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RESUM 
 
 
Títol: Multi-tracking dels moviments del jugador d’hoquei patins. 
Autor: Pol Gallifa i Anfruns 
Data: Juny de 2021 
 
 
El treball neix amb l’objectiu d’aportar el primer gra de sorra pel que fa a l’anàlisi 
posicional aplicat a l’hoquei patins, un esport molt poc evolucionat tecnològicament. 
Eines com per exemple mapes de calor o distàncies recorregudes pels jugadors durant un 
partit és una informació que estem acostumats a veure en esport com bàsquet o futbol, 
però que encara no estan aplicades a l’hoquei patins. 
 
En aquest treball s’han desenvolupat els fonaments pel que fa al tracking dels jugadors 
patinant dins la pista.  
Mitjançant la creació d’un gran nombre de filtres i algorismes, i utilitzant també funcions 
d’alt nivell que ofereix Matlab, es realitza el seguiment dels jugadors que apareixen en 
una gravació de vídeo guardant la posició de cadascun d’ells per poder-ne representar les 
trajectòries a posteriori. 
 
L’objectiu final a assolir seria ser capaços de fer el seguiment dels vuit jugadors que 
composen un partit d’hoquei patins a la vegada per tal de poder-ne treure dades com les 
que s’han comentat anteriorment. 
L’objectiu del treball però, era realitzar el seguiment de fins a tres jugadors al mateix 
temps. Es va iniciar realitzant el seguiment d’un jugador i seguidament s’anaven afegint 
jugadors a les gravacions progressivament. 
 
Finalment s’han pogut obtenir resultats fins a les gravacions en les que apareixen dos 
jugadors. Tot i que el codi per fer el seguiment a tres jugadors està desenvolupat, no s’ha 
pogut comprovar el seu funcionament. 
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SUMMARY 
 
Title: Multi-tracking dels moviments del jugador d’hoquei patins. 
Author: Pol Gallifa i Anfruns 
Date: Juny de 2021 
 
 
This project was born with the aim for providing the first grain of sand in terms of 
positional analysis applied to roller hockey, sport which technology still hasn't taken 
advantage of. 
Tools such as heat maps or distances traveled by players during a game are variables 
that appear in sports such as basketball or football, but are not yet applied to roller 
hockey. 
 
It has been developed the basics for tracking players while they were skating on the 
rink. 
Creating a large number of filters and algorithms, and also using high-level functions 
offered by Matlab, the players that appear in a video were tracked by saving the position 
of each of them so that we could represent their trajectories. 
 
The ultimate goal would be to be able to track the eight players who make up a roller 
hockey game. 
However, the goal of the project was to track up to three players at the same time. It was 
started by tracking only one player and then players were gradually added to the 
recordings. 
 
Finally, we obtained results on the recordings in which one or two players appear. 
Although the code for tracking three players is developed, it has not been possible to 
verify using videos. 
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1.  INTRODUCCIÓ 
 
El contingut d’aquest treball neix d’una necessitat i un sentiment de responsabilitat que 
sento que em pertoca, aportar el meu granet de sorra a l’hoquei patins amb la esperança 
que poc a poc es pugui convertir amb un esport professional.  
 
Actualment l’hoquei patins és un esport que no té a l’abast cap de les eines tecnològiques 
necessàries per dur a terme qualsevol tipus d’anàlisi estadístic.  
Dades com per exemple, mapes de calor, distància recorreguda pels jugadors o passades 
realitzades, són dades que estem molt acostumats a veure en altres esports com per 
exemple el bàsquet o el futbol, però en el hoquei fins a dia d’avui no se’n han obtingut 
cap resultat. Ni tan sols els equips amb els pressupostos més alts disposen de cap eina que 
els proporcioni aquesta informació. 
 
Per aquesta raó, he utilitzat aquest treball per intentar fer un pas endavant aprofitant els 
coneixements adquirits al llarg de la carrera i començar a crear el que podria ser els 
fonaments del tracking dels jugadors en un partit d’hoquei. 
 
L’hoquei patins és un esport que tant els jugadors com la pilota es mouen a alta velocitat. 
Això fa que en directe sigui un esport molt atractiu i impactant de veure, però a la vegada 
és difícil gaudir-ne un partit per la televisió ja que si no en tens uns coneixements previs 
pot ser complicat entendre que passa en cada acció. 
És per aquesta mateixa raó, que si es disposés d’estadístiques com de les trajectòries que 
realitzen els jugadors d’un equip durant un partit i les zones on passen més temps 
cadascun dels integrants, no només serviria per els entrenadors i jugadors per fer-ne 
anàlisis tècnics, sinó que també seria més fàcil entendre el que està passant en el partit 
per una persona que no domina l’esport i per tant fer-lo créixer a nivell de públic televisiu. 
 
A més a més d’amenitzar i fer més entenedor l’hoquei per el públic, la informació que 
proporcionarien aquestes dades podria fer canviar la manera d’entendre aquest esport a 
tota la gent que el practica i en forma part. 
Fins a dia d’avui, en la meva experiència com a jugador professional, tot i que ja he 
comentat que no hi ha eines tecnològiques per obtenir aquesta informació, no he tingut 
cap entrenador que mostrés interès o que pensés que li podria aportar informació útil la 
anàlisis dels moviments del jugador durant el partit.  
És per això que tenir a l’abast totes aquestes estadístiques que es poden aconseguir amb 
el tracking dels jugadors, ens permetria comprovar si les seves suposicions sobre els 
moviments del jugador en un partit son certes, i si aquestes dades els faran canviar algun 
mètode d’entrenament o concepte tàctic que aplicaven fins ara. 
La meva hipòtesis és que tant entrenadors com jugadors estan molt equivocats en les 
suposicions que es fan fins el moment de com podria ser el moviment d’un jugador a la 
pista. 
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2.  OBJECTIUS 
 
Tal i com ja s’ha comentat en les línies anteriors, l’objectiu d’aquest treball és realitzar 
un tracking als jugadors d’un equip durant un partit d’hoquei per tal de llavors poder-ne 
fer l’anàlisi que es cregui oportú. 
 
L’input del nostre programa serà una gravació en vídeo en la qual apareixen jugadors 
movent-se lliurement per la pista.  
L’objectiu a aconseguir en el tracking és fer el seguiment de tots els jugadors que 
apareixen en aquestes gravacions guardant-ne la posició de cada un d’ells en cadascun  
dels frames del vídeo. 
Les posicions en tots els frames dels jugadors són la base per poder crear a posteriori els 
mapes de calor o treure dades com per exemple la distància recorreguda per el jugador. 
És per això que ens centrarem en aconseguir aquestes posicions dels jugadors de la 
manera més precisa possible.  
Per comprovar que el programa funciona correctament i que per tant guardem de forma 
correcte aquestes posicions, farem un plot de les trajectòries dels jugadors un cop s’hagi 
executat el codi per observar visualment si el seguiment s’està fent de manera correcte. 
 
L’objectiu ideal a aconseguir en aquest treball seria ser capaços de realitzar el seguiment 
dels vuit jugadors de pista que hi ha en un partit de hoquei, quatre jugadors per cada equip.  
Parlant amb els tutors i altres professors experts en la matèria, ens vam adonar que aquest 
objectiu era pràcticament impossible d’assolir degut a la complicació que presenta, el 
temps que es disposa per realitzar el treball i el material que disposem per realitzar les 
gravacions corresponents.  
Per tant, es va decidir desglossar un partit de hoquei en problemes de dimensions inferiors 
i anar afegint jugadors en les gravacions de manera progressiva fins a acostar-nos al cas 
real al màxim possible. 
Els objectius reals del treball, per tant, són realitzar el seguiment dels jugadors que 
apareixen en la següent llista amb l’ordre indicat. 
 

1. Tracking d’un sol jugador. 
2. Tracking de dos jugadors vestits diferent. 
3. Tracking de tres jugadors vestits diferent. 
4. Tracking de dos jugadors vestits igual. 
5. Tracking de tres jugadors vestits igual. 

 
D’aquesta manera, ens acostarem al cas real d’un partit d’hoquei fent un petit pas a cada 
un dels casos exposats anteriorment.  
El primer cas té l’objectiu de familiaritzar-nos amb els filtres que s’utilitzaran al llarg del 
treball per tal de començar a comprendre els problemes que s’hauran d’enfrontar. 
El cas número dos representaria el mètode que s’utilitzaria per diferenciar els jugadors 
d’un equip amb els jugadors de l’altre. Els casos número 4 i 5 corresponen als mètodes 
utilitzats per diferenciar jugadors del mateix equip mentre que el cas número 3, 
s’utilitzaria per diferenciar independentment dos jugadors d’equips diferents a la vegada 
que també es detecta l’àrbitre. 
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3.  ESTAT DE L’ART 
 
En aquest capítol s’explicarà la recerca prèvia que s’ha realitzat abans de començar a 
crear els algoritmes de detecció, per tal de veure com ha evolucionat el tracking aplicat a 
l’esport, quins mètodes s’utilitzen i quins productes hi ha en l’actualitat. 
 
Abans d’endinsar-nos dins les empreses pioneres i els productes que ofereixen cal fer una 
petita contextualització. Tal com ja s’ha comentat en algun punt anterior, l’hoquei és un 
esport molt ràpid i imprevisible. Els moviments que realitza el jugador de hoquei durant 
un partit són majoritàriament canvis de direcció i creuaments amb altres membres de 
l’equip. A més a més les dimensions de la pilota són molt inferiors a les de les pilotes de 
qualsevol altre esport i pot arribar a unes velocitats de fins a 150km/h. 
Tot això fa que sigui molt complicat associar l’hoquei a altres esports com per exemple 
el bàsquet o el futbol sala que per mides del terreny de joc haurien de tenir moltes 
característiques semblants. 
Tot i aquestes diferències que presenta respecte la resta d’esports, es va decidir estudiar 
els productes de tracking que actualment existeixen en el bàsquet i el futbol. Aquesta 
decisió es degut a que són els dos esports amb més pressupost econòmic i que per tant, 
són els que més inverteixen en tecnologia. 
Es va decidir començar estudiant els productes que ofereix el bàsquet degut a que és 
l’esport que tot i les diferències explicades anteriorment és més semblant al hoquei, ja 
sigui per mides del terreny, per número de jugadors a pista o per els moviments tàctics 
que realitzen els equips. 
 

• STATS PERFORM 
 
La primera empresa que va crear un sistema de tracking de equips basat en computer 
vision va ser: STATS PERFORM. 
Mitjançant gravacions de vídeo a temps real, el seu sistema anomenat SportUV és capaç 
de seguir el moviment dels 10 jugadors dins la pista de bàsquet i treure’n estadístiques a 
temps real. 
Al 2009, la franquícia dels Orlando Magics van ser els primers contractar els serveis que 
ofereix el seu sistema SportUV. Un any més tard ja eren quatre equips de la NBA els que 
usaven aquests sistema fins que a la temporada 2013-2014 el sistema SportUV ja estava 
instal·lat en els 30 camps de bàsquet de la NBA i STATS PERFORM va passar a ser 
sponsor oficial de la mateixa lliga. 
 
La tecnologia SportVU utilitza les dades 
produïdes 25 vegades per segon per un 
conjunt de 6 càmeres Prosilica gc1600ch a 
cada camp de bàsquet per observar les 
posicions de jugador i pilota en temps real. 
SportVU proporciona estadístiques en 
profunditat, incloent el posicionament en 
temps real del jugador i de la pilota 
mitjançant sofisticats programes i 
algorismes estadístics. Les dades de 
velocitat, distància i possessió de SportVU 
proporcionen informació clau i punts d’anàlisi. 

