
Desenvolvimento de um Sistema Hı́brido para Rastreamento
de Objetos aplicado ao Futebol de Robôs
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Abstract. This paper describes a computer vision system for object tracking,
using a hybrid approach between color pattern recognition and a kernel-based
probabilistic method, specifically applied to robot soccer. The project is in de-
velopment and available in the public domain.

Resumo. Este artigo descreve um sistema de visão computacional para ras-
treamento de objetos utilizando uma abordagem hı́brida entre procura global
por padrões de cores e um método probabilı́stico baseado em kernels; aplicada
especificamente ao futebol de robôs. O projeto está em desenvolvimento e está
disponibilizado no domı́nio publico.

1. Introdução
O objetivo do futebol de robôs é ser um veı́culo para promover a robótica e inteligência
artificial, promovendo um desafio onde uma vasta gama de tecnologias pode ser integrada
e examinada. Nesse sentido, o uso de software livre permite um intercâmbio de técnicas
entre diferentes equipes, acelerando os avanços nas referidas áreas.

O projeto envolve três áreas de pesquisa principais: visão computacional, para
aquisição de informação do jogo a partir da análise visual da cena; inteligência artifi-
cial, para definir estratégias coletivas e ações individuais a serem enviadas aos robôs; e
robótica, para desenvolvimento de robôs que executem com rapidez e precisão os coman-
dos recebidos.

Neste artigo é descrito o módulo de reconhecimento de imagens que possibilita
o rastreamento de objetos em tempo real, focado no problema de futebol de robôs, ten-
tando manter um custo computacional baixo, para que os demais módulos do sistema
(Inteligência Artificial e Controle Robótico) possam ser executados no mesmo computa-
dor, reduzindo assim o custo de comunicação entre eles, e tornando mais rápida a resposta
do sistema às mudanças no ambiente.



2. Futebol de Robôs
Em um sistema de futebol de robôs, a localização da bola e dos jogadores, assim como a
identificação de suas trajetórias, são fundamentais para a definição estratégica das ações
de uma equipe. As rotinas de identificação visual devem responder a este sistema com
confiabilidade, exatidão e latência mı́nima, suportando as variações de iluminação do
campo de jogo e as diferentes cores utilizadas pelos jogadores da equipe adversária
[Wyeth and Brown, 2000]. Por ser um ambiente dinâmico e de tempo real, o futebol de
robôs torna-se um excelente estudo de caso para estas técnicas, exigindo respostas rápidas
e precisas às mudanças do jogo [Kitano et al., 1997].

A identificação dos robôs é feita através de etiquetas coloridas colocadas sobre
os mesmos. Cada time possui uma cor que identifica todos os robôs da equipe, afix-
ada no centro do mesmo (azul ou amarelo), podendo ainda ter marcações auxiliares em
cada robô. Os robôs da equipe utilizam um padrão binário de cores combinando verde e
magenta, que indica a identidade do robô e a orientação deste.

A localização dos objetos envolvidos no jogo dentro do campo apresenta alguns
desafios técnicos. O tamanho do campo oficial da categoria SmallSize Robocup é 4,90m X
3,50m, de forma que, para que os objetos do jogo sejam visualizados com uma resolução
aceitável, o tamanho da imagem capturada deve ser suficientemente grande. Como a
complexidade de métodos de localização que consideram toda a cena na busca pelos ob-
jetos envolvidos no jogo (robôs, bola, etc) cresce significativamente com o aumento do
tamanho da imagem a ser processada, o uso destes métodos implicaria em um elevado
número de operações a serem realizadas, reduzindo a taxa de aquisição e processamento
de quadros. Assim, faz-se necessária a utilização de um algoritmo que acompanhe os
objetos de um quadro para o outro, em vez de procurá-los em toda a cena a cada passo,
reduzindo a área a ser processada.

3. Algoritmo
O modelo que está sendo desenvolvido para atender a estes problemas é um misto do
método de varredura de toda a imagem na procura pelos padrões de cor dos robôs e
da bola, e de um algoritmo de rastreamento de objetos baseado em kernel isotrópico,
utilizando amostragens da imagem.

O primeiro passo, executado apenas no inı́cio do algoritmo, consiste na varredura
de toda a cena, para obter a posição inicial de todos os componentes do jogo, sendo estes
a bola, os próprios jogadores e os adversários.

Neste passo, é realizada a escolha dos máximos locais através do uso de neurônios
Adaline [Haykin, 2001]. Estes neurônios são previamente treinados de modo super-
visionado durante a calibragem do sistema, de forma a terem maior ativação para
as etiquetas dos times (azul ou amarelo) e para a bola (laranja). São utilizados fil-
tros morfológicos de erosão contı́nua para a eliminação do ruı́do existente na cena
[Gonzalez and Woods, 2000], que pode interferir na seleção dos pontos de maior simi-
laridade com os padrões de cores.



Figura 1: Diagrama geral do módulo de visão e sua integração com os outros
módulos

Os robôs da própria equipe são ainda identificados e sua orientação é verificada.
Isto é realizado através da varredura polar a partir do centro de cada robô, analisando os
padrões verde e magenta. A identificação do objeto é feita através da análise do código
binário presente nas marcações, e a orientação é verificada através da posição das marcas,
sendo que o ângulo da frente do robô é determinado a partir dos ângulos em que não há
marcação alguma [Basso, 2002].

Após este primeiro instante, a localização dos robôs nos momentos subseqüentes
é realizada através de uma variante do algoritmo de rastreamento de objetos proposto
por [Comaniciu et al., 2003] em que a determinação da nova posição do objeto é feita
através da análise da área de sua antiga localização. A idéia apresentada no artigo citado
baseia-se no fato de que quadros sucessivos de uma captura de vı́deo apresentam forte
localidade temporal com relação ao posicionamento dos objetos, isto é, existe uma grande
probabilidade de uma secção do objeto ainda estar presente na mesma região da imagem
ocupada pelo objeto no quadro anterior. Portanto, a partir da análise do posicionamento
desta ”parte”do objeto em relação ao centro da área ocupada anteriormente pelo mesmo,
podemos estimar a possı́vel direção de deslocamento deste, determinando assim uma nova
localização. Repetimos este processo a partir da região estimada de sua localização, e após
um curto número de iterações, encontramos a posição atual do objeto.

A análise da antiga localização do objeto e das regiões seguintes aproximadas pelo
método é feita através de um histograma quantizado de tons ponderado do objeto. Neste
histograma, o valor de cada tom representa a probabilidade do objeto ser daquele tom.
Ele é construı́do utilizando um kernel isotrópico, que concede maior probabilidade para



tons pertencentes ao centro do objeto, e menor para os tons mais próximos da borda. A
estimativa do novo centro do objeto é feita utilizando uma soma ponderada através dos
valores deste histograma aplicados às coordenadas transformadas na região processada.

O problema de utilizar esta mesma abordagem no sistema de visão do futebol
de robôs é que, devido ao tamanho reduzido da imagem dos robôs e da bola na cena, a
velocidade dos mesmos e da latência do sistema, pode não haver secção alguma do objeto
na posição por ele ocupada no quadro anterior. Para contornar este desafio, utilizamos os
conceitos de zona de atenção e amostragem.

Em linhas gerais, chamamos zona de atenção a região em que garantimos a
presença do objeto no quadro posterior. Esta zona é facilmente determinada através do
conhecimento da posição atual do objeto, sua velocidade máxima estimada e a latência
global do sistema. Após determinar a zona de atenção de cada objeto, obtemos amostras
de subregiões da zona de atenção em intervalos regulares, que garantam que ao menos
uma das subregiões contenha parte da marcação procurada. A determinação do inter-
valo a ser utilizado é trivial, obtida facilmente através do conhecimento do tamanho das
marcações. No entanto, o tamanho de cada subregião foi arbitrado, através de sucessivos
experimentos, sendo definido como um quadrado de três pixels de lado. Duas diretrizes
nos ajudaram a chegar a estes valores: o tamanho da sub-região deve ser grande o sufi-
ciente para que o ruı́do presente na imagem não interfira no processo; porém não pode ser
grande a ponto de aumentar a latência do sistema.

O cálculo da probabilidade de cada subregião é realizado pela ativação de um
neurônio previamente treinado. Assim, pela verificação da maior ativação, obtemos as
coordenadas da região que contêm parte da marcação desejada, sobre a qual será aplicado
o processamento com o kernel, garantido assim a convergência do algoritmo.

Porém, como o método de acompanhamento de objetos corre o risco de eventual-
mente perder o alvo, é necessário que uma varredura extra seja feita esporadicamente para
tentar recuperar estes casos. Desta forma, a cada passo de reconhecimento, uma n-ésima
parte diferente da cena total é verificada à procura de objetos perdidos. Isto garante que
os objetos não ficarão perdidos por mais que n passos e que o tempo de processamento de
cada iteração será o mesmo.

4. Implementação
A implementação do sistema foi completamente realizada utilizando software livre. A
utilização do sistema operacional GNU/Linux, distribuição Gentoo, permitiu a utilização
da placa de captura Matrox Meteor, originalmente incluı́da no robô Nomad1, sem a ne-
cessidade de adquirir uma licença para o seu uso em Windows.

A interface de captura foi implementada em linguagem C, como uma biblioteca
dinâmica, possibilitando a criação de vários módulos de captura, incluindo V4L (Video
For Linux), MPEG, etc, com a velocidade necessária.

1Robô utilizado para exploração de terreno. Comercializado pela Nomadic Technologies



Para que seja possı́vel realizar ajustes nos intervalos dos jogos, calibrando as cores
e determinando o tamanho dos robôs, é interessante que o módulo de visão informe vi-
sualmente o estado do reconhecimento da cena, como a posição, identidade e orientação
dos robôs e da bola. Para tal foi criada uma interface gráfica utilizando o GTK+ 2.0
[Warkus, 2004], que permite ao usuário do sistema ter uma noção geral do seu desem-
penho.

Os métodos de captura e de acompanhamento podem ser alterados durante a fase
de configuração e calibragem do sistema. Assim, é possı́vel experimentar variações dos
algoritmos desenvolvidos, ou mesmo novos algoritmos, sem alteração da estrutura do
programa, o que permite a fácil avaliação de desempenho.

Apesar de todo código fonte do projeto ser disponibilizado no domı́nio público
2, deste ser inteiramente desenvolvido utilizando ferramentas livres, e ser executado so-
bre software livre, ele é também bastante portável, podendo ser compiladas versões para
outras arquiteturas ou sistemas operacionais, inclusive proprietários. A disponibilização
desta interface em software livre também facilita sua utilização por outras equipes de fute-
bol de robôs, pois podem utilizá-la como base e concentrar seus esforços nas outras áreas,
ou mesmo melhorá-la.

5. Conclusões

Baseado nos testes realizados até o momento, esta implementação mostrou-se bastante
eficiente na localização e acompanhamento dos robôs, apresentando significativa melhora
em relação à versão anterior do sistema. Nestes testes foi constatado aumento da robustez
do sistema, com menor número de falsos positivos na detecção dos objetos, e maior ve-
locidade, processando cerca de 20 quadros por segundo. Esses fatores indicam o aumento
da competitividade da equipe.

O uso do software livre facilitou o desenvolvimento deste projeto, principalmente
no que se refere ao reuso de software, podendo ser empregados outros módulos livres
que correspondem às outras etapas de um sistema de futebol de robôs, como o controle
de rádio, etc. Além disso, torna-se possı́vel a prototipação rápida de algoritmos de in-
teligência artificial, utilizando linguagens de mais alto nı́vel como Perl e Ruby.

A possibilidade de utilizar ferramentas livres também implicou em economia fi-
nanceira, sendo possı́vel avaliar diversas ferramentas antes de escolher as mais adequadas
às necessidades do sistema, sem ser necessário comprá-las. Esta economia permitiu em-
pregar mais recursos na construção dos robôs.

Apesar de o foco do projeto ser o futebol de robôs, existem várias outras
aplicações para os algoritmos que vêm sendo desenvolvidos no módulo de visão. Dentre
estes podemos citar: interfaces perceptivas, que possibilitam interagir com o computador
através de gestos; segurança, detectando comportamento suspeito pelo acompanhamento

2http://pet.inf.ufrgs.br/robopet/vision - código e mais informações



de movimentação de indivı́duos; e esportes de alto desempenho, gerando estatı́sticas sobre
as ações de, por exemplo, jogadores de futebol em uma partida.
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