entre dois pixéis, 10. 

Para a seleção dos valores acima descritos, foram realizados vários testes e pesquisas para chegar 

aos melhores valores, controlando sempre o desempenho e eficácia da solução que se desenvolveu. 

 

4.2.1. Formação de linhas 

 

Uma vez aplicado o método da transformada de Hough, é encontrada uma lista de inúmeros segmentos 

de recta que necessitam de ser limpos, dado que muitos desses segmentos tentam definir ou são parte 

da mesma recta.  

Figura 17 - Frame com a linhas detetadas pela transformada probabilística de 
Hough. 
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De forma a se conseguir limpar esta lista, duas abordagens foram idealizadas: o reconhecimento de 

valores de duas rectas como sendo semelhantes e fazendo a média dos valores entre estas; e a 

utilização da fórmula matemática conhecida como Least Square Fit.24 25 26 

As duas abordagens foram testadas de forma igual, mesmo sabendo que na teoria o Least Square Fit 

seria a melhor solução, para o que se pretende realizar.  

Contudo, a abordagem matemática não pode ser simplesmente aplicada, há uma necessidade de ser 

moldada ao problema em questão, tendo sido por isto necessário seguir a seguinte técnica: 

1. Identificação de segmentos de recta que poderão fazer parte da mesma linha do campo através 

do slope e da posição na origem das mesmas. Estas precisam de ser semelhantes, e devem 

de estar dentro de um intervalo de aceitação, de: 0,6 (slope) e de 10 pxs (posição na origem); 

2. Identificação dos pontos de início e de fim desses segmentos; 

3. Calcular uma recta que melhor descreva todos os pontos selecionados para rectas, ditas 

semelhantes (Least Square Fit). 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Uma vez realizados os testes às duas abordagens, deve ser selecionado o método matemático de 

Least Square Fit, para aglomerar todos os segmentos de linha, porque este consegue identificadar 

duas formas de aplicação: 

 

 

                                                   
24 E. W. Weisstein, "Least Squares Fitting," MathWorld, [Online]. Available: 

http://mathworld.wolfram.com/LeastSquaresFitting.html. [Accessed 13 Agosto 2018].  
25 "Wikipedia: Least Squares," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares . [Accessed 18 Agosto 2018]. 
26 "Curve Fitting: Linear Regression," Math.NET Numerics, [Online]. Available: https://numerics.mathdotnet.com/regression.html. 

[Accessed 13 Setembro 2018]. 
27 “Goodness of fit” Wikipedia, 30 01 2019 [Online] Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Goodness_of_fit [Accessed 01 02 

2019]. 

Figura 18 - Exemplo da aplicação de Least Square Fit, para encontrar a recta vermelha  
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a) Implica estender os segmentos de linha até ao limite da frame, e juntar todos os que 

obedecessem aos parâmetros descritos anteriormente, resultando em imagens e linhas muito 

inconsistentes e confusas (como é visível na figura 20). Fazendo com que a execução desta 

técnica recaia sobre a alternativa b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Consiste em juntar os segmentos, que preenchessem os parâmetros, dois a dois, definindo 

sempre os limites máximos, como sendo os pontos dos segmentos a ser aglomerados. Com 

tudo isto, e apesar de ter um custo um pouco superior no desempenho do sistema, os 

resultados são melhores, originando linhas muito precisas e com muito menos lixo (como pode 

ser visto na figura 21). 

 

 

 

 

Figura 19 - Resultado da primeira forma de aplicação, para formar linhas 

Figura 20 – Resultado da segunda forma de aplicação para formar linhas 
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4.2.2. Limpeza de linhas e resíduos 

 

Esta parte consiste em perceber quais são a linhas que efetivamente podem ser úteis para perceber a 

posição do jogador no campo. 

Foram pensadas três soluções para resolver o problema de excesso de linhas e resíduos na imagem: 

a) Comparar ponto de interseção com a cor do mapa de cor, após HSL; que não pode ser 

aplicado, dado o peso que teria no desempenho do sistema e por poder limpar pontos 

necessários à análise; 

b) Eliminar linhas que só são constituídas por um segmento; existiu uma tentativa de aplicação 

desta solução, tendo-se verificado, no entanto, que ao executar eliminavam-se linhas 

essenciais ao bom funcionamento, futuro, do sistema; 

c) Encontrar os retângulos existentes na figura e tentar enquadrá-los, percebendo tanto a sua 

posição no campo, como as linhas que os formam, para eliminar os segmentos que não formam 

retângulos. 

Assim, para limpar as linhas, optou-se pela última solução, que apesar de parecer simples, é bastante 

complexa, pois é uma solução em constante evolução, consoante a nossa necessidade e complexidade 

das frames a analisar. 

Como forma de aplicar esta solução duas abordagens foram feitas: 

1. Resume-se em encontrar quatro linhas que, duas a duas, tenham dimensões semelhantes. No 

entanto, devido à inconsistência dos ângulos das linhas, os resultados não foram positivos. 

2. Através do ângulo entre linhas adjacentes a um ponto de interseção que, para que um retângulo 

seja formado, têm de existir outras duas linhas que formassem o mesmo ângulo. Todavia, 

devido à grande quantidade de resíduos na frame, verificou-se que, os resultados, apesar de 

mais positivos, não foram os desejados, pois eram detetadas várias retas que não formam 

retângulos. 

Como forma a melhorar a segunda abordagem, devem ser acrescentadas três condições para que os 

retângulos sejam validados: 

 Os pontos de interseção das linhas (arestas dos retângulos) têm de pertencer aos limites 

aumentados da frame (1.4x a altura e 2x o comprimento) (figura 22); 

 Têm de ser exatamente quatro linhas selecionadas, e quatro pontos de interseção, por 

retângulo; 
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 As quatro linhas que compõem o retângulo devem de ser compostas por duas de slope positivo 

e duas negativo, para que não haja o problema de formarem retângulos abertos. 

 

4.2.3. Localizar lado do campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialmente, para se localizar o lado do campo, foi pensada uma abordagem que prometia grandes 

resultados, e que consistia em situar a pequena área na grande área. Visto que, se a pequena área 

estiver do lado direito da grande área, trata-se do lado direito do campo, e se estiver do lado esquerdo, 

trata-se do lado esquerdo. 

Esta abordagem, consistia em perceber, de todos os retângulos encontrados, quais tinham apenas uma 

linha em comum com o maior retângulo e qual desses era o mais pequeno (pequena área) (como se 

pode perceber através dos retângulos azul e verde da figura 23). 

Devido à deformidade dos retângulos e ao lixo presente nas frames, esta solução não atingiu os 

resultados esperados, falhando em cerca de 40% dos testes feitos sobre a mesma. 

 

Figura 21 - Frame de limites aumentados 

Figura 22 - Campo com a identificação da grande área e retângulos com um lado 
em comum 
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Isto é justificável devido à existência de retângulos criados pelos resíduos presentes na imagem, que 

influenciam o algoritmo de forma negativa, identificando lixo como o retângulo mais pequeno ou o maior 

(visível na figura 24).  

Por forma a contornar esta imprecisão, criou-se uma solução baseada nos ângulos usados pela câmara 

para captar os vídeos. Pois, como é possível visualizar nas figuras 24 e 25, as maiores linhas da 

imagem seguem, sempre, a mesma direção e ângulo. 

Assim ficou definido que, se o ângulo da maior linha pertencente ao maior retângulo detiver um slope 

positivo, significa que a imagem é referente ao lado direito do campo, e que se possuir um slope 

negativo, é referente ao lado esquerdo do campo. 

Deve ficar também ficar estabelecido que, para a imagem ser considerada da zona do meio campo, 

não pode ter mais do que cinco retângulos detetados. 

Com esta nova abordagem, a precisão do algoritmo passou dos 60% para os 90%, ficando, assim, 

dentro dos parâmetros de aceitação (que podem ser verificados no capítulo 5). 

 

 

Figura 24 - Comparação de linhas de maiores dimensões, para lados opostos do campo. 

Figura 23 – Identificação das linhas que formam o maior retângulo válido. 
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4.2.4. Pontos de interseção das linhas 

 

Esta fase consiste em a partir da lista de rectas selecionadas nas secções 4.2.2 e 4.2.3, ver quando e 

onde estas se intersetam. 

Devido a ser uma fase que é transversal para quase todas as outras fases da secção 4.2, deve ser 

adaptada para fazer duas coisas distintas: 

a) Fazer a interseção de todas a linhas detetadas e verificar quais os pontos dentro do limite 

(como descrito na secção 4.2.2 e visível na figura 22); 

b) Verificar quais são os pontos dos retângulos passiveis de ser imprimidos na imagem da frame 

(para que os testes possam ser feitos, de forma a corrigir e testar as matrizes de 

transformação). 

Na figura 26, é possível ver os pontos de interseção de todos os retângulos encontrados na frame, 

(representados a verde) sendo graças a esta deteção, que é possível encontrar uma matriz de 

transformação que traduza a posição dos jogadores na imagem para uma posição num plano 2D, 

escalado (Como está mais bem descrito na secção 4.4). 

 

 

4.3. Criação de um plano 2D 

 

Esta fase é a mais pequena, consistindo em criar um plano 2D de um campo de futebol. 

Para realizar isto, é necessário: 

1. Perceber quais são a medidas reais para um campo de futebol; 

2. Estabelecer um valor certo para as medidas, que podem ter um intervalo de aceitação 

(comprimento e largura do campo), obtidos com base no tamanho dos campos utilizados para 

Figura 25 - Pontos de interseção, referentes aos retângulos encontrados. 
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os últimos campeonatos mundiais e europeus (que têm sempre a mesma dimensão de 

105mx68m), sendo os valores para as dimensões das grandes e pequenas áreas de 

40.3mx16.5m e 18.3mx5.5m, respetivamente.28 29 

3. Definir uma escala para a criação do plano, para ser mais fácil de transformar a frame e fazer 

as estatísticas. Ficando definida uma escala correspondente ao número de vezes que o lado 

do plano cabe na largura do campo. Exemplo: se o campo tiver 600pxs de largura, a escala 

será de 600/105 = 5, 5:1, ou seja, 5 pixéis para cada metro. 

A figura 27 representa os pontos que pretendemos traduzir para o Plano 2D, através da utilização da 

escala e definição de distâncias descritas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado desta fase, o plano sobre o qual se estão a calcular as matrizes está representado na 

figura 28, com os asteriscos a representar os pontos de interseção das linhas de campo. 

No entanto, após os testes feitos ao algoritmo da Primeira Transformada (secção 4.4.3.1) foi 

verificado que apenas criar o plano 2D não seria suficiente, pois quando a rotação era aplicada a frames 

correspondentes à parte esquerda do campo, estas tinham tendência para sair da área visível ao 

utilizador, causando assim duas situações: a impressão deficiente dos pontos, dado que só eram 

impressos os que se encontravam na visível da imagem; e a impossibilidade de visualizar os resultados 

das transformações. 

Como forma de resolver esta situação, deve aplicar-se uma solução que consiste em centrar o plano 

2D com a área visível da frame, o que resolve, assim, grande parte dos problemas, pois mesmo com a 

rotação inicial, os pontos permanecem na área útil da imagem. 

                                                   
28 FIFA, World Cup Regulation, 2018, [Online] Available: 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/01/87/54/21/1875421_DOWNLOAD.pdf  
29 FIFA, Handbook of Requirements, 2012. [Online] Available: https://football-

technology.fifa.com/media/1013/football_turf_handbook_of_requirements_2012.pdf 

Figura 26 - Pontos de interseção entre as linhas retas de um campo de futebol 
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4.4. Mapeamento de imagem para um plano 2D 

 

A matriz de transformação aufere um grande desafio por não existir nenhum exemplo prático 

funcional, semelhante ao que se quer atingir com esta dissertação. Traduzir as posições gravadas a 

partir de uma só câmara para um plano 2D, algo que ainda não tinha sido atingindo de uma forma 

eficaz e precisa. 

Assim, como forma de ultrapassar este desafio central a tudo o que se pretende atingir foram 

encontradas várias teorias e hipóteses de solução, envolvendo vários algoritmos matemáticos e 

algumas soluções já existentes para planos 3D. Para os objetivos fossem atingidos foram testadas 

mais de cinco hipóteses de solução, quase todas com resultados inconclusivos ou maus. 

Como forma de explicar as abordagens que foram feitas, as três subsecções seguintes irão expor as 

três tentativas com melhores resultados, e a solução que deve ser utilizada. 

 

4.4.1. Algoritmo de Gradient Descent 

 

A primeira abordagem, para se traduzir as posições gravadas a partir de uma só câmara para um plano 

2D, consistiu em fazer uma aplicação clássica de um algoritmo denominado Gradient Descent.30 31 

Este algoritmo, de Machine Learning, usa uma função de custo para encontrar os melhores valores 

de transformação. No caso em estudo esta função de custo trata-se da distância média entre os pontos, 

pertencente ao mesmo conjunto de pontos. 

                                                   
30 "Wikipedia: Gradient Descent," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_descent. [Accessed 19 Setembro 

2018]. 
31 K. P. Shung, "Gradient Descent: Simply Explained?," Towards Data Science, [Online]. Available: 

https://towardsdatascience.com/gradient-descent-simply-explained-1d2baa65c757. [Accessed 19 Setembro 2018]. 

Figura 27 - Plano 2D de um campo de futebol 
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Uma vez definida a função de custo, o que o algoritmo irá fazer é: através de um valor/matriz de 

transformação vai calcular o gradiente, para cada ponto, que se pretende transformar, e atualiza os 

valores das suas posições. 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

No fim de percorrer e atualizar todos os pontos e alterar o erro para aqueles valores/matriz, é calculado 

e comparado com o valor mínimo de erro anterior, de forma a guardar a melhor matriz de transformação 

encontrada. 

Findas estas operações, um novo valor/matriz de transformação é calculado e o ciclo é repetido até o 

número máximo de operações ou o valor mínimo de erro ser atingido (A figura 29 demonstra a procura 

do algoritmo pelo valor mínimo de erro). 

No entanto, devido às limitações a nível de transformações que é capaz de calcular, falhou como 

solução, porque não foi capaz de suportar escala, perspetiva e translação (da forma pretendida).   

 

4.4.2. Algoritmo de Iterative Closest Point  

 

O Iterative Closest Point (ICP) é uma variação do algoritmo Gradient Descent, descrito na subsecção 

anterior, mas que visa em diminuir a distância entre duas nuvens de pontos. [29] 33 

Esta solução foi essencialmente pensada para encontrar uma lista de pontos bem definida dentro de 

um plano 3D, presente numa outra lista, que poderá estar nesse plano ou outro semelhante, com ou 

sem ruído (como demonstra a figura 30). 34 

                                                   
32 S. Suryansh, “Gradient Descent: All You Need to Know” Hackernoon, 12 03 2018 [Online] Available: 

https://hackernoon.com/gradient-descent-aynk-7cbe95a778da [Accessed 01 02 2019] 
33 J. Konecny, M. Prauzek and J. Hlavica, "ICP Algorithm in Mobile Robot Navigation: Analysis of Computational Demands in 

Embedded Solutions," IFAC-PapersOnLine, vol. 49, pp. 396-400, 2016. 
34 D. Eggert, A. Lorusso and R. Fisher, "Estimating 3-D rigid body transformations: a comparison of four major algorithms," 

Machine Vision and Applications, vol. 9, no. 5-6, pp. 272-290, 1997. 

Figura 28 - Procura dos valores de transformação, que geram menor erro. 
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O algoritmo é composto por duas partes, uma para identificar quais são os pontos que devem estar 

associados e outra para fazer a devida transformação dos pontos, que são repetidas até um certo 

número de iterações ser atingido. 

Na abordagem feita para esta solução, decidiu-se fazer o aglomerado de pontos através da aplicação 

de um outro algoritmo, chamado K-Nearest Neighbours (KNN), e calcular a matriz transformação 

através de uma fórmula matemática, chamada Singular Value Decomposition (SVD), repetindo o 

processo durante 200 iterações. 

 

 

 

 

 

 

35 

 

No entanto, não foram obtidos resultados positivos, visto que a escala e translação não são 

suportados pelo algoritmo, fazendo com que este assumisse que todos os pontos de interseção das 

linhas fossem associados apenas a um ponto no plano 2D, causando graves problemas na tradução 

de posições. 

 

4.4.2.1. Algoritmo K-Nearest Neighbours 

 

No reconhecimento de padrões, o algoritmo K-Nearest Neighbours (KNN) é um método usado para 

classificação e regressão de pontos. Consistindo, em ambos os casos, nos K elementos mais próximos 

no conjunto de objetos.36 37  

A aplicação deste algoritmo depende, no entanto, da sua utilização, se é para classificação ou 

regressão: 

 Na classificação KNN, o output é um conjunto de clusters de objetos. Um objeto é atribuído a 

um cluster, através da maioria de votos dos objetos adjacentes, que o classificam mediante a 

                                                   
35 M. Ovsjanikov, “PS 1 - Rigid shape registration” [Online] Available: 

http://www.lix.polytechnique.fr/~maks/Verona_MPAM/TD/TD1/ [Accessed 01 02 2019 
36 “Wikipedia: K-nearest neighbors algorithm," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm. 

[Accessed 20 Setembro 2018]. 
37 E. Mass, "Point cloud alignment: ICP methods compared," Code Project, 15 Agosto 2016. [Online]. Available: 

https://www.codeproject.com/Articles/865830/Point-cloud-alignment-ICP-methods-compared. [Accessed 13 Setembro 2018]. 

Figura 29 – Exemplo de aplicação de ICP  
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sua proximidade. Se K = 1, então o objeto é simplesmente atribuído à classe daquele único 

vizinho mais próximo. 

 Na regressão KNN, o output é o valor para o objeto. Este valor é a média dos valores de seus 

K vizinhos, mais próximos. 

Para o âmbito deste trabalho a utilização deste algoritmo passa pela sua vertente de classificação, que 

tem de emparelhar os pontos da lista de interceções com os da lista do plano. Isto é, para que um ponto 

da lista de interceções seja traduzido num ponto da lista de plano. 

 

4.4.2.2. Algoritmo de Singular Value Decomposition 

 

O Singular Value Decomposition (SVD) é geralmente definido como uma factorização de uma matriz, 

real m×n ou complexa M, tendo muitas aplicações práticas para níveis estatísticos e transformação de 

imagens. Tendo, formalmente, uma forma: 38 39 

 

𝑀 = 𝑈𝛴𝑉∗ 

 

Em que: 

 U – Matriz unitária real m×m ou complexa, primeira rotação; 

 Σ – Matriz retangular diagonal m×n, com números reais não-negativos na diagonal, muitas 

vezes associada a uma transformação escalar; 

 V* - Conjugada transposta de V – Matriz unitária real n×n ou complexa, rotação final. 

No desenvolvimento do projeto foi, no entanto, visível que, para esta transformação funcionar, era 

necessário que os objetos fossem centrados no mesmo ponto e que a diferença de escalas não fosse 

linear, pois a matriz Σ é especialmente usada para uma escala em perspetiva. 

 

 

                                                   
38 "Wikipedia: Singular value Decomposition," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Singular -value_decomposition. 

[Accessed 20 Setembro 2018]. 
39 O. Sorkine-Hornung and M. Rabinovich, "Least-Squares Rigid Motion Using SVD," ETH Zurich, 2017 
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40 

 

 

4.4.3. Mixed Solution 

 

Esta poderia ser uma solução que uma vez desenvolvida à medida do problema, podia vir a obter 

excelentes resultados na precisão da transformação.  

Algo que não acontece devido à imprecisão do algoritmo de Iterative Closest Point (ICP), que mesmo 

quando fundido com o Gradient Descent, não é capaz de produzir resultados satisfatórios, traduzindo 

as posições do campo para locais muito afastados do que é pretendido. 

A solução é dividida em duas partes:  

1. Consiste num conjunto de iterações simples que alinha os dois objetos o melhor possível, 

nunca resolvendo o problema da perspetiva; 

2. Uma fusão entre um Gradient Descent e um Iterative Closest Point (ICP) (algoritmos 

descritos nas secções 4.4.1 e 4.4.2, respetivamente) para resolver o problema da perspetiva, 

sem depender do número de iterações.    

 

4.4.3.1. Algoritmo Primeira Transformada - Versão 1 

 

Existem duas versões à implementação desta transformada. A primeira versão é feita para a solução 

descrita na secção 4.4.3 e que está exposta nesta secção e uma segunda versão ligeiramente diferente, 

que foi adaptada à solução explicada na secção 4.4.4. 

As duas versões da primeira transformada podem ser explicadas, na verdade, como um conjunto de 

pequenas transformações, que são feitas sobre os pontos de interseção detetados, de forma: A 

convergir os planos, que se pretendem mapear; e a reduzir a diferença de escalas. 

                                                   
40 “Singular value decomposition” Wikipedia 29 01 2019 [Online] Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Singular_value_decomposition [Accessed 01 02 2019].  

Figura 30 – Exemplo de aplicação de SVD  
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Na primeira versão, esta parte é feita através de seis operações, que são semelhantes às duas versões, 

das quais as últimas cinco são repetidas vinte vezes ou até os pontos centrais (centroids) se alinharem 

e as distâncias entre os planos atingirem valores mínimos (como pode ser visto no conjunto de gráficos 

da figura 32). 

As seis operações consistem em: 

 Calcular o Least Square Line dos dois conjuntos de pontos, o de intercecção e o do plano 

(usando um algoritmo muito semelhante ao que está explicado na secção 4.2.1, sobre o Least 

Square Fit); 

Figura 31 - Seis gráficos que demonstram as transformações feitas durante a primeira transformada 
(Gráfico1: Rotação à origem; Gráfico 2: Translação; Gráfico 3: Cálculo da variância; Gráfico 4: Escala; 

Gráfico 5: Rotação ao centroid; Gráfico 6: Possível resultado 
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 Executar a Rotação sobre os pontos de intercecção, tendo como base a diferença de slopes, 

calculados anteriormente. Esta é a única operação que será feita de duas formas diferentes: 

na primeira iteração, a rotação será feita sobre o ponto de origem, e nas restantes, será feita 

sobre o centroid de pontos; 

 Calcular o Centroid (ponto médio numa lista de pontos) de cada lista de pontos; 

 Uma vez encontrados os centroids, deve ser executada uma Translação, sobre aquele que 

corresponde aos pontos de interseção, para que ambos se sobreponham; 

 Calcular a Variância para cada uma das listas de pontos, em relação ao centroid, que é definida 

pela distância média de todos pontos ao respetivo centroid. 

 Com a variância para cada lista de pontos encontrada, deve ser calculada uma Escala, 

percentagem de variância dos pontos do plano para com a variância dos pontos de interseção, 

que é aplicada sobre o vector que transforma o centroid em cada ponto, da lista de intercecção. 

 

4.4.3.2. Algoritmo Gradient Descent && ICP 
 

A fusão entre Gradient Descent e o Iterative Closest Point (ICP) foi uma solução pensada e 

estruturada para que não existissem conflitos, com o algoritmo descrito em 4.4.3.1. Visto que, no seu 

core, para além da perspetiva, também mexe com escala e rotação, como descrito nas secções 4.4.1 

e 4.4.2. 

A solução passou por um conjunto de ciclos, compostos por três operações: 

 Executar um algoritmo de clustering semelhante ao K-Nearest Neighbours, que faz um 

emparelhamento de pontos mais preciso, entre os conjuntos de intercecção e do plano. Uma 

vez que, com a primeira transformada, a escala e posição dos pontos está mais alinhada; 

 Calcular o Singular Value Decomposition, para os clusters encontrados, de forma a saber 

quais são as matrizes de transformação, aplicando essas matrizes sobre os pontos do plano; 

 Verificar o erro na transformação, dos conjuntos de pontos, que foi definido como a distância 

entre os pontos de interseção e os seus respetivos pares no plano. Na análise de resultados, 

onde vários testes com os vários valores possíveis foram feitos, para o máximo de erro 

aceitável, o algoritmo falha, devido à falta de resultados positivos. 

Este ciclo que foi repetido um grande conjunto de vezes, para que, os dados fossem os melhores 

possíveis, ou até que o erro, encontrado, fosse tão pequeno que se tornasse irrelevante. 

No entanto, como foi descrito anteriormente, esta abordagem fica aquém do esperado. Não sendo 

obtidos resultados dignos de registo, mesmo após vários testes de valores e algumas modificações ao 

algoritmo. 
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4.4.4. Algoritmo de Homography 

 

Como forma de resolver os problemas vindos das soluções anteriores, utilizou-se uma abordagem 

semelhante à que é utilizada para identificar os locais correspondentes a mapas aéreos onde através 

de uma imagem de satélite ou aérea é possível verificar, pelos pontos referência, qual é o local que 

está a ser filmado\fotografado (ver figura 33). [30] 41 42 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44  

 

Esta é uma técnica de transformação que tende em focar-se, principalmente, em resolver problemas 

de perspetiva (a transformação que faltava, para resolver os problemas com a matriz) funcionando da 

seguinte forma, para dois planos que representam o mesmo objeto ou local: 

 É necessário mapear os pontos correspondentes nos dois planos, tendo de ter pelo menos 

quatro pontos, para a transformação ser possível. Para o caso desta dissertação foram 

selecionados os vértices do retângulo da grande área e mapeamos para os respetivos pontos 

no plano 2D; 

 Estes pontos têm de ser colocados com o mesmo centro/centroid, nos dois planos, sendo 

necessário fazer os ajustes necessários, num dos planos, Translação. Para se resolver este 

problema foi decidido que aplicar uma segunda versão da Primeira Transformada (mais bem 

                                                   
41 B. Girod, "Morphological Image Processing," Universidade de Stanford, 2013, [Online] Available: 

https://web.stanford.edu/class/ee368/Handouts/Lectures/2019_Winter/7-Morphological.pdf 
42 "Basic concepts of the homography explained with code," OpenCV, [Online]. Available: 

https://docs.opencv.org/3.4.1/d9/dab/tutorial_homography.html. [Accessed 24 Outubro 2018]. 
43 G. Roth, "Computer lecture :Homography," 2018,[Online] Available: 

http://people.scs.carleton.ca/~c_shu/Courses/comp4900d/notes/homography.pdf  
44 "The Homography transformation," CorrMap, 2013. [Online]. Available: 

http://www.corrmap.com/features/homography_transformation.php. [Accessed 24 Outubro 2018]  

Figura 32 – Exemplo da aplicação da transformação Homográfica (Homography)  
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descrita na secção 4.4.4.1, com o intuito de fazer, não só a translação, mas diminuir o erro que 

poderia advir da aplicação direta da transformação homográfica); 

 São criadas retas provisórias que ligam os pontos, anteriormente mapeados, e estas são 

estendidas até todas se intercetarem num só ponto (como pode ser visto na figura 33). Quando 

este ponto é encontrado é criado com ele uma matriz 3x3, que contém as transformações 

necessárias para lidar com a Perspetiva. Esta matriz pode representar até oito transformações, 

8DOF (2 escalas, 2 rotações, 2 translações e 2 linhas de afinidade); 

 No fim, deve ser aplicada a matriz aos pontos que se querem mapear, de forma a colocá-los 

no plano correto. Existindo para esta última etapa duas formas de aplicação: 

1. Uma aplicação de arrasto, que mostra todas as transformações sofridas pelos pontos; 

2. E uma aplicação direta, que só mostra o resultado final (como mostra a figura 35). 

 

 

Figura 34 - Aplicação direta da transformação homográfica (Homography), onde os pontos a amarelo 

são os pontos detetados na frame e os vermelhos são os do plano 2D. 

 

Figura 33 – Imagem da frame, após o tratamento de imagem 
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4.4.4.1. Algoritmo da Primeira Transformada – Versão 2 

 

A segunda versão da Primeira Transformada foi criada para fazer exatamente as mesmas operações, 

descritas na versão 1 (explicado na secção 4.4.3.1), mas por uma ordem diferente e um número 

diferente de vezes. Gerando, assim, um resultado mais preciso e limpo que a primeira versão. 

Nesta versão, em vez ter os ciclos limitados por um número a definir de iterações, está limitado pelo 

valor de rotação. O número de ciclos é correspondente ao número de iterações necessário para os 

pontos darem uma volta de 360°, sobre o centroid. Exemplo: ciclos = 360/(45)rotação = 8. 

De forma a guardar a melhor transformação possível, e não se ficar com o campo ao contrário no fim 

dos ciclos, em todas as iterações é calculada a distância entre todos os pontos, dos diferentes planos 

(através do KNN, descrito na secção 4.4.2.1). Sendo que, sempre que um novo mínimo é atingido, é 

guardado o número da iteração e posições dos pontos, para serem usados na aplicação da 

transformação homográfica. 

Outra grande diferença, para a versão 1, é que ao longo de todos os ciclos os valores das translações, 

escalas e centroids são sempre guardados. Tudo para poder, quando for altura de aplicar as 

transformações aos jogadores, recriar as transformações feitas. 

Assim, no fim da Primeira Transformada, atinge-se o valor ótimo para os pontos, aquando de resolver 

os problemas de Escala, Rotação e Translação, sem perspetiva. 

 

4.5. Mapeamento de jogadores 

 

Para o mapeamento dos jogadores ser atingindo como idealizado, é necessário primeiramente obter a 

posição dos jogadores na imagem. No nosso caso estas posições advêm da integração com o restante 

sistema de Player Detection, mais especificamente com o Player Tracker (que fornece as posições dos 

jogadores a cada frame). 

 

4.5.1. Integração com o Player Detection 

 

A integração com o Player Detection não é algo simples de atingir, dada a complexidade do sistema e 

a necessidade de perceber, exatamente, onde é que a componente, inerente a esta dissertação, deve 

ser executada. Foi então tomada a decisão de ligar as duas componentes, imediatamente antes da 

deteção dos jogadores ser impressa. 

Uma vez ligadas, as duas componentes neste espaço temporal, é possível passar tanto a frame que 

está a ser tratada, como a lista de possíveis posições dos jogadores para o Field Detector. Com a 

passagem destes dois dados deve ser executado todo o tratamento de imagem descrito até à secção 

4.5. 
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No entanto, para além de tudo o que é feito, é necessário não só recalcular a posição dos jogadores 

no campo, dado o resize (descrito na secção 4.1) feito sobre a frame, mas também selecionar a exata 

posição dos jogadores, dado que o local onde se encontra o jogador é determinado por uma caixa, que 

se posiciona à volta do mesmo. 

A posição do jogador deve ser definida pelo ponto médio da linha inferior da caixa, que representa os 

pés do jogador. O que originou resultados mais precisos (como pode ser observado na figura 36) com 

margem de erro de 1-5%. 

Com esta integração foi definido que o plano 2D do campo deveria ser impresso na frame, para que o 

utilizador pudesse ter uma noção do que está a ser feito. Dando origem à figura 36, resultado da 

integração do Field Detector no sistema a ser desenvolvido e desta dissertação. 

 

4.5.2. Aplicação da matriz de transformação aos jogadores 

 

Uma vez feita a integração com o sistema e calculadas as transformações para o campo, é possível 

aplicar as transformações sobre os jogadores, de forma a que a posição destes no campo seja bem 

traduzida para o plano bidimensional. 

Para que isto seja atingível, as transformações da Primeira Transformada foram e devem ser todas 

guardadas, de forma a poderem ser aplicadas sobre os jogadores, até que o ciclo onde se obteve a 

menor distância entre os dois planos seja atingida. Distancia essa calculada por KNN (como está 

descrito na secção 4.4.4.1).  

Figura 35 - Resultado da integração do sistema e tradução da posição dos jogadores. 
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Ficando só o problema de perspetiva, que é resolvido com a aplicação da matriz 3x3 resultante da 

aplicação da Transformada Homográfica, obtida pela aplicação desta transformada sobre os pontos 

do campo (como está explicado na secção 4.4.4). 

Uma vez aplicadas todas as transformações, obtém-se o resultado visível na figura 37, que representa 

as posições dos jogadores num plano bidimensional do campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 36 - Resultado da tradução das posições dos jogadores. 
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5. Avaliação 

 

Neste capítulo estão descritos os processos e etapas de avaliação, com uma descrição de todos os 

testes e demonstrações, que são executados sobre a solução. 

No fim do capítulo serão apresentados os resultados e novos objetivos a alcançar, vindos das 

respetivas avaliações e testes. 

 

5.1. Metodologia 

 

Uma vez que este projeto visa em construir uma componente capaz de se integrar com dois sistemas 

mais abrangentes, e resolver uma transformação de pontos de uma imagem para um plano 

bidimensional, em tempo real, vários tipos de testes e avaliações foram feitos.  

Como forma de mostrar os diferentes testes, que foram executados e os seus resultados, foram 

selecionados os quatro tipos de ensaios principais, onde será possível perceber as limitações do 

sistema e os seus pontos fortes.  

A execução dos testes, aqui apresentados, foi efetuada após a primeira versão da solução do projeto 

estar desenvolvida. Os testes efetuados continham dois tipos de vídeo: um com imagens estáticas de 

uma frame; e outro com vídeos de jogos corridos. 

 

5.2. Tipos de Teste 

 

Neste subcapítulo, estão descritos quatro casos de execução do sistema, onde no primeiro está 

presente um exemplo de um carregamento e análise de vídeo bem-sucedidos, e nos restantes, três 

casos, estão presentes pelo menos um exemplo de uma falha de execução ou um resultado menos 

conseguido. 

Figura 37 – Resultado de uma análise de imagem bem-sucedida 
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5.2.1. Caso geral  

 

Neste primeiro exemplo (figuras 37, 38 e 39) é visível que a frame a ser analisada tem o tratamento de 

imagem correto e as identificações das linhas ocorre sem nenhum erro, que comprometa o 

mapeamento do campo e dos jogadores. Este é o caso mais comum nos testes de sistema, 

correspondendo à grande maioria das frames analisadas (acontece para cada 90~95 frames em 100). 

Assim, na primeira imagem inerente a este caso (figura 38) é possível visualizar que o mapeamento 

ocorre sem erros e com a precisão pretendida, não havendo deslocações dignas de nota. Tudo graças 

a um bom reconhecimento de linhas, mais especificamente da grande área, visíveis na segunda e 

terceira figuras (figuras 39 e 40). 

 

Figura 38 – Resultado de uma deteção de linhas bem-sucedido 

Figura 39 – Resultado de uma deteção de grande área bem-sucedido 
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5.2.2. Casos de Erro 

 

Neste subcapítulo estão apresentados os três casos de erro mais comuns, na execução da solução 

proposta, pelo que é necessário ter em conta que estes casos são exceções que raramente ocorrem 

no decorrer da análise. 

O primeiro caso que será apresentado trata-se de quando a imagem tem rasgos de luz, fazendo com 

que as linhas detetadas são muito mais do as pretendidas, criando um problema na deteção do 

retângulo referente à grande área. 

O segundo erro, aqui demonstrado, representa a situação de uma falha tanto na identificação da grande 

área como nas zonas da imagem que correspondem ao utilizador. Este é o caso com menor ocorrência, 

pelo que quase nunca acontece na execução de um vídeo de jogo. 

Já o último caso demonstra a situação referente a um excesso de linhas na imagem, vindas da 

dimensão da máscara, criada pelo algoritmo (descrito no capitulo 4.1), ser demasiado grande e 

abrangente e da deteção de pessoas na imagem, não funcionar devidamente. 

 

5.2.2.1. Rasgos de luz 

 

Este primeiro caso acontece quando os jogos são realizados em campos cujos relvados ficam parte à 

sombra e outra parte ao sol. Isto causa problemas, porque, mesmo tendo uma detenção dinâmica das 

linhas brancas com base na luminosidade da imagem, pelo menos um retângulo referente à área onde 

incide a luz será detetado, causando ruído de linhas.  

 

 

Figura 40 – Resultado de um mau mapeamento, vindo de um vídeo com rasgos de luz 



61 
 

 

 

O resultado deste caso é uma imagem com resultados semelhantes ao da primeira figura deste 

subcapítulo (figura 41), cujo mapeamento está incorreto devido ao excesso de linhas detetadas (figura 

43) e à limpeza de linhas, que aglomera segmentos de linhas com as linhas referentes aos rasgos de 

luz. A causa uma má deteção de grande área (figura 42) e muitas vezes do lado do campo, destruindo 

todo o mapeamento que vem à posteriori. 

 

5.2.2.2. Falha na identificação da grande área 

 

Neste segundo caso existem dois erros, que causam o mau funcionamento de sistema, o primeiro é o 

mau reconhecimento das linhas da grande área (figura 44) e o mau reconhecimento da dimensão do 

jogador na imagem (figura 45).  

 

 

Figura 42 – Resultado de uma má deteção de linhas, 
vindo de uma imagem com rasgos de luz 

Figura 41 – Resultado de uma má deteção de grande 
área, vindo de uma imagem com rasgos de luz 

Figura 43 – Resultado de um mau reconhecimento das linhas que representam a grande área 
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Este caso em específico ocorre muito raramente na execução do vídeo e o seu impacto nos resultados 

do sistema é quase nulo, não prejudicando em demasia as estatísticas de cada jogador, dado que 

causa grandes discrepâncias para com os valores anteriores e por isso as suas posições são ignoradas.  

O maior problema consiste no âmbito deste projeto, mais especificamente, no mapeamento dos 

jogadores para o plano, onde os seus posicionamentos podem ser severamente afetados (figura 45). 

 

5.2.2.3. Excesso de pessoas detetadas 

 

Este é um erro que não advém diretamente da componente Field Detector, que se destina ao problema 

abordado por esta dissertação, mas que tem algum impacto sobre a mesma. Criando problemas na 

deteção de linhas de campo, por gerar mais dados do que é suposto (figura 46), e por, neste caso em 

específico, os jogadores estarem com um equipamento esbranquiçado (figura 47). 

Figura 44 – Resultado de um mau mapeamento, vindo de um deficiente reconhecimento dos jogadores e das 
linhas da grande área 

Figura 45 – Resultado de um mau mapeamento, vindo de um deficiente reconhecimento dos jogadores e de uma 
deficiente deteção de linhas 
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Com este grande aglomerado de dados, várias linhas são detetadas perto das linhas de grande área, 

aquando da aplicação do algoritmo de deteção de linhas, transformada de Hough (descrito no capitulo 

4.2), o que faz com que quando se aplica o algoritmo para juntar todos os segmentos de linhas 

detetados (capitulo 4.4.1) as linhas de grande área sejam influenciadas negativamente pelo lixo. 

Podendo criar problemas na deteção da área, ou porque as linhas formadas estão muito perto das 

linhas da grande área e por isso formam retângulos muito semelhantes ao pretendido, confundindo o 

sistema, ou porque essas linhas são tão parecidas com as pretendidas que estas são juntas, formando 

uma linha que não corresponde corretamente à grande área, deformando o mapeamento. 

 

 

 

  

Figura 46 – Resultado de uma má deteção de linhas, vindo de uma imagem onde demasiados jogadores com 

camisolas brancas estão juntos. 

Figura 47 – Resultado de uma má deteção de grande área, vindo de linhas referentes a um aglomerado de 

jogadores brancos 
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6. Conclusão 

 

É possível concluir que o mapeamento de uma frame para um plano bidimensional está intimamente 

relacionado com o tratamento de imagem exercido sobre a mesma, havendo uma influência direta nos 

resultados obtidos, após a aplicações dos algoritmos. 

Já dentro do âmbito de a frame ser referente a um jogo de futebol corrido, e dado que pertence a um 

vídeo de jogo corrido, é muito importante existir regras muito bem definidas de como se pretende 

distinguir as grandes áreas, para que haja um mapeamento correto do que está presente na imagem. 

Havendo a necessidade de pelo menos se conseguir ver quatro pontos de interseção das grandes 

áreas para que as matrizes de transformação possam ser calculadas de uma forma correta e precisa, 

para que possam, posteriormente, ser aplicadas às posições dos jogadores, corretamente. 

Assim, dentro do âmbito do problema, que está discutido nesta dissertação, é fundamental perceber: 

 

 

Quanto aos objetivos propostos na idealização deste projeto foram atingidos os seguintes:  

 Ter um erro inferior a 10% na precisão do posicionamento dos jogadores no campo; 

 Ter um erro inferior a 5% no mapeamento do campo para um plano bidimensional; 

 Integrar com a componente Player Detector, sem comprometer o sistema em tempo de 

execução, tal como sem interferir com a interação com o utilizador. 

Teria sido bom ter-se conseguido atingir o primeiro objetivo de criar uma aplicação capaz de processar, 

em tempo real, ou seja, que atingisse pelo menos 30fps, mas tal não foi possível devido a limitações 

do hardware utilizado. 

 

 

 Quais são as transformações sofridas pelos pontos (rotação, translação, escala e 

perspetiva), enquanto estão numa frame, para que estes possam ser tratados através 

de métodos e fórmulas especificas (primeira transformada e homografia); 

 

 Que pontos de referência se devem ter em conta para que as referências para o 

mapeamento sejam o mais preciso possível (as grandes áreas, mais especificamente 

os seus pontos de interseção); 

 

 Como obter estas linhas de uma forma bem definida e com o menos lixo possível 

(tratamento de imagem, através do modelo HLS, e deteção de retângulos, com 

regras restritas). 
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A tabela 2 mostra os resultados da solução desenvolvida, em conjunto com algumas melhorias 

possíveis (para eventual trabalho futuro). 

Em suma, e apesar dos níveis de desempenho não serem os pretendidos, é seguro dizer que a solução 

apresentada é uma solução bem-sucedida que de uma forma eficaz e precisa atinge os resultados 

pretendidos, resolvendo este problema, cuja resolução, até agora, passava pelo uso de equipamentos 

dispendiosos. 

 

 

 

 

 

  

 Concretização & Resultado Possíveis soluções e alternativas 

Correr em tempo real 
(30fps) 

 Corre a 13fps; 
 Falha objetivo. 

 Aquisição de hardware melhor, 
mais especificamente de um GPU 
melhor; 

 Diminuição da complexidade do 
algoritmo e regras aplicadas. 

Erro inferior a 10%  Erro de 1-5%; 
 Objetivo atingido. 

 Melhor redimensionamento da 
imagem e das posições dos 
jogadores. 

Mapeamento correto 
do campo 

 Campo é mapeado 
corretamente; 

 Objetivo atingido. 
--- 

Integração correta 
com o Player 
Detector 

 Correta integração 
com o restante 
sistema; 

 Não compromete os 
tempos de execução; 

 Objetivo atingido. 

--- 

Solucionar o 

problema 

 Solução eficaz para o 

problema; 

 Objetivo atingido. 

--- 

Tabela 2 - Resultados finais do projeto, mediante os objetivos do mesmo 
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6.1. Trabalho Futuro 

 

Apesar da solução que foi apresentada estar bem definida e corresponder a quase tudo o que foi 

proposto inicialmente, há alguns objetivos que foram colocados posteriormente que seriam 

interessantes de abordar, no contexto deste projeto, em conjunto com a correção dos objetivos que não 

foram atingidos e aumento de precisão do algoritmo. 

 

6.1.1. Curto Prazo 

 

A curto prazo, o mais importante será melhorar os dois primeiros objetivos, que podem ser 

aperfeiçoados, através de uma revisão do algoritmo para retirar componentes que sejam demasiado 

complexas e tentar simplificá-las, de forma a melhorar os tempos de execução.  

É também interessante começar a pensar numa forma que adaptar o código para correr vídeos de 

campo inteiro, sendo este o último desafio que me foi lançado no âmbito do projeto, tentando também 

promover uma pequena interação com o utilizador. 

Foi também concebido um novo método, que precisa de ser testado, para reconhecer, com mais 

precisão, as linhas das grandes áreas, para que o erro encontrado durante a avaliação (descrito na 

seção 5.2.2.2) não volte a ser observado.  Este método consiste na aplicação das cinco seguintes 

condições de validação de linhas: 

1. Dentro do suposto retângulo que deve formar a grande área tem de existir um outro 

retângulo com um lado semelhante; 

2. Este pequeno retângulo deve ter uma área de +/-0.15 vezes a área do grande, para 

poder representar a pequena área; 

3. E este retângulo tem de estar dentro de um outro que deve estar contido no maior e ter 

1/3 da sua área; 

4. Para além de ter de estar contido o retângulo de 1/3 de área, deve ter 3 lados 

semelhantes com aquele que é suposto representar a grande área; 

5. A última condição consiste no facto de um retângulo de grande área ter de ter pelo menos 

17 outros retângulos contidos nele. 

 

6.1.2. Longo Prazo 

 

A longo prazo seria interessante promover uma interação com o utilizador por forma a que o sistema 

tivesse mais funcionalidades, como por exemplo:  

 Seguir um determinado jogador, selecionado pelo utilizador, dando os dados somente 

referentes ao mesmo; 

 Traçar uma linha entre todos os defesas, para ver os seus movimentos; 
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 Aplicar machine learning (ML) para obter os melhores movimentos e passes que os jogadores 

podem realizar; 

 Etc. 

Seria, também, muito interessante explorar soluções alternativas ao que está implementado, e ao que 

poderá estar implementado, uma vez que existem várias formas de abordar as diferentes etapas da 

componente. Tudo com o sentido de otimizar o mais possível os resultados e desempenho do projeto. 
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Apendices 

 

1. Campo Inteiro 

Este anexo descreve todos os processos necessários para detetar todos os jogadores que estão num 

campo de futebol, passando os mesmos para um plano 2D. 

 

 

1.1 Janelas iniciais 

 

As janelas iniciais é uma parte do sistema que foi idealizada para promover uma boa e intuitiva interação 

com o utilizador. Sendo composto por dois ecrãs específicos, um para receber a diretoria do vídeo e 

outro para desenhar as linhas correspondentes às grandes áreas.  

De forma a especificar estas interfaces, os subcapítulos seguintes expõem a linha de pensamento e 

metodologias aplicadas nos mesmos. 

 

 

1.1.1 Ecrã de entrada 

 

O início de execução do programa começa com a janela de entrada, que contém duas funcionalidades 

(como pode ser visto na figura 49): 

1. Procura de ficheiro, que permite ao utilizador selecionar o ficheiro de vídeo, com o jogo que 

pretende analisar. 

2. Submissão da diretoria, que permite ao utilizador submeter o caminho do vídeo para análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 – Imagem do ecrã inicial 
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No entanto, para o correto funcionamento deste sistema, o vídeo selecionado pelo o utilizador deve 

obedecer a alguns critérios: 

 O vídeo deve ser estático, a câmara não deve rodar, porque recorremos a uma ferramenta de 

desenho das linhas no campo 

 Deve ter uma boa qualidade de imagem, no minimo Ready HD, para assim permitir um melhor 

reconhecimento dos jogadores 

 Deve apanhar todo o campo ou pelo menos todas as linhas das grandes áreas do campo. 

 

 

1.1.2 Ecrã de desenho 

 

O ecrã de desenho foi desenvolvido com o intuito de ter sempre as linhas correspondentes às grandes 

áreas do campo, em sistema, de forma a evitar que o algoritmo consiga sempre mapear os pontos 

referentes às extremidades, das grandes áreas, com os respetivos pontos do plano bidimensional. 

Para se conseguir idealizar estes objetivos, verificou-se que é necessária uma interação com o 

utilizador, feita através da criação de uma ferramenta semelhante ao Paint. Uma vez realizada a 

interação com o utilizador, ondes se requer, ao mesmo, que desenhe as oito linhas correspondentes às 

extremidades das grandes áreas (figura 50). 

Estas oito linhas são utilizadas como referência para a realização do mapeamento da imagem. No 

entanto, dada a grande quantidade de erro que pode advir do utilizador, estas linhas não são tidas 

como certas por parte do sistema, sendo aglomeradas com os segmentos de linha detetados pela 

Transformada de Hough (como está descrito no capítulo 4.2).  

Como forma de limitar a interação com o utilizador e dado que a câmara é estática, só vai ser solicitado 

que o utilizador desenhe as linhas para a primeira frame de cada vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 – Ecrã de desenho de linhas 
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Caso o vídeo não tenha a câmara estática, as linhas desenhas pelo o utilizador deixarão de fazer 

sentido nas frames seguintes, fazendo com que as posições dos jogadores, ao serem mapeadas para 

o plano 2D, fiquem erradas. 

 

1.2 Linhas das grandes áreas 

 

As linhas das grandes áreas, são cálculadas com base no que é detetado pelo sistema e no que é 

introduzido pelo utilizador, tal como descrito no capítulo 1.1.2 do anexo. Por esse motivo, quanto maior 

for a precisão por parte do utilizador, ao desenhar as linhas, melhores serão os resultados de 

mapeamento.  

De forma a que as linhas fiquem com a dimensão correta, é aplicado um redimensionamento para que 

passem a corresponder à da frame, utilizada para análise (figura 51), após esta operação estas linhas 

são ordenadas pelas grandes áreas, da esquerda para a direita (figura 51), para que seja mais fácil de 

identificar cada uma das áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Pontos de interseção 

É fundamental detetar os pontos de interseção para se poder identificar quais as extremidades das 

grandes áreas, de forma a ordená-las. Ordenação essa fundamental para se conseguir saber a que 

extremidade pertence cada ponto do plano bidimensional, para ser possível realizar o mapeamento das 

grandes áreas da imagem, com as do plano 2D. 

Para detetar os pontos de interseção é aplicada uma divisão sobre a lista de linhas, reconhecidas como 

grandes áreas, sendo esta feita pela ordem das linhas mais à direita para as mais à esquerda. Assim é 

possível encontrar os pontos do lado esquerdo e do lado direito do campo, com as linhas respetivas a 

cada um desses lados.  

Figura 50 – Tradução das linhas, desenhados pelo utilizador, para o sistema 
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Na interseção das linhas de cada grande área podemos ter mais de quatro pontos de interseção, o que 

pode se mostrar um problema, tendo sido por este motivo necessário solucionar estes casos. Sendo 

assim criada uma solução que elimina os pontos que advém de linhas com declives semelhantes, ou 

seja, que sejam quase paralelos. 

A lista de pontos tem uma ordenação sempre constante, para que se consiga identificar as 

extremidades das grandes áreas, pertence cada ponto. Para a ordenação de pontos de cada grande 

área é utilizada uma metodologia – Left, Right, Bottom, Up – ou seja, o ponto mais à esquerda, mais à 

direita, mais baixo e mais alto, irão corresponder, respetivamente, a cada extremidade da grande área. 

Esta ordenação é aplicada aos pontos da frame do vídeo e aos pontos do plano 2D. 

 

1.4 Mapeamento de imagem para plano 2D 

 

Para realizar o mapeamento da frame, do vídeo, é utilizada o mesmo tipo de matriz de transformação 

encontrada para a parte parcial do campo (ver capitulo 4.4, onde se detalha todo o processo de 

mapeamento dos pontos da frame do vídeo para pontos reais do plano 2D). 

Para chegar a esta resolução foram realizadas algumas abordagens, tendo sido as principais: 

a) Utilizar os oito pontos das extremidades, das grandes áreas da frame, com os do plano 2D, 

aplicando a transformação homografica, com a qual se chegou à conclusão que não era 

possível simplesmente aplicar este tipo de transformação a todos estes pontos, por existir uma 

perspetiva na imagem diferente para cada parte do campo.  

Na figura 51 é possivel visualizar o resultado obtido, na execução desta abordagem, e é viável 

perceber-se que os pontos de interseção, marcados a amarelo, não se encontram sobre os 

seus pontos respetivos das grandes áreas, marcados a vermelho. O que torna possível concluir 

que isto se deve à apllicação direta o método homográfico, que não suporta mais de quatro 

pontos de mapeamento, falhando na criação da matriz que lida com a perspetiva. 

 

 

Figura 51 – Resultado da aplicação da matriz homográfica para os pontos de um campo inteiro, primeira 
abordagem  
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b) Repartir o campo em duas partes, que surgiu devido à obtenção de maus resultados pela 

primeira abordagem, para o problema. Esta solução consiste em dividir o campo em duas 

partes, onde uma matriz de transformação é criada para cada lado do campo.  

Desta forma, obteve-se uma solução para o correto mapeamento dos pontos das grandes 

áreas (como pode ser verificado na figura 54) os pontos da grande área da esquerda ficaram 

corretamente mapeados, e na figura 53 temos os pontos da grande área da direita, também 

perfeitamente mapeados.  

Estas matrizes de transformação foram criadas com o propósito de mapear os jogadores para 

o plano bidimensional. Por este motivo, foram testadas as matrizes de transformação obtidas, 

no processo descrito anteriormente, com as posições dos jogadores, onde se percebe que esta 

abordagem não é a final, pois os jogadores que estão mais perto do meio campo não ficam 

com as suas posições mapeadas, corretamente. 

 

 

Figura 52 – Resultado da aplicação da matriz homográfica para os pontos do campo do lado direito 

Figura 53 – Resultado da aplicação da matriz homográfica para os pontos do lado esquerdo do campo 
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c) Dividir o campo em três partes. Para executar esta metodologia foi utilizada uma abordagem 

semelhante à anterior, tendo sido acrescentada mais uma matriz para os jogadores presentes 

no centro do campo, visto que a perspetiva no centro da imagem é menos acentuada que as 

laterais.  

Para esta solução temos: a matriz do lado esquerdo, com os quatro pontos da esquerda da 

frame e os pontos da esquerda do plano 2D (figura 54); a matriz do lado direito, com um 

mapeamento semelhante ao do lado esquerdo, mas com os pontos da direita (figura 53); e a 

matriz central, para a qual utilizamos os quatro pontos mais centrais das grandes áreas do 

campo (como pode ser visto na figura 55).  

 

1.5 Mapeamento dos jogadores para plano 2D 

 

Para mapear os jogadores para o plano bidimensional utilizam-se três matrizes de transformação 

(descritas no capitulo 1.4, do anexo), que são as necessárias para este mapeamento ficar o mais 

preciso possível.   

A solução passa por, antes de se realizar a divisão dos jogadores, executar uma translação da frame 

para o centro do campo do plano 2D, utilizando os centroids das mesmas, como forma de os centrar 

um sobre o outro, e assim obter uma maior precisão.  

A divisão é feita tendo em conta o tamanho da frame, por isso, caso os jogadores se encontrem nos 

primeiros 25% desta, são classificados como jogadores da esquerda, os 50% seguintes, são 

classificados como os jogadores centrais da imagem e os últimos 25% da frame são classificados como 

jogadores da direita, com a aplicação das respetivas matrizes. 

Figura 54 – Resultado da aplicação da matriz homográfica para os pontos centrais do campo 
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Como conclusão da aplicação do algoritmo parra imagens de campo inteiro chega-se à figura 56, onde 

é possível visualizar os jogadores mapeados no plano 2D, os pontos vermelhos da imagem, e os pontos 

de interseção das linhas de campo, os pontos brancos.  

 

Figura 55 – Resultado final do mapeamento das posições dos jogadores para campo inteiro 

Figura 56 – Resultado da visualização final da aplicação do mapeamento das posições dos jogadores, 

para campo inteiro. 