Il·lustració 1: Càmera Prosilica gc1600ch 
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El seguiment del jugador SportVU proporciona el posicionament en temps real dels 
jugadors en X, Y i el posicionament X, Y, Z de la pilota. Mitjançant l’aprofitament 
d’aquestes dades, STATS pot presentar mètriques de rendiment per aprofitar els jugadors 
i els equips. 
 
En les següents imatges podem veure la distribució dels angles que engloba cada càmera. 
Tal com es pot observar cada mitja pista esta gravada amb tres càmeres diferents i de tal 
manera que no hi ha cap racó de la pista que no es gravi. 
Es pot observar que cada jugador està identificat a temps real amb una rodona amb el seu 
dorsal. 
 
 
 

 

Il·lustració 2: Identificació dels jugadors en atac posicional mitjançant les 6 càmeres. 

Il·lustració 3: Identificació dels jugadors en una transició ofensiva. 
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Amb les dades que proporcionen aquestes 6 càmeres es crea una gravació nova que 
proporciona una visió completa de la pista ajuntant la informació que aporta cada una de 
elles. Això fa que en aquesta gravació els jugadors no surtin mai de plànol i es pugui fer 
un seguiment continuat. 
Tal com s’explicarà més endavant, els problemes en el tracking apareixen quan es 
produeix un creuament entre jugadors. Aquest problema es soluciona aplicant filtres a 
l’hora de programar, però el mètode de gravació que ofereix SportVU facilita molt aquest 
procés. 
Tal i com es pot observar en les imatges anteriors, les càmeres estan situades a la part més 
alta del pavelló, això fa que gràcies a la perspectiva en la qual es fa la gravació ja es 
produeixin menys creuaments entre jugadors. A més a més, el fet de gravar des de 6 
angles diferents, quan es produeix un creuament i s’ha de renombrar el jugador, sigui 
molt més fàcil identificar-lo de nou aprofitant la gravació en el qual el creuament dona 
menys problemes. 
 
Aquest sistema de reconeixement ha anat millorant al llarg dels anys i fins i tot avui en 
dia s’està treballant en aplicar el tracking en gravacions de partits antigues en les quals 
s’usava una única càmera.  
 
Un cop realitzat el primer pas d’identificar cada jugador individualment a partir de les 
gravacions de les 6 càmeres, la mateixa empresa s’encarrega d’analitzar les dades 
obtingudes i és capaç de representar-les visualment a temps real.  
La quantitat de dades que el sistema és capaç d’abstreure és abismal. No només ens 
proporciona velocitats i posicions de jugadors i pilota, sinó que a través de la combinació 
de la posició de la pilota i jugadors permet mostrar distància entre jugadors, distància 
recorreguda, tirs a cistella, assistències, pilotes interceptades, possessió de pilota, etc. 
 
En la següent imatge es pot apreciar les dades i aplicacions gràfiques que el sistema ens 
proporciona a temps real. 
 

Il·lustració 2: Distància entre jugadors i àrea de la defensa en temps real. 
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A continuació es pot observar altres dades que SportVU ens proporciona a temps real 
com per exemple l’àrea de defensa que cobreix un jugador o els passes que ha realitzat 
durant un partit. 
 

 
Degut a l’èxit que va tenir aquest sistema en els equips de la NBA, STATS PERFORM 
va agafar encara més protagonisme convertint-se en l’encarregat de proporcionar 
directament a totes els mitjans de comunicació que retransmetien la NBA com per 
exemple ESPN o la TNT, totes les dades recopilades per els 30 equips de la lliga. 
 
Al mateix temps, STATS PERFORM també va fer públiques totes aquestes dades a 
qualsevol seguidor de la NBA a través d’una aplicació mòbil. Això fa significar un pas 
significatiu a l’hora de fer visible aquesta tecnologia i demostrar la importància i utilitat 
que tenia aquest sistema, ja que qualsevol persona a través del seu telèfon mòbil podia 
consultar a temps real tota la informació explicada anteriorment. 
 
Usant aquesta tecnologia hem pogut comprovar que es pot fer el tracking d’un partit a la 
perfecció traduint a temps real les imatges en vídeo a un conjunt de dades les quals cada 
client pot interpretar com creu convenient.  
No obstant, el sistema que presenta SportVU és un sistema amb moltes limitacions 
logístiques. Com ja s’ha explicat, cada camp ha d’estar equipat amb un sistema de 
gravació específic i un equip tècnic que recull les dades per tal de poder-les enviar 
immediatament als seus clients. A més a més, només es disposen de les dades reals del 
partit quan es juga en el seu estadi, ja que quan es juga en un estadi com a visitant on no 
hi ha implementat el sistema SportVU no es disposarà de dades i en cas de que si que hi 
sigui només es podran usar les dades que la pròpia empresa fa publiques sense cap tipus 
de personalització. 
 
Degut a tots aquests inconvenients, el tracking en l’esport va fer un pas endavant i es va 
crear una nova tecnologia la qual fa el seguiment dels jugadors i pilota a través de sensors. 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 3: Àrea defensiva de cada jugador Il·lustració 4: Passes realitzats per un jugador. 
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• SHOT TRACKER 
 

Una de les primeres empreses en crear aquest sistema va ser Shot Tracker i a dia d’avui 
el seu mètode es usat en tots els equips de la lliga universitària de Estats Units. 
El funcionament del tracking mitjançant sensors és molt senzill i a continuació s’explicarà 
aprofitant com a exemple el sistema que ofereix Shot Tracker. 
 
Shot Tracker està format per 3 
components, una pilota amb 
sensor reconeguda oficialment 
que és exactament com les pilotes 
que sempre s’han utilitzat, un 
sensor individual que porta 
incorporat cada jugador de mides 
4x3x1.5 cm i finalment sensors 
instal·lats a les bigues de la vostra 
instal·lació que permeten fet el 
seguiment simultani de la 
ubicació de la pilota i els sensors 
que porta cada jugador. Shot 
Tracker sap on és cada jugador i 
la pilota és a cada moment. 
Aquests sistema ens proporciona el mateix tipus de dades a temps real explicat 
anteriorment amb el sistema SportUV, però el fet de ser un sistema portàtil el converteix 
en una opció molt més eficaç i còmode per els clubs esportius. 
La utilització de sensors aporta a més a més informació de acceleracions i 
desacceleracions, velocitats i força que experimenten els jugadors a l’hora de frenar 
gràcies a acceleròmetres i giroscopis porten incorporats. 
Usant aquest mètode tindran la informació de tots els jugadors que se’ls proporcioni 
sensors en qualsevol pista i camp d’entrenament el qual tingui equipats les antenes per tal 
de rebre lectures correctes de tots els sensors. 
És un sistema molt senzill d’utilitzar, ja que totes les empreses que el venen ja tenen la 
aplicació corresponent que envia a temps real tota la informació recopilada que interessa 
a l’usuari. 
 
Finalment es va fer recerca en busca d’alguna empresa del sector que tingués clients a 
Espanya o a Catalunya per tal d’analitzar quina era la situació o l’impacte que té aquest 
sistema de tracking a l’esport del nostre territori.  
El resultat obtingut va ser sorprenent ja que hi ha una empresa que actualment està 
treballant conjuntament amb totes les seccions del FC Barcelona, inclosa el hoquei patins. 
Aquesta empresa és Wimu (Wireless Inertial Moviment Unit) i actualment és la marca 
del sistemes de monitorització més avançats del mercat. Pertany a la empresa Realtrack 
Systems. 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 5: Components que formen el sistema Shot Tracker. 
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• WIMU AL BARÇA 
 
L’arribada de WIMU al barça va ser la temporada 2015/2016 amb els segon equip de 
bàsquet. La directiva es va adonar del potencial i avantatges que oferia i la següent 
temporada ja va incorporar-lo al futbol i a la resta de seccions que juguen al palau 
blaugrana: bàsquet, futbol sala, handbol i hoquei patins. 
Des d’aquest moment, l’empresa i el barça han treballat conjuntament perfeccionant el 
seu sistema. Un encarregat de cada secció treballa conjuntament amb Wimu per tal 
d’obtenir el conjunt de dades personificades que interessa obtenir als entrenadors de cada 
una de les disciplines.  
Una de les característiques que va resultar determinant a l’hora d’escollir Wimu va ser la 
seva tecnologia híbrida pel que fa a la transmissió de dades. El doble sistema que implica 
GPS i radiofreqüència de banda ampla UWB, minimitza el errors derivats de la pèrdua 
de dades. A més a més, permet l’ús del dispositiu només amb UWB en zones interiors 
sense cobertura de satèl·lit. 
 
Aquests sistema 
proporciona més de 250 
variables que es poden 
agrupar en cinc grups: 
cinemàtiques (velocitat, 
distàncies..), 
fisiològiques (freqüència 
cardíaca, saturació de 
oxigen..), indicadors de 
carga, informació tàctica 
i Wimu Drill Maneger 
per supervisar la 
execució de cada fase 
dels entrenaments. 
 
Al veure que el palau 
blaugrana està equipat per suportar aquesta tecnologia i que el hoquei patins usa aquest 
sistema, vaig posar-me en contacte amb el preparador físic del primer equip de hoquei 
patins per entendre més a fons com utilitzen aquests sistema i com utilitzen les dades que 
reben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 6: GPS WIMU 
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• ENTREVISTA DANI FERNANDEZ 
 
 

Primer de tot voldria agrair personalment a Dani Fernàndez 
el tracte, disponibilitat i interès mostrat des del primer 
instant en que em vaig posar en contacte amb ell. Vaig tenir 
la oportunitat de fer una videoconferència amb ell en la que 
vaig explicar-li l’objectiu i estat del meu TFG i tenir la 
oportunitat de preguntar quina utilitat li donen al sistema 
WIMU en la secció de hoquei patins i com n’interpreten les 
dades. 
A continuació s’explicarà el mètode WIMU instal·lat al 
palau blaugrana usat per el primer equip de la secció de 
hoquei patins. 
 

En primer lloc cal remarcar que al tractar-se d’un estadi interior la senyal de GPS no dona 
bons resultats i per tant es treballa amb LPS (Local Positioning System). Actualment hi 
ha 6 antenes repartides al voltant del palau que capten les senyals de tots els aparells per 
tal de posicionar-los correctament. En un inici s’usaven només  4 antenes però no 
s’obtenien bons resultats, hi havien zones de la pista les quals no en feia un posicionament 
correcte i és per això que se’n van instal·lar dos més. Es calcula que per les dimensions 
de la pista de hoquei el nombre òptim de antenes serien 8 repartides equidistantment. 
Com ja s’ha comentat anteriorment, l’hoquei és un esport molt ràpid i per tant necessitem 
rebre dades el més ràpid possible per capturar de manera correcte el moviment del 
jugadors. És per això que tots els aparells estan configurats a 20Hz, és a dir, envien 20 
vegades les dades capturades cada segon. 
En Dani ens va explicar que actualment no estan utilitzant totes les dades que aquesta 
tecnologia pot oferir.  
Utilitzen només les següents dades: distància recorreguda pel jugador, nombre 
d’acceleracions i desacceleracions, i distància recorreguda a més de 18km/h. 
Al ser preparador físic, les dades que necessita són només aquelles que li donen 
informació de la carga del jugador durant un entrenament o partit. Per tant, totes les dades 
que el sistema WIMU captura relacionades en el posicionament del jugador per realitzar 
a posterior mapes de calor o mapes posicionals no són utilitzades. 
Hem pogut comprovar, per tant, que tot i ser l’únic equip d’hoquei patins que pot utilitzar 
aquesta tecnologia degut a les infraestructures que disposa, no utilitzen totes les dades 
que podrien tenir, ja que només el preparador físic utilitza part del sistema. 
Això demostra una vegada més que l’hoquei patins està a molts passos endarrere de altres 
esports com per exemple el bàsquet a l’hora de mostrar interès per entendre tot el que 
passa en un partit a partir de dades dels jugadors. 
 
Finalment en Dani va comentar que un sistema com el que es desenvoluparà en aquest 
treball seria molt interessant pel simple fet de que no necessita cap altre aparell que no 
sigui una càmera per poder extreure’n resultats. Això permetria extreure dades en tots els 
partits jugats per l’equip i no només els que juga al palau blaugrana degut a que és l’únic 
pavelló compatible amb el sistema WIMU. 
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4.  METODOLOGIA 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, l’objectiu del treball és realitzar el seguiment de 
diferents gravacions on canvien el número de jugadors que hi apareixen i també la seva 
vestimenta.  
És per això que la metodologia que s’aplicarà a cada cas serà la mateixa i consta dels 
següents dos grans blocs. 
 

1. Gravació del vídeo. 
2. Anàlisi de la gravació. 

 
En les següents línies es comentarà l’estructura i mètodes utilitzats en cadascun dels dos 
blocs, i també el material i programari utilitzat en cadascun d’ells. 
 
 

• Gravació del vídeo 
 
Totes les gravacions s’han realitzat a la pista del Hockey Breganze, un club Itàlia situat a 
la regió del Veneto el qual té un equip a la màxima categoria estatal.  
Totes les imatges que s’han utilitzat en aquest treball han estat realitzades amb el 
consentiment de la societat esmentada anteriorment i amb la de tots els participants que 
hi apareixen. 
 
Una condició que han de complir tots els vídeos es que s’han de realitzar amb una càmera 
que filmi de manera estàtica. Un dels filtres que s’utilitzaran i que s’explicaran més 
endavant detecta els objectes en moviment i els aïlla de la resta de la imatge, i és per això 
que és important que la càmera no presenti moviment durant les gravacions. 
Al mateix temps però, cal també que la gravació contingui tota la pista en la imatge per 
tal de que cap jugador pugui desaparèixer en alguna zona de la pista. 
Per satisfer aquestes dues condicions, es va decidir utilitzar una càmera GoPro HERO 3+ 
que degut al gran angular de gravació que ofereix, permet gravar estàticament englobant 
tota la pista en la imatge. 
L’angular d’aquesta càmera però no era suficientment ampli com per poder gravar des 
d’una posició central de la pista ja que els dos racons més propers no apareixien en la 
imatge. 
Degut a aquest inconvenient, totes les gravacions s’han realitzat des de l’altura d’una de 
les àrees de la pista aproximadament. Això ens ha permès que tota la pista aparegui en 
les gravacions però que quan un jugador està situat en la part més allunyada del camp o 
darrera la porteria més llunyana tingui una mida molt petita. Tot i que la mida del jugador 
en aquests casos ens pot portar problemes a l’hora de detectar-lo s’ha considerat que era 
el mètode més eficaç de gravació que podíem realitzar. 
 
Cal remarcar dos punts més a tenir en compte a l’hora de realitzar les gravacions.  
El primer és realitzar totes les gravacions des del mateix punt de la pista i amb el mateix 
angle de gravació. El programa que s’ha creat elimina tota la informació de les graderies 
o del sostre de la pista, i és per això que gravant amb un angle diferent s’han de re-
programar les posicions de totes aquestes zones. 
El segon és gravar sempre quan la pista està il·luminada únicament per la llum generada 
per les llums del pavelló, és a dir a la nit. 
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Un dels filtres que utilitzen pràcticament tots els programes creats és un filtre de color 
que es fixa amb els valors d’intensitat RGB del color dels jugadors.  
Per aquest motiu és molt important que tota la pista estigui il·luminada uniformement per 
tal de poder identificar el color d’un jugador dins un rang determinat el més petit possible. 
Un canvi de lluminositat en alguna part de la pista pot portar com a conseqüència no 
detectar de manera correcte el jugador. 
Més endavant s’explicarà un problema que es va haver d’afrontar degut a que una de les 
llums que il·luminava la pista feia pampallugues. 
 
 

• Anàlisi de les gravacions 
 
L’anàlisi de les gravacions realitzades s’ha realitzat mitjançant el programa MATLAB.  
Al llarg del treball s’han programat diferents filtres sempre amb l’objectiu de detectar els 
jugadors en moviment que apareixen en la imatge i aïllar-los de la resta d’informació que 
aporta el vídeo. 
És molt important també detectar els jugadors de manera individual i única per tal de 
poder-ne guardar la seva trajectòria real al final del vídeo. 
Els problemes en l’anàlisi dels vídeos en els que apareixen més d’un jugador, sorgeixen 
quan aquests realitzen creuaments o estan situats molt a prop un de l’altre.  
En aquests casos s’han utilitzat també funcions i filtres d’alt nivell que ofereix MATLAB 
i que s’explicaran detalladament més endavant. 
Un cop realitzat el seguiment dels jugadors mitjançant els programes que s’han creat, es 
farà sempre un plot de les trajectòries dels jugadors amb diferents colors per tal d’observar 
si el seguiment s’ha realitzat de forma correcte. 
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4.1.  ESTRUCTURA DELS TRACKINGS REALITZATS 
 
Tal com s’ha comentat anteriorment, la creació del codi de seguiment dels jugadors s’ha 
realitzat de forma progressiva. D’aquesta manera, s’ha intentat arribar al cas real d’un 
partit incorporant successivament jugadors en les gravacions de vídeo que s’han analitzat. 
 
A continuació, abans d’entrar en detall en l’explicació i demostració dels resultats que 
s’han aconseguit amb els programes realitzats, es farà una breu explicació de l’estructura 
i el funcionament general de cada d’ells i que són els següents: 
 

• Un sol jugador. 
• Dos jugadors vestits amb dos colors diferents. 
• Tres jugadors vestits amb tres colors diferents. 
• Dos jugadors vestits amb colors iguals. 
• Tres jugadors vestits amb colors iguals. 

 
 

• TRACKING D’UN SOL JUGADOR 
 

Tal com hem comentat anteriorment, el primer pas és programar el seguiment d’un únic 
jugador.  
Per aconseguir-ho utilitzarem la combinació de dos filtres, color i moviment. Amb el 
color aconseguirem fixar-nos en els píxels que únicament corresponen a l’equipació del 
jugador en qüestió, mentre que el filtre de moviment és l’encarregat de tenir en compte 
només els píxels que es mouen entre un frame i el següent, i que per tant, també 
corresponen al jugador. 
Utilitzarem un algorisme que inclogui els dos filtres ja que existeixen casos en els quals 
un sol filtre ens pot deixar de detectar el jugador. Si apliquem només filtre de moviment, 
quan el jugador es mou en la direcció de la càmera, detectem pocs píxels en moviment ja 
que el jugador no va lo suficientment ràpid com per canviar de mida considerablement i 
ser detectat.  
Mentre que si només utilitzem el filtre de color, en els casos on el jugador passa per una 
zona on la il·luminació no és la mateixa, els píxels que havíem definit per l’equipació del 
jugador canvien considerablement els seus valors. 
Un cop creat aquest algorisme de tracking combinant els dos filtres, per fer el seguiment 
de qualsevol jugador només haurem de mirar a quins valors de intensitat RGB correspon 
el color de l’equipació i anotar-los dins el codi. D’aquesta manera si el nostre jugador 
canvia de samarreta en algun partit serem capaços de fer-li el seguiment sempre. 
 
Cal remarcar també la importància de gravar amb una càmera que estigui fixa durant tot 
el partit. 
Tal i com hem explicat anteriorment, un dels filtres compara el frame actual amb el 
següent per tal de detectar els objectes que s’han mogut. Això només és possible si la 
càmera és estàtica ja que en cas contrari tots els píxels es mourien al passar d’un frame a 
l’altre i no seriem capaços de diferenciar quins d’ells corresponent als del jugador que 
ens interessa.  
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• TRACKING DE DOS JUGADORS VESTITS AMB COLORS DIFERENTS 
 
Un cop fet el seguiment d’un jugador patinant lliurement per la pista el següent pas és 
repetir el procés però afegint un jugador vestit amb un color diferent. 
La base d’aquest codi és la mateixa que el cas en un sol jugador, filtre de moviment, filtre 
de color i un algorisme que combina els dos per tal de fer un seguiment correcte dels dos 
jugadors independentment dels moviments que realitzin. 
L’objectiu d’aquest algorisme és relacionar els objectes detectats per el filtre de moviment 
amb els que detecten els filtres de color. És per això que a cada frame del vídeo que 
s’analitza, mitjançant un càlcul de distància entre objectes, aquest algorisme associarà 
amb el color que li correspon cadascun dels objectes detectats mitjançant el filtre de 
moviment.  
Un cop realitzada aquesta associació d’objectes, som capaços de representar les 
trajectòries realitzades per els dos jugadors degut a que n’hem guardat les posicions dels 
seus centroides en cadascun dels frames. 
 
 

• TRACKING DE TRES JUGADORS VESTITS AMB COLORS 
DIFERENTS 

 
En aquest cas, quan afegim un tercer jugador en la gravació vestit diferent respecte els 
altres dos jugadors que ja vestien també diferent, estem simulant un possible cas real del 
partit en que apareixen dos jugadors d’equips diferents i l’àrbitre, tots vestits diferent. 
L’estructura d’aquest codi és la mateixa que l’explicada anteriorment. Relacionem  tots 
els objectes detectats per el filtre de moviment amb el color que els hi correspon gràcies 
a un càlcul de distàncies. Es calcula la distància de cada objecte detectat amb el filtre de 
moviment amb els tres objectes detectats per color, el que tingui la distància inferior serà 
el color que correspon al jugador.  
Repetim el procés per cada objecte detectat en el filtre de moviment guardant-ne sempre 
les coordenades per tal de poder-ne representar a posteriori la trajectòria. En el següent 
capítol s’entrarà en detall en els problemes que s’han solucionat i que presentava aquest 
filtre. 
 
 

• TRACKING DE DOS JUGADORS VESTITS AMB COLORS IGUALS 
 
Arribats a aquest punt apareix en escena un nou filtre que serà l’encarregat de fer el 
seguiment dels dos jugadors vestits igual, el filtre de Kalman. 
En el cas anterior on els dos jugadors van vestits de maneres diferents, s’han utilitzat 
filtres de color per diferenciar-los entre ells i fer-ne el seu seguiment de manera 
individual, però en aquest cas, com que no podem utilitzar el color per diferenciar els dos 
jugadors utilitzarem un exemple creat en Matlab del filtre de Kalman que permet fer 
Multi-tracking, és a dir, tracking de més d’un objecte en moviment a la vegada. 
En el pròxim apartat es comentarà en detall cada una de les funcions que composen aquest 
filtre, però en les següents línies s’explicarà de manera general el seu funcionament. 
 
El filtre de Kalman consta de dos grans blocs: 
 

1. Detecció d’objectes en moviment en cada frame. 
2. Associar les deteccions corresponents al mateix objecte al llarg del temps. 
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La detecció d'objectes és l’encarregada de detectar els jugadors en moviment i separar-
los de la resta de la imatge. Més endavant s’entrarà en detall en el mètode que s’utilitza 
per aconseguir-ho, però un cop detectats se’n guardaran els valors com el centroide, el 
bounding box o la seva àrea. 
 
Pel que fa a l’associació de deteccions al mateix objecte, el filtre es basa únicament en el 
seu moviment.  
Les deteccions creen trajectòries que el filtre identifica com a un jugador.  
Per cada frame el filtre farà la predicció de les trajectòries trobades fins el moment i 
determinarà la probabilitat que hi ha de que cada detecció s'assigni a una trajectòria. 
Aquesta probabilitat es calcula mitjançant l’algorisme Hongarès que s’explicarà més 
endavant. 
El seguiment de cada trajectòria es converteix en l’aspecte més important d’aquest filtre. 
Algunes deteccions es poden assignar a trajectòries ja existents, mentre que altres 
deteccions  poden romandre sense assignar o crear una trajectòria nova. 
 
L’objectiu a aconseguir en aquest cas és adaptar aquest exemple i fer-lo funcional en les 
nostres gravacions.  
S’haurà de trobar experimentalment molts valors per tal d’obtenir bons resultats a partir 
d’aquest codi com per exemple, decidir a partir de quants frames que un objecte és 
detectat podem crear una trajectòria nova, o quants frames es permet que una trajectòria 
existent no sigui detectada sense ser eliminada. 
 
Mitjançant aquest filtre guardarem les posicions de cada objecte detectat en cada frame, 
i per tant també es podrà representar les trajectòries recorregudes per cada jugador com 
s’ha fet en els casos anteriors. 
 
 

• TRACKING DE TRES JUGADORS VESTITS AMB COLORS IGUALS 
 
Per realitzar l’anàlisi de tres jugadors vestits amb la mateixa indumentària es farà servir 
el mateix exemple comentat anteriorment. 
L’exemple de MATLAB que s’utilitza i que s’ha explicat en les línies anteriors no te 
limitacions pel que fa a numero d’objectes a realitzar-ne el seguiment.  
Per tant, l’única diferència que presenta el cas de tres jugadors respecte el cas de dos és 
que el propi programa detectarà que hi ha un altre objecte en moviment i que per tant 
també ha de guardar-ne els seu valors creant una nova trajectòria de seguiment. 
Com a resultat en aquest cas, obtindrem altre cop les posicions dels tres jugadors en 
cadascun dels frames del vídeo que s’està analitzant, i per tant es podrà dibuixar també 
les trajectòries de cada jugador de manera separada com tots els altres casos realitzats. 
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4.2.  EXPLICACIÓ DELS PROGRAMES CREATS 
 
 

4.2.1.  TRACKING D’UN SOL JUGADOR 
 
Tal com s’ha explicat en punts anteriors, els primers passos realitzats a l’hora de detectar 
un sol jugador movent-se lliurement dins la pista van ser la creació de dos filtres, un filtre 
de color i un de moviment. A continuació s’explicarà com han estat programats i de quina 
manera s’han solucionat els problemes que van sorgir. Es poden trobar els codis 
corresponents a les funcions que s’explicaran a l’annex A. 
 

• Filtre de moviment 
 
El primer filtre que es va programar va ser el filtre de moviment. El funcionament 
d’aquest és el següent, restem la imatge en escala de grisos del frame “i” amb la del frame 
“i+1”. D’aquesta manera, tots els píxels en els que no hi ha hagut moviment es 
converteixen en 0 ja que tenen el mateix valor d’intensitat en els dos frames.  
Per l’altre banda, tots els píxels que tenen valor diferent de 0 significa que hi ha hagut un 
canvi d’intensitat entre frames el qual ho associem al moviment del jugador. 
El resultat final d’aquesta resta és una màscara binària en la qual els píxels que 
corresponen al moviment tenen valor 1 i els que no han tingut moviment tenen valor 0.  
Un cop generada la màscara corresponent al moviment del jugador apliquem un seguit de 
filtres per tal d’eliminar-ne possible soroll i per tal d’agrupar tots els píxels en un sol 
objecte, ja que volem que cada jugador sigui representat com un sol objecte per tal 
d’evitar deteccions i seguiments d’objectes erronis. 
Amb aquest filtre ja aconseguim un seguiment molt bo d’un sol jugador però presenta 
dos problemes. El primer i més important és que quan un jugador es mou molt poc o es 
mou en la direcció de la càmera, es detecten pocs píxels en moviment i en el pitjor dels 
casos no en detecta cap quan el jugador està parat, per tant, tal com indica el seu nom, 
només serveix quan el jugador es mou contínuament i com més ràpid millor. 
El segon problema és quan el jugador a part de patinar, fa un moviment ràpid amb l’stick. 
Quan això passa, en molts casos ens detecta el jugador i l’stick com a dos objectes en 
moviment diferents, cosa que complica el fet de seguir només al jugador ja que fem salts 
de seguiment d’un objecte  a l’altre. 
Aquests dos problemes que presenta el filtre van ser solucionats en l’algorisme que 
s’explicarà més endavant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 7 : Imatge de la pista amb el jugador en moviment 
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Il·lustració 8: Màscara creada per el filtre de moviment de la imatge anterior 

 
 

• Filtre de color 
 
El segon filtre realitzat és el filtre de color, aquest presenta molts més problemes que el 
filtre anterior ja que hem de filtrar moltes vegades els resultats obtinguts per tal de que 
siguin útils. 
El primer pas és anotar els valors d’intensitat RGB que té el color de l’equipació del 
jugador. Degut a la il·luminació de la pista, tot i ser bastant homogènia, el color de 
l’equipació no te els mateixos valors RGB a totes les zones de la pista, i és per això que 
s’han creat uns marges per tal de que el color del jugador sigui dins d’aquests en qualsevol 
zona de la pista.  
Aquí apareix el primer problema, si l’interval d’aquests marges és massa petit, pot ser 
que en algun moment els valors d’intensitat RGB reals de l’equipació estiguin fora del 
marge i per tant no detectem el jugador. Per l’altre banda, si aquest marges són massa 
amplis, detectem sempre el jugador però tenim una imatge amb molt soroll ja que molts 
altres objectes de la pista com per exemple graderies o publicitat son també detectades 
com a jugador. 
Finalment després de fer tot un seguit de proves es va creure convenient agafar uns 
marges amplis per assegurar que es detecta sempre el jugador. Seguidament el següent 
pas era eliminar tots els píxels que han passat pel filtre i no ens aporten informació útil. 
El primer que es va fer va ser crear una màscara corresponent a les mides de la pista on 
hi ha el parquet, de tal manera que ja s’elimina tota la possible informació que podíem 
detectar a les graderies i  la publicitat de les parets. 
Seguidament es va observar que els quatre racons de la pista eren pràcticament del mateix 
color vermell de la samarreta del jugador amb la qual es van fer les proves (semblant 
també a la del partit) i que per tant ens els detectava sempre com a jugadors. Aquest 
problema va ser solucionat creant una màscara que eliminava directament tots els píxels 
corresponents als racons per tal de no detectar-hi cap objecte. Aquesta solució però, va 
crear un altre problema. Quan el jugador passa per davant d’un d’aquests racons, com que 
eliminem aquests píxels tampoc ens detecta el jugador i fa que per uns instants de temps 
aquest filtre no es proporcioni la informació de la seva posició. 
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Aquest problema va ser solucionat quan es va crear l’algorisme que combina els dos 
filtres i que s’explica en aquest mateix apartat. 
L’últim problema el qual es va afrontar en el filtre de color va ser el soroll que ens 
apareixia en alguna balla de la pista en frames determinats, degut a la il·luminació de la 
pista o alguna ombra que pot crear el propi jugador, en certs frames ens detecta objectes 
en les balles publicitàries lo suficientment grans com per no ser eliminats amb els filtres. 
Degut a aquestes deteccions erronis, vam crear una funció la qual es fixava sempre en 
l’element amb l’àrea més grossa que es detecta en cada frame, d’aquesta manera, com 
que aquest soroll sempre te àrea més petita que el jugador ens assegurem que la 
informació que guardem és sempre la d’aquest. 
 

 
Il·lustració 9: Frame del jugador en moviment 

 
Il·lustració 10: Elements detectats dins del rang de color seleccionat 
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Il·lustració 11: Màscara final després del filtratge explicat 

 
En aquesta última imatge podem observar que apareix un segon objecte detectat al límit 
dret més o menys a l’altura del jugador. Aquest objecte correspon a un punt de les 
graderies que no s’ha volgut eliminar amb els filtres anteriors per tal de utilitzar-lo com 
a un error controlat. 
En un hipotètic cas en el qual el filtre no detectés cap jugador, sempre detectaria aquest 
punt en la graderia que faria que el programa continues endavant fins detectar de nou el 
jugador.  
D’aquesta manera, quan analitzem la trajectòria realitzada per el jugador, si apareix 
aquest punt en la graderia sabem que és un valor falç i simplement hem d’eliminar-lo. 
 
 
Un cop explicat el funcionament dels dos filtres en detall, l’últim pas que es realitza en 
cadascun d’ells és comú i és per això que s’explicarà una sola vegada. 
Un cop realitzada la màscara que ens detecta el jugador en qualsevol dels dos filtres, 
s’utilitza la funció regionprops() per obtenir informació sobre la posició i mides del 
jugador que s’ha detectat. Aquesta funció ens crea una variable de classe estructura la 
qual ens pot aportar dades com per exemple l’àrea dels píxels del jugador detectat, el seu 
centroide o el bounding box entre d’altres. 
En el nostre cas ens interessa obtenir el bounding box i el centroide per cada un dels 
frames del vídeo que volem analitzar. 
Utilitzarem el bounding box per dibuixar-lo sobre el nostre vídeo original per comprovar 
que el jugador és detectat sempre de manera correcte, i també com a forma il·lustrativa 
per demostrar de manera visual el funcionament dels filtres. 
El centroide serà utilitzat per guardar la informació de la posició del jugador durant el 
vídeo.  
A continuació, quan s’expliqui l’algorisme, s’entrarà més en detall en aquest punt. 
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• Algorisme  
 

Finalment, passem ja a l’explicació de l’algorisme. L’objectiu d’aquest es combinar els 
dos filtres explicats anteriorment de manera que les situacions en les que un d’ells no ens 
detecta correctament, sigui l’altre filtre el que faci la detecció i viceversa. 
Tal com s’ha observat anteriorment, el filtre de moviment fa un seguiment més constant 
i amb menys errors comparat amb el filtre de color, i és per això que actuarà com a filtre 
principal en el programa. 
El jugador serà detectat amb el filtre de moviment fins que aquest presenti un dels seus 
errors explicats anteriorment. Quan la llargada del bounding box detectat amb aquest filtre 
sigui menor a 19 píxels, significa que està fent un seguiment erroni del jugador o que es 
mou a molt poca velocitat estant pràcticament quiet. Serà en aquests casos que canviarem 
al filtre de color i farem el seguiment amb aquest fins que la llargada del bounding box 
de moviment torni a ser major a 19 píxels. 
En els casos en que el jugador passi per davant del racó esquerra, el seguiment es farà 
amb el filtre de moviment sempre independentment de la llargada del bounding box, ja 
que tal i com s’ha explicat, el filtre de color no pot detectar res en aquella zona degut a 
que em donat valor 0 a tots els seus píxels. 
Aquest algorisme també s’encarrega d’eliminar els punts falsos detectats durant el vídeo 
calculant la distància entre centroides de dos frames diferents. Si aquesta distància és 
superior al marge que es considerat com a valor erroni, no es dibuixa el bounding box ni 
es guarda el centroide d’aquest objecte falç, sinó que s’utilitzen i es representen els valors 
del frame anterior fins a tornar a detectar el jugador correctament. 
 
Finalment, aquest algorisme és l’encarregat de representar sobre el vídeo real el bounding 
box escollit en cada frame per demostrar visualment que el funcionament és correcte, i 
generar la trajectòria del jugador durant el vídeo representant els valors dels centroides 
generats en cada frame. 
A continuació es pot veure que l’algorisme fa el seguiment de manera correcte del jugador 
en totes les zones de la pista alhora que guarda els centroides per poder representar la 
trajectòria al final del vídeo. 
 
 
 

 

Il·lustració 12: Seguiment i trajectòria de la meitat esquerra de la pista 
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4.4.2.  TRACKING DE DOS JUGADORS VESTITS DIFERENT 
 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, un cop aconseguit el tracking del moviment d’un 
sol jugador, el següent pas és afegir-ne un altre.  
Els dos jugadors que apareixen en les següents gravacions vesteixen amb colors diferents, 
blau i vermell, representant un jugador de cada equip en el cas real d’un partit. 
Abans d’entrar en detall amb el programa que s’ha creat, cal fer un petit incís referent a 
un problema que va sorgir a l’hora de gravar i que ha condicionat la creació del codi. 
La pista on es graven tots els vídeos d’aquest treball correspon a la pista que usa el Hockey 
Breganze. Tots els vídeos s’han de gravar al vespre quan la il·luminació del pavelló és 
només amb llum artificial  per tal de que els filtres de color detectin sempre les mateixes 
intensitats lumíniques.  
Aquí és on apareix el problema, durant les setmanes que es realitzava el codi 
corresponent, una llum del racó superior dret de la pista no funcionava correctament fent 
pampallugues. Això ha fet que només es pugui analitzar el moviment dels jugadors en la 
meitat de la pista esquerra degut a que en l’altre meitat els canvis d’intensitat que crea 
aquesta llum no ens permet fer el seguiment dels jugadors. 
Com que el codi seguirà la mateixa estructura que el d’un sol jugador, sabem que si fa 
correctament el seguiment a la meitat esquerra de la pista, ho farà també a l’altre i per 
tant, podem crear-ne el codi de manera segura. 
 
L’estructura del programa creat per fer el seguiment de dos jugadors és la mateixa que 
l’explicada anteriorment en el cas d’un sol jugador, filtre de moviment, un filtre de color 
per a cada jugador i un algorisme que els engloba tots tres. 
Per aquesta raó no és tornaran a explicar en detall els dos filtres sinó que s’explicaran 
només les variacions i millores que presenta. 
 
Es poden trobar els codis que s’han creat per aquest apartat i que s’explicaran a 
continuació en l’annex B. 
 
 
 
 

Il·lustració 13:Seguiment i trajectòria de la meitat dreta de la pista 
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• Filtre de moviment 
 
El funcionament d’aquest filtre per analitzar el vídeo amb dos jugadors és exactament el 
mateix que el que s’ha explicat en el cas d’un jugador, restem un frame amb el següent 
obtenint com a resultat una màscara amb els objectes que s’estan movent. 
En aquest cas la detecció pot donar dos possibles resultats.  
El primer és una màscara amb dos objectes separats un de l’altre. Obtindrem aquest 
resultat en tots els casos en que els dos jugadors estiguin realitzant  trajectòries diferents 
i per tant cada jugador serà detectat com a un objecte únic. 
El segon resultat possible és quan els dos jugadors realitzen un creuament i durant algun 
frame un dels dos jugadors queda completament darrera l’altre. En aquest cas, la màscara 
detectarà els dos jugadors com un únic durant els frames que s’està realitzant el 
creuament. 
 
Quan els jugadors estan en posicions diferents i per tant són detectats individualment, el 
filtre en guardarà el bounding box, el centroide i l’àrea corresponent als píxels detectats 
per cada un dels jugadors. 
Per altre banda, en els casos que es realitza un creuament, el filtre guardarà el bounding 
box, centroide i l’àrea de l’únic objecte que s’ha detectat corresponent a la unió dels dos 
jugadors. 
A continuació podem veure el funcionament d’aquest filtre explicat mitjançant un 
creuament de sos jugadors. 

 
FRAME 1 
 
Els dos jugadors són 
detectats individualment 
i veiem que cada un 
d’ells és representat amb 
un bounding box a partir 
del píxels seleccionats 
en el filtre de moviment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 14: Jugadors detectats individualment abans de produir-se el 
creuament. 
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FRAME 2 
 
En aquest instant és el 
moment en el que el 
jugador vermell queda 
completament tapat per 
el jugador blau. Durant 
els frames del 
creuament podem veure 
que els dos jugadors són 
detectats com al mateix 
objecte i per tant els dos 
bounding box seran el 
mateix i corresponent a 
l’únic objecte detectat 
en el filtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRAME 3 
 
Un cop els dos jugadors 
es tornen a separar, els 
dos objectes tornen a ser 

detectats 
individualment. Tal i 
com es pot observar en 
la figura, en aquest cas 
el bounding box vermell 
correspon al jugador 
blau.  
Més endavant quan 
s’expliqui l’algorisme 
es mostrarà el mètode 
utilitzat per relacionar 
els objectes que detecta 
el filtre de moviment 
amb el color que els hi 
correspon. 
 
 
 

Il·lustració 15: Un jugador darrera l'altre. 

Il·lustració 16: Jugadors detectats després del creuament. 
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L’únic problema que presenta aquest model és l’ajust d’un filtre que s’utilitza per agrupar 
tots els píxels corresponents a un jugador com a un únic objecte.  
Com més gran sigui aquest filtre, més segurs estem que el jugador serà detectat com un 
únic objecte, però a la vegada, quan els dos jugadors realitzen un creuament seran 
detectats com un únic jugador més aviat del que tocaria ja que ajuntarà els dos objectes 
quan encara estan separats. 
Per tant, s’ha de trobar un valor entremig que ens detecti pràcticament sempre el jugadors 
com un únic objecte i que ens permeti fer el creuament de la millor manera possible sense 
anticipar-lo. 
A continuació podem veure un exemple de la importància que té la selecció d’aquest 
valor. Depèn de l’ajust que es faci del filtre, un mateix frame pot detectar els jugadors 
individualment i de forma correcte o pot ajuntar-los com a un únic objecte quan encara 
no tocaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il·lustració 17: Frame per demostrar l'efecte del filtre. 

Il·lustració 18: Detecció de forma correcte. 

Il·lustració 19: Detecció errònia resultat de fer el filtre més gran. 
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• Filtres de color 
 
Per tal de fer el seguiment dels dos jugadors basat en el color de la seva equipació s’ha 
creat un filtre per cada un d’ells. D’aquesta manera cada filtre recollirà les dades d’un 
dels jugadors a partir de la mateixa gravació.  
El filtre és exactament el mateix que es va crear per la detecció d’un sol jugador i 
recordem que el funcionament és el següent. Es crea uns marges d’intensitat els quals 
engloben els valors RGB del jugador en totes les zones de la pista. S’elimina el soroll 
generat en  les graderies i publicitat de les balles, i finalment s’apliquen diferents filtres 
per tal d’eliminar alguna detecció falsa produïda per l’ombra del jugador.  
Per assegurar-ne el funcionament correcte, es guardaran les dades sempre de l’objecte 
detectat amb àrea més grossa, eliminant qualsevol lectura errònia d’algun objecte que els 
filtres no hagin eliminat prèviament. 
 
Tal i com passava en el filtre de moviment, els problemes tornen a aparèixer quan les 
trajectòries dels dos jugadors es creuen.  
En qualsevol creuament, un dels dos jugadors queda pràcticament tapat per l’altre jugador 
durant alguns frames i per tant, el programa no detecta cap objecte dins el rang de color 
que prèviament hem assignat. Aquest fet pot generar errors en el programa ja que un dels 
dos filtres no podria retornar dades del jugador en els frames del creuament que aquest 
no es veu. 
Per aquesta raó, en les màscares dels dos filtres hem generat un objecte suficientment 
gran com per no ser eliminat per els filtres que eliminen el soroll, i suficientment petit 
com per no superar mai l’àrea del píxels detectats com a jugador. 
D’aquesta manera, en els casos que un dels jugadors no sigui detectat durant el creuament, 
aquest objecte falç que controlem farà que el programa segueixi funcionant fins a tornar 
a fer una altre lectura correcte.  

 
En aquestes dues imatges podem 
observar l’objecte falç col·locat en 
cadascun dels dos filtres que s’ha 
explicat anteriorment.  
Tal i com es pot observar, el 
jugador és sempre molt més gros 
que aquest objecte, i per tant 
sempre i quan es detecti jugador, 
aquest es detectarà correctament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il·lustració 20: Detecció del filtre vermell en un frame determinat. 

Il·lustració 21: Detecció del filtre blau en un frame determinat. 
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• Algorisme 
 
La complexitat de l’algorisme creat per aconseguir el tracking de dos jugadors augmenta 
significativament respecte quan teníem un sol jugador. Les situacions on hi ha 
complicacions creixen exponencialment la gran majoria degut als creuaments. 
En aquest algorisme s’ha considerat el filtre de moviment com a filtre principal. Tal com 
s’ha explicat en casos anteriors, és un filtre que presenta molts menys errors i fa un 
seguiment molt més constant. 
 
L’estructura d’aquest algorisme és la següent, per cada frame aplicarem els tres filtres 
comentats anteriorment (moviment, color vermell i color blau) i en guardarem els valors 
de bounding box, centroides i àrees que ens proporcionen cadascun d’ells. L’objectiu 
d’aquest algorisme és associar els objectes que detecta el filtre de moviment amb els que 
detecten els filtres de color.  
Aquesta associació d’objectes l’aconseguim calculant la distància del centroide d’un dels 
objectes detectats per moviment fins al centroide dels dos objectes detectats per color. 
L’objecte el qual el seu centroide sigui més proper és el que correspon al jugador i per 
tant ja en sabem el seu color. 
D’aquesta manera, per cada frame aconseguim saber els colors dels jugadors detectats en 
el filtre de moviment i per tant podem guardar les dades de cada jugador per separat i 
representar-los amb el bounding box corresponent. 
 
Cal fer una menció especial al funcionament d’aquest algorisme quan es produeix un 
creuament. Tal com s’ha explicat anteriorment, quan els jugadors es creuen són detectats 
com a un únic jugador durant una quantitat de frames determinat. Durant aquests frames, 
l’algorisme atribueix les dades d’aquest objecte únic als dos jugadors per igual, i per tant, 
quan es representin les trajectòries dels dos jugadors veurem que durant uns instants han 
estat els dos en el mateix punt.  
Un cop el creuament acabi i es tornin a detectar dos jugadors, l’algorisme realitzarà de 
nou el pas anterior calculant les distàncies als dos filtres de color atribuint de nou la 
posició que pertoca a cada jugador. 
 
A continuació es mostraran exemples de resultats que s’obtenen usant aquest filtre a 
través de diferents gravacions realitzades a diferents zones de la pista. 
Es mostraran tres creuaments diferents i un exemple de moviment lliure i independent 
per part de cada jugadors sense realitzar cap creuament entre ells.  
Cada una de les gravacions es mostrarà a partir de dues imatges.  
La primera correspon a la unió de tots els bounding box detectats per cada jugador 
representats sobre la imatge de la pista. Es mostrarà aquesta imatge per tal de poder 
situar el moviment del jugadors a la pista i fer-nos una idea visual de quina trajectòria 
ha realitzat cada jugador. 
La segona imatge correspon a les trajectòries exactes guardades per el propi programa 
de cadascun dels jugadors, representades un cop aquest s’ha executat. 
Aquestes trajectòries és reprodueixen mitjançant els valors del centroide que s’han 
guardat de cada jugador tal com s’ha explicat anteriorment. 
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Il·lustració 22: Moviment lliure dels dos jugadors per la pista sense creuar-se. 
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Il·lustració 23: Creuament a l'altura de l'àrea. 
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Il·lustració 24: Creuament realitzat al lateral de la pista més proper. 
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Il·lustració 25: Creuament a l'altura de mig camp. 
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Durant la creació d’aquest, es va haver d’afrontar dos problemes que no ens permetien 
realitzar un seguiment constant als jugadors.  
El primer apareix quan els filtres de color no detecten correctament la posició real dels 
jugadors donant com a resultat una associació de colors errònia. El segon en canvi,  el 
trobem quan els filtres de moviment detecten un jugador com a dos objectes diferents. 
El primer problema es resol calculant la distància del centroide detectat per cadascun dels 
objectes en el frame “i” amb el detectat  en el frame “i-1”. Si aquesta distància és major 
a un nombre trobat experimentalment, és considera que s’ha fet un salt massa gran i que 
per tant el valor és falç. En aquests casos s’atribuiran els valors de posició de l’objecte 
del frame anterior fins que la distància amb el següent frame sigui considerada correcte. 
A continuació es mostra un exemple de l’efecte d’aquesta modificació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquesta imatge correspon al moviment dels dos jugadors representats amb el seu color 
corresponent en el qual realitzen tres creuaments a diferents zones de la pista, el primer 
al racó esquerra més llunyà de la pista, el segon a mitja pista i l´últim al racó més proper. 
Es pot observar clarament que el punt falç que apareixen en la primera imatge de la 
trajectòria vermella ha sigut eliminat en la segona gràcies a la modificació que hem fet 
en l’algorisme.  
D’aquesta manera evitem qualsevol salt en la trajectòria del jugador produït per alguna 
detecció incorrecte. 
 

Il·lustració 26: Trajectòries dels jugadors amb valors falsos inclosos. 

Il·lustració 27: Trajectòries dels jugadors un cop s'han eliminat els valors falsos. 
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El segon problema és més senzill de solucionar ja que només cal analitzar el valor de les 
àrees dels objectes detectats. Si un dels dos bounding box detectats per el filtre de 
moviment té una àrea inferior a un nombre que s’ha escollit experimentalment, sabem 
que ha detectat un jugador com a dos objectes i per tant no podem recollir les dades  
d’aquest filtre. En els casos en els que passa això, s’usaran les dades recollides per els 
filtres de color fins que el de moviment no torni a proporcionar dades considerades 
correctes. 
Un cop acabat el vídeo, com que hem guardat les posicions de cada jugador en tots els 
frames, som capaços de representar-ne les trajectòries realitzades per cadascun dels 
jugadors amb el color corresponent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tal i com es pot apreciar en aquest parell d’imatges, una mala detecció d’un dels jugadors 
en el filtre de moviment desencadena un seguit d’accions que ens porten a una detecció 
errònia dels jugadors.  
Aplicant aquesta millora, es pot veure que gràcies al filtre de color podem seguir guardant 
la trajectòria real del jugador en els casos que el filtre de moviment no funciona 
correctament, obtenint com a resultat final una representació nítida i correcta de les dues 
trajectòries. 
 
 
 

Il·lustració 28: Trajectòries abans d'usar el filtre de color. 

Il·lustració 29: Trajectòries dels jugadors usant el filtre de color quan és convenient. 
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4.2.3.  TRACKING DE DOS JUGADORS VESTITS IGUAL 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, per fer el seguiment de dos jugadors vestits igual 
s’ha utilitzat l’exemple de Matlab: MotionBasedMultiObjectTrackingExample(). 
 
Inicialment es va intentar generar el filtre des de zero utilitzant filtres de Kalman. Per 
cada objecte que el programa detectava, se li assignava un filtre de Kalman i se li feia 
predicció, assignació i correcció en cada frame.  
Quan es produïa un creuament però, els dos filtres s’assignaven al mateix objecte deixant 
de fer el seguiment a un d’ells. 
Degut a aquest problema, com que ja es coneixia el funcionament en detall del filtre de 
Kalman, es va decidir utilitzar el següent exemple d’alt nivell i modificar-ne paràmetres 
i afegir funcions per tal de fer-lo útil per els nostres vídeos. 
 
A continuació s’explicarà el funcionament d’aquest exemple comentant una per una les 
funcions que el composen. Es pot trobar el codi complert en l’annex C. 
 
 

1. setupSystemObjects 
 
Aquesta primera funció és utilitzada per portar a terme tres passos.  
El primer és crear un objecte encarregat de llegir el vídeo que es vol analitzar.  
El segon és crear dos reproductors de vídeo, un per reproduir el vídeo escollit, i l’altre per 
representar-ne les màscares que generarà el programa. 
I per últim, aquesta funció també és l’encarregada de la detecció d'objectes en moviment. 
Per fer-ho s’utilitza un algorisme anomenat Foreground detector que és l’encarregat de 
segmentar els objectes en moviment i separar-los de la resta de la imatge. Emet una 
màscara binària, on el valor del píxel 1 correspon als objectes en moviment i el valor 0 
correspon al fons. Per tant, un jugador en moviment serà detectat com a un grup de píxels 
amb valor 1. 
A continuació s’utilitza un altre algoritme de Blob Analysis per trobar aquests grups 
anomenats blobs o components connectats que corresponen a diferents jugadors i 
calcular-ne les seves característiques, com ara l'àrea, el centroide i el bounding box. 
 
 

2. initializeTracks 
 
La funció initializeTracks crea un conjunt de trajectòries on cadascuna d’elles és una 
estructura que representa un objecte en moviment al vídeo. L’objectiu d’aquestes 
estructures és mantenir l’estat d’un objecte rastrejat al llarg de tot el vídeo a partir dels 
següents paràmetres: 
 

• id : Nombre enter que utilitzem com a identificador de la trajectòria. 
• bbox : L’actual bounding box de l’objecte. 
• kalmanFilter : Un filtre de Kalman usat per fer el seguiment de l’objecte. 
• age : Nombre de frames des de la primera detecció de l’objecte. 
• totalVisibleCount : Nombre de frames en els que la trajectòria s’ha detectat 

(visible). 
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• consecutiveInvisibleCount : Nombre de frames consecutius en els quals la 
trajectòria no s’ha detectat (invisible). 

 
 

3. detectObjects 
 
A partir de la màscara que aconseguim amb l’algorisme Foreground detector de la 
primera funció, es realitzen operacions morfològiques a aquesta  màscara binària resultant 
per eliminar píxels corresponents a soroll i omplir els forats que poden ser presents en la 
detecció d’algun dels jugadors. 
Seguidament, es torna a utilitzar la funció comentada anteriorment Blob Analysis per 
detectar els components connectats en la nostre màscara i retornar-ne de nou els seus 
centroides, bounding boxes i la màscara binària final que hem aconseguit després 
d’aplicar-hi tots els filtres comentats. 
 
 

4. predictNewLocationsOfTracks 
 
En aquesta funció es realitza el primer pas del filtre de Kalman, la predicció. 
Usarem el filtre per predir la posició del centroide de totes les trajectòries que hem guardat 
fins al moment.  
La predicció que realitzem amb el nostre filtre de Kalman és una predicció que segueix 
un model de velocitat constant, per tant, la predicció que realitzi dependrà directament 
dels valors guardats fins al moment de cada trajectòria. 
 
Tal com s’ha dit, el filtre ens prediu la posició dels centroides, i per tant, realitzem un 
canvi de coordenades per traslladar aquesta predicció de centroide a predicció de 
bounding box. 
Ens interessa tenir la predicció del bounding box per tal de poder-lo representar en vídeo 
en aquells frames en que l’objecte en qüestió no és visible. 
 
 

5. detectionToTrackAssignment 
 
Un cop ja s’ha realitzat la primera etapa de predicció passem a la següent etapa, 
l’assignació. 
L’assignació de la detecció d’un objecte a una trajectòria ja existent és realitza 
minimitzant els costos. 
Es defineix el cost com la negative log-likelihood que te una detecció de correspondre a 
una trajectòria. És a dir, com més baix sigui el cost, més probabilitats te la detecció de ser 
assignada a la trajectòria. 
 
Aquesta funció consta de dos passos: 
El primer consisteix en calcular el cost d'assignar cada detecció a cada trajectòria 
mitjançant el mètode de distància que ens permet utilitzar l'objecte que hem creat del filtre 
de Kalman. 
El cost es calcula mitjançant la distància euclidiana entre el centroide de la trajectòria que 
s’ha predit anteriorment i el centroide de la detecció. 
Els resultats s’emmagatzemen en una matriu MxN, on M és el nombre de trajectòries i N 
és el nombre de deteccions. 
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El segon pas consisteix en resoldre el problema de l’assignació representat per la matriu 
de costs calculada anteriorment usant la funció: assignDetectionsToTracks. 
La funció te com a inputs la matriu de costos i el cost de no assignar cap detecció a una 
trajectòria. 
El valor del cost de no assignar una detecció a una trajectòria s’ha d’afinar 
experimentalment. Si es defineix massa baix augmenta la probabilitat de crear una 
trajectòria nova i pot resultar en una fragmentació de la trajectòria. Si es configura massa 
alt, es pot obtenir una trajectòria única que correspongui a una sèrie d'objectes en 
moviment separats. 
 
La funció assignDetectionsToTracks utilitza la versió de l'algorisme hongarès de 
Munkres per calcular una assignació que minimitzi el cost total. 
Retorna una matriu M x 2 que conté els índexs corresponents de les trajectòries i 
deteccions assignades. La primera columna correspon a l’índex de la trajectòria i la 
segona a l’índex de la detecció que se li ha assignat. 
També retorna els índexs de les trajectòries i deteccions que continuen sense assignar. 
El problema de l'assignació que resol l’algorisme hongarès sorgeix amb la pregunta de 
quina és la millor manera d'assignar les deteccions tenint en compte que es vol 
minimitzar el cost total. 
Tenint en compte la matriu de costs, el resultat de l'algorisme hongarès donarà el menor 
cost amb el qual les deteccions són assignades a trajectòries. 
 
 
 

6. updateAssignedTracks 
 
En aquesta funció es realitza l’última etapa del filtre de kalman, la correcció. 
Utilitzant la matriu Mx2 anterior, actualitzarem cada trajectòria amb els valors de la 
detecció corresponent.  
 
Mitjançant la funció correct que ofereix vision.KalmanFilter, corregim la localització que 
havíem predit de la trajectòria utilitzant les coordenades de la detecció que se li ha 
assignat.  
 
Seguidament, guardarem els valors de la detecció com el nou bounding box i 
incrementarem el valor dels paràmetres age i totalVisibleCount amb una unitat més. 
 
Aprofitarem també per posar a 0 el paràmetre de consecutiveInvisibleCount degut a que 
la trajectòria no s’ha detectat com a invisible. 
 
 

7. updateUnassignedTracks 
 
Aquesta funció te en compte les trajectòries que l'algorisme hongarès de Munkres explicat 
anteriorment no els hi ha assignat cap detecció. 
A partir dels índexs que l’algorisme ha retornat, marcarem aquestes trajectòries com a 
invisibles i en cas de que en el frame anterior ja ho seguessin sumem una unitat al 
comptador. 
Aprofitarem també tal i com s’ha fet anteriorment, per incrementar el paràmetre age un 
frame més. 
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8. deleteLostTracks 
 
Aquesta funció és l’encarregada d’eliminar les trajectòries que no corresponen a 
deteccions de jugadors i que per tant no ens interessa estudiar. 
 
Les deteccions sorolloses solen donar lloc a trajectòries de curta durada. Per aquest motiu, 
l'exemple només mostra un objecte després de fer-ne el seguiment per a un nombre 
determinat de frames. Això passa quan totalVisibleCount  i age superen un llindar que 
hem definit experimentalment. 
 
Quan no hi ha cap detecció associada a una trajectòria durant diversos fotogrames 
consecutius, l'exemple suposa que l'objecte ha abandonat el camp de visió i suprimeix la 
trajectòria. Això passa quan consecutiveInvisibleCount supera un llindar especificat. Una 
trajectòria també es pot suprimir com a soroll si es va fer un seguiment durant poc temps 
i es va marcar com a invisible per a la majoria dels fotogrames. 
Per definir aquest llindar es va haver de triar un nombre suficientment petit per tal de si 
un jugador surt de la pista eliminar la seva trajectòria, però prou gran com per quan es 
produeix un creuament no ens elimini el jugador durant els frames que queda tapat per 
l’altre jugador. 
 
 

9. createNewTracks 
 
Aquesta funció és l’encarregada de crear una trajectòria nova quan apareix un jugador 
nou a la gravació.  
 
A partir dels índexs de les deteccions no assignades que ens proporciona també 
l'algorisme hongarès de Munkres, considerem que cada detecció no assignada correspon 
a l’inici d’una nova trajectòria, i per tant que correspon a un nou jugador. 
En cas de que aquesta trajectòria nova no correspongui a un jugador i sigui una detecció 
sorollosa, serà eliminada al cap de pocs frames gràcies a la funció número 8 que s’acaba 
d’explicar. 
 
Degut al problema que ja s’ha comentat anteriorment que presenten les nostres gravacions 
pel fet de que una llum fa pampallugues, ens trobem en algun cas que aquesta pertorbació 
lumínica afecta el seguiment correcte del jugador. Ja sigui creant trajectòries noves o 
interpretant que és un dels jugadors existents. 
Al final d’aquest apartat quan es mostrin els resultats obtinguts amb aquest filtre es 
mostrarà també un exemple dels problemes que ens genera aquesta pampalluga. 
 
 

10. displayTrackingResults 
 
Com a última funció dins del programa, aquesta és l’encarregada de mostrar el resultats 
en pantalla mitjançant els dos reproductors de vídeo creats inicialment. 
Mostrarem els boundingbox amb el seu id corresponent a la trajectòria tant en el vídeo 
original com en el vídeo construït a partir de la màscara binària creada en cada frame. 
Per tat, es podrà veure paral·lelament el vídeo original i les deteccions dels jugadors 
avançant al llarg de la gravació. 
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En aquesta funció també s’aplica un filtre per tal de no representar els bounding boxes de 
possibles trajectòries degudes al soroll. Per fer-ho, només és representaran els bounding 
boxes d’aquelles trajectòries que han sigut visibles un nombre mínim de frames des de la 
seva creació.  
Les trajectòries sorolloses com per exemple la pampalluga són de durada molt curta, i és 
per això que aquest llindar que es defineix experimentalment no ha de ser un nombre 
gaire alt. En el nostre programa s’ha definit el llindar a 8 frames. 
 
Aprofitarem també aquesta funció per detectar aquells frames en els quals no s’ha 
assignat cap detecció a una trajectòria. En aquestes casos, dibuixarem el bounding box 
que ha retornat la predicció del filtre de Kalman, indicant que es tracta de la predicció 
afegint la paraula “predicted” a l’etiqueta del bounding box juntament amb el seu id. 
 
 

11. Mostrar trajectòries guardades al llarg del vídeo 
 
Finalment, passem a comentar l’última modificació que s’ha fet en aquest exemple. 
Tal i com s’ha pogut veure, aquest codi fa el seguiment dels objectes que es detecten i en 
mostra els resultats frame a frame sense guardar-ne els valors. 
És per això que vam afegir una funció que guardava totes les coordenades dels bounding 
boxes detectats al llarg del vídeo per tal de poder-ne representar les trajectòries a 
posteriori. 
Aquesta funció és l’encarregada de guardar les coordenades dels centroides i bounding 
boxes de cada frame i seguidament separar-los per trajectòries. D’aquesta manera som 
capaços de representar les trajectòries dels jugadors que apareixen en la gravació de 
manera independent, tal i com s’ha fet en el cas de dos jugadors vestits diferent. 
 
Abans de mostrar el resultats aconseguits usant aquest programa, cal comentar una 
situació en la que aquest codi no és fiable i podem obtenir trajectòries dels jugadors que 
no són les reals. 
Tal i com s’ha explicat en les línies anteriors, és el filtre de Kalman l’encarregat de fer la 
predicció dels objectes detectats i assignar-los a una trajectòria ja existent.  
Aquest es basa en un model de velocitat constant dels jugadors, i és per això que quan es 
produeix un creuament en fa el seguiment de manera correcte. Ara bé, quan els dos 
jugadors enlloc de realitzar un creuament, s’acosten fins pràcticament tocar-se i cadascun 
d’ells retorna en la direcció la qual venia, aquest programa no detecta correctament el 
moviment que ha fet cada jugador i girarà les trajectòries interpretant que han fet un 
creuament. 
Per controlar aquest possible problema, s’ha creat un indicador que te l’objectiu de 
senyalitzar en el gràfic on representem les trajectòries dels jugadors, tots els creuaments 
reals i creuaments falsos que detecta el nostre codi. D’aquesta manera, l’usuari que està 
utilitzant el programari podrà comprovar ràpidament si en el lloc on s’ha fet la marca s’ha 
realitzat un creuament o no, i per tant si s’ha fet el seguiment de manera correcte. 
 
Aquesta marca serà representada mitjançant un cercle de color negra. 
Per crear-la ens hem fixat en els frames els quals un dels dos jugadors te l’etiqueta de 
“predicted”. Tal i com ja s’ha explicat, aquesta etiqueta apareix en els frames en que una 
de les trajectòries no se li ha assignat cap detecció i que per tant significa que els dos 
jugadors es toquen o quan un esta darrera l’altre.  
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Per tant, ens indica que s’està realitzant un creuament o que els dos jugadors estan molt 
junts. 
Un cop tenim controlats els frames en els quals apareix la etiqueta “predicted”, consultem 
la posició d’un dels jugadors en aquest instant i dibuixem el cercle en aquestes 
coordenades amb un radi proporcional a la durada de la unió dels dos jugadors. 
És indiferent de quin jugador n’agafem la posició ja que els dos estan pràcticament junts.  
 
En les següents tres imatges es mostra els resultats que aconseguim amb aquest programa. 
Tal com s’ha explicat, cada frame és representat mitjançant una imatge del vídeo real amb 
els bounding boxes dels jugadors detectats i la màscara corresponent al mateix frame 
també amb els bounding boxes. 
Aquestes tres imatge corresponen al creuament de dos jugadors. 

Il·lustració 32:Detecció dels jugadors abans del creuament (Jugador blau=jugador1, jugador vermell=jugador2). 

Il·lustració 30:Detecció durant el creuament. Es pot observar com al jugador 2 apareix amb l'etiqueta "Predicted". 

Il·lustració 34:Detecció un cop realitzat el creuament. Podem observar com els jugadors segueixen tenint el mateix número identificatiu. 
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A continuació es mostren diferents resultats de trajectòries guardades amb aquest 
programa un cop s’ha reproduït tot el vídeo que s’analitza. Tots els gràfics on apareix el 
cercle negra, es necessitarà la supervisió de l’usuari per comprovar que s’hagi fet una 
detecció correcte. 
 
 
 

 
Il·lustració 31: Resultat aconseguit al realitzar el seguiment al mateix vídeo que la figura 25. 

 
 

 
Il·lustració 32: Resultat aconseguit al realitzar el seguiment al mateix vídeo que la figura 26 
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Il·lustració 33: Resultat aconseguit al realitzar el seguiment al mateix vídeo que la figura 27. 

 
 
Per últim, a continuació es mostrarà un exemple d’un cas en que la pampalluga de la 
llum ens provoca una detecció errònia d’un dels jugadors. El programa interpreta que el 
jugador segueix la trajectòria de la pampalluga i quan aquesta acaba crea una trajectòria 
nova per el jugador que ja havíem identificat anteriorment. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il·lustració 34:Detecció errònia d'un dels jugadors degut a la pampalluga. 
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5.  RESULTATS I CONCLUSIONS 
 
En primer lloc, abans d’entrar en valoracions del resultats assolits i comentar possibles 
continuacions del treball, s’aprofitarà també aquest apartat per fer una valoració personal 
de l’aprenentatge assolit durant la seva creació. 
 
Es valora molt positivament el conjunt de programes que s’han desenvolupat que engloba 
aquest TFG, no només per els resultats aconseguits pel que fa al seguiment de jugadors, 
sinó que també per la quantitat de problemes que s’han hagut de resoldre aplicant 
solucions alternatives. 
 
Com ja s’ha pogut observar durant les anteriors explicacions, els diferents codis que s’han 
creat al llarg del treball ofereixen uns resultats molt precisos i fiables en la gran majoria 
dels casos. Tot i això, encara estem lluny d’un programa el qual sigui capaç de generar 
les trajectòries dels vuit jugadors que formen part d’un partit d’hoquei. 
 
Amb l’estudi realitzat dins d’aquest treball som capaços de realitzar el seguiment i 
guardar les trajectòries dels jugadors en el següents casos: 
 

• Un jugador movent-se lliurament per tota la pista. 
• Dos jugadors vestits igual en mitja pista. 
• Dos jugadors vestits diferent en mitja pista 

 
Ha faltat analitzar les gravacions les quals apareixen tres jugadors a la pista,  ja sigui 
vestits iguals o diferents. S’han creat als codis corresponents a aquests dos casos per no 
hi ha hagut la possibilitat de gravar els vídeos i per tant no s’ha pogut testar el 
funcionament dels codis. 
 
Cal remarcar també que ens els casos estudiats referents a dos jugadors, se n’ha fet el 
seguiment només a la meitat de la pista més propera a la càmera degut al problema amb 
la il·luminació ja esmentat. 
Això implica que tot i que els codis també estan dissenyats per fer el seguiment a la meitat 
més llunyana sense a priori cap inconvenient, no se n’han pogut treure resultats. 
 
Per últim, més enllà dels coneixements adquirits en computer vision i tracking en Matlab, 
estem molt satisfets amb els resultats obtinguts i la forma com s’ha resolt tots els 
problemes que han sorgit.  
El fet d’estructurar els passos inicials a seguir d’una manera seqüencial i ordenada fa que 
s’hagi aconseguit una molt bona base per tal de seguir treballant en aquest problema fins 
aconseguir un seguiment complert d’un partit real. 
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5.1.  LIMITACIONS I MILLORES A REALITZAR 
 
Els programes que hem creat són la base per poder fer més endavant el seguiment 
complert d’un partit, el següent pas seria ajuntar l’algorisme de dos jugadors vestits 
diferents amb el de dos jugadors vestits igual.  
D’aquesta manera, ja seriem capaços de fer el seguiment d’una gravació d’un partit de 
quatre jugadors de dos equips diferents. 
Seguidament, repetir el procés afegint successivament jugadors fins a arribar al cas de 
quatre jugadors per equip.  
Cal recordar també que s’ha desenvolupat un programa per fer els seguiment de tres 
jugadors vestits diferents, i que en cas de afegir-lo a l’algorisme final seriem capaços 
també de fer el seguiment de l’àrbitre. 
 
Un altre punt important a comentar, que és el motiu de la majoria de problemes que s’han 
hagut d’afrontar, és el mètode de gravació. 
Com a mètode de gravació entenem tant la forma en la que s’ha usat la càmera, com la 
condició de requisits que s’havien de complir per tal de realitzar el vídeo i que havien de 
ser sempre iguals, com per exemple la il·luminació de la pista i l’angle de posicionament 
de la càmera. 
El fet de gravar des de una posició desplaçada del mig camp per tal d’englobar tota la 
pista a la imatge ha suposat que quan els jugadors estan a la part més llunyana tenen una 
mida molt petita que creava problemes amb algun filtre que s’ha creat per eliminar soroll. 
En aquesta part de la pista, a més a més, teníem també el problema que ja s’ha comentat 
en nombroses ocasions al llarg del treball de la pampalluga d’una de les llums. 
Aquests punts han donat com a resultat realitzar l’analitzis del treball només en la meitat 
de la pista més propera a la càmera per tal d’intentar-nos aïllar d’aquests dos problemes. 
 
En un possible cas de continuació d’aquest treball, s’estudiaria un mètode alternatiu de 
gravació ja sigui des d’una posició centrada al mig camp englobant tota la pista, o amb 
una càmera situada al sostre del pavelló. 
 
Finalment l’última limitació que ha condicionat la realització al complert del treball ha 
estat no poder fer les gravacions corresponents amb tres jugadors per provar i millorar els 
codis que s’havien realitzat. 
Malauradament vaig donar positiu de COVID-19 a falta de cinc setmanes de l’entrega de 
la memòria. Un cop negatiu altre cop, no disposàvem del temps suficient per fer les 
gravacions, millorar el codi i fer-ne una bona explicació en la memòria i és per això que 
es va decidir no gravar els casos en els que apareixen tres jugadors. 
Tot i això, els codis referents a tres jugadors vestits iguals i tres jugadors vestits diferents 
es poden trobar als annexes, però són codis que no s’ha pogut comprovar-ne el seu 
funcionament. 
Es poden trobar els codis referents al seguiment de tres jugadors vestits diferents en 
l’últim annex del treball, l’annex D. 
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Annex A: Detecció d’un sol jugador 
 

• Codi del filtre de moviment per la detecció d’un jugador. 
 
function[centroid,boundingbox,area] = Movement_Detection(f1,f2) 
 
%We convert the frames to a grayscale images 
fg1 = rgb2gray(f1); 
fg2 = rgb2gray(f2); 
  
%We subtract the two frames to detect moving pixels 
movg = fg1 - fg2; 
  
% We create a binary mask corresponding to de movement 
BW = movg>20; 
  
%We remove pixels corresponding to noise detections and  
%grup the pixels corresponding to the player into a single object. 
se = strel('disk',20); 
maskk = imclose(BW,se); 
mask = bwareaopen(maskk,50); 
  
% We save the centroid, bounding box and area of the detected player. 
obj = regionprops(mask,'centroid'); 
rect = regionprops(mask,'BoundingBox'); 
Area = regionprops(mask,'Area'); 
area = Area.Area; 
centroid = obj.Centroid; 
centroid = round(centroid); 
boundingbox = rect(1).BoundingBox; 
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• Codi del filtre de color per la detecció d’un jugador. 
 
function[centroid,boundingbox] = Colour_Object_Detection(im) 
 
imR = im(:,:,1); 
imG = im(:,:,2); 
imB = im(:,:,3); 
  
[N,M,Z] = size(im); 
mask = ones(N,M); 
numpixels=0; 
  
% We define the range of colors that we consider  
% that correspond to the player's color 
Tr1 = 112; 
Tr2 = 180; 
Tg1 = 40; 
Tg2 = 92; 
Tb1 = 40; 
Tb2 = 99; 
  
% We create a binary mask which the pixel has value 1 if its values  
% are within the defined range, and value 0 if not. 
for i=1:N; 
    for j=1:M; 
        if ((imR(i,j) > Tr1 && imR(i,j) < Tr2) && (imG(i,j) > Tg1 && 
imG(i,j) < Tg2) && (imB(i,j) > Tb1 && imB(i,j) < Tb2)) 
            mask(i,j) = 1; 
            numpixels = numpixels+1; 
        else 
            mask(i,j) = 0; 
        end 
    end 
end 
  
% We remove all the information corresponding to walls, chairs,  
% and billboards advertising which are in the pavilion. 
pista = ones(1080,1920); 
for n=1:N; 
    for m=1:M; 
        %walls 
        if n<404 
            pista(n,m)=0; 
        end 
        if n>810 
            pista(n,m)=0; 
        end 
        %chairs 
        if m>1095 && n<820 && n>710 
            pista(n,m)=0; 
        end   
        if m>1480 && n<722 && n>634 
            pista(n,m)=0; 
        end  
         
         
    end 
end 
%we eliminate all the corners because they are the same color as the 
player 
pista(661:695,136:166) = 0; 
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pista(417:433,1409:1427) = 0; 
pista(471:496,530:553) = 0; 
pista(473:489,1828:1837) = 0; 
%pista(532:1080,1863:1920) = 0; 
  
%We remove pixels corresponding to noise detections and  
%grup the pixels corresponding to the player into a single object. 
maskk = mask.*pista; 
se = strel('disk',10); 
mask2 = imclose(maskk,se); 
finmask = bwareaopen(mask2,40); 
  
% We save the centroid, bounding box and area of all the detected 
objects. 
obj = regionprops(finmask,'centroid','Area','BoundingBox'); 
[L,num] = bwlabel(finmask); 
  
% We consider that the object with the biggest area is the player. 
max = 0; 
for i=1:num; 
     
    if obj(i).Area > max 
        max = obj(i).Area; 
        index = i; 
    end 
     
end 
  
centroid = obj(index).Centroid;  
centroid = round(centroid); 
boundingbox = obj(index).BoundingBox; 
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• Algorisme per la detecció d’un jugador. 
 
  
video = VideoReader('algo_racons.mp4'); 
N = video.NumFrames; 
  
vidfin = vision.DeployableVideoPlayer; 
  
  
Cx_m = []; 
Cy_m = []; 
Cx_c = []; 
Cy_c = []; 
Cx = []; 
Cy = []; 
BB = []; 
Final = []; 
  
for i = 1:(N-1) 
    % We generate the frames we need for the movement filter. 
    f_actual = read(video,i); 
    f_next = read(video,i+1); 
     
    %Movement filter 
    [C_m,BB_mm,A] = Movement_Detection(f_actual,f_next); 
     
    %Colour filter 
    [C_c,BB_cc] = Colour_Object_Detection(f_actual); 
    
    %We use colour filter when movement filter detect only the ball  
    %filtering the lenght of the BB 
    if BB_mm(4)<19; 
         
        %Exception: If we are in the corner we use always the movement 
filter 
        if C_m(:,1)<563 && C_m(:,1)>520 && C_m(:,2)<551 && 
C_m(:,2)>463; 
            BB = BB_mm; 
            %BB = [BB;BB_mm]; 
            Cx = [Cx; BB(1)+(BB(3)/2)]; 
            Cy = [Cy; BB(2)+(BB(4)/2)]; 
         
        else; 
            BB = BB_cc; 
            %BB = [BB;BB_cc]; 
            Cx = [Cx; BB(1)+(BB(3)/2)]; 
            Cy = [Cy; BB(2)+(BB(4)/2)]; 
        end     
    end 
    % If the movement detections is correct we use its values. 
    if BB_mm(4)>=19; 
        BB = BB_mm; 
        %BB = [BB;BB_mm]; 
        Cx = [Cx; BB(1)+(BB(3)/2)]; 
        Cy = [Cy; BB(2)+(BB(4)/2)]; 
    end  
    out = insertShape(f_actual,'Rectangle',BB); 
    step(vidfin,out); 
    
end 
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% We plot the player trajectories we have saved during the video. 
x=1:1:1920; 
X = Cx; 
Y = Cy; 
Y = video.Height - Y; 
  
figure(); 
hold on 
plot(X,Y); 
axis([0 1920 0 1080]); 
hold off 
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Annex B: Detecció de dos jugadors vestits diferent 
 

• Codi del filtre de moviment per la detecció de dos jugadors. 
 
function[centroid1,boundingbox1,Area1,centroid2,boundingbox2,Area2] = 
Movement_Detection_2Players(f1,f2)% 
 
%We convert the frames to a grayscale images 
fg1 = rgb2gray(f1); 
fg2 = rgb2gray(f2); 
  
%We subtract the two frames to detect moving pixels 
movg = fg1 - fg2; 
  
% We create a binary mask corresponding to the movement 
BW = movg>20; 
  
%We remove pixels corresponding to noise detections and  
%grup the pixels corresponding to the player into a single object. 
se = strel('disk',20); 
maskk = imclose(BW,se); 
mask = bwareaopen(maskk,80); 
  
[L,num] = bwlabel(mask); 
  
%If we detect two objects we save their values to the variables that 
the function returns 
if num >= 2; 
    obj = regionprops(mask,'centroid'); 
    rect = regionprops(mask,'BoundingBox'); 
    Area = regionprops(mask, 'Area'); 
    centroid1 = round(obj(1).Centroid); 
    centroid2 = round(obj(2).Centroid); 
    boundingbox1 = rect(1).BoundingBox; 
    boundingbox2 = rect(2).BoundingBox; 
    Area1 = Area(1).Area; 
    Area2 = Area(2).Area; 
%If we only detect one object it means that the two players are very 
close together.  
%We will save the values of the only object detected to both players. 
else; 
    obj = regionprops(mask,'centroid'); 
    rect = regionprops(mask,'BoundingBox'); 
    Area = regionprops(mask, 'Area'); 
    centroid1 = round(obj(1).Centroid); 
    centroid2 = round(obj(1).Centroid); 
    boundingbox1 = rect(1).BoundingBox; 
    boundingbox2 = rect(1).BoundingBox; 
    Area1 = Area(1).Area; 
    Area2 = Area(1).Area; 
end 
 
 
 
 
 



 

 49 

• Codi del filtre de color vermell per la detecció d’un dels jugadors. 
 
function[centroid,boundingbox] = Red_Detection(im) 
 
%It is the same code that has been explained for single player color 
detection.  
%Only the defined color interval and pavilion coordinates change as 
the recording angle was not the same. 
imR = im(:,:,1); 
imG = im(:,:,2); 
imB = im(:,:,3); 
  
[N,M,Z] = size(im); 
mask = ones(N,M); 
numpixels=0; 
  
Tr1 = 112; 
Tr2 = 180; 
Tg1 = 40; 
Tg2 = 70; 
Tb1 = 40; 
Tb2 = 70; 
  
for i=1:N; 
    for j=1:M; 
        if ((imR(i,j) > Tr1 && imR(i,j) < Tr2) && (imG(i,j) > Tg1 && 
imG(i,j) < Tg2) && (imB(i,j) > Tb1 && imB(i,j) < Tb2)) 
            mask(i,j) = 1; 
            numpixels = numpixels+1; 
        else 
            mask(i,j) = 0; 
        end 
    end 
end 
  
pista = ones(1080,1920); 
  
for n=1:N; 
    for m=1:M; 
         
        %grades 
        if n<404 
            pista(n,m)=0; 
        end 
        if n>810 
            pista(n,m)=0; 
        end 
         
        %cadires 
        if m>1095 && n<820 && n>710 
            pista(n,m)=0; 
        end   
        if m>1480 && n<722 && n>634 
            pista(n,m)=0; 
        end  
         
         
    end 
end 
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%cantonades 
pista(455:484,544:569) = 0; 
pista(419:438,1427:1445) = 0; 
pista(471:496,530:553) = 0; 
pista(473:489,1828:1837) = 0; 
 
maskk = mask.*pista; 
se = strel('disk',10); 
mask2 = imclose(maskk,se); 
  
finmask = bwareaopen(mask2,40); 
  
obj = regionprops(finmask,'centroid','Area','BoundingBox'); 
[L,num] = bwlabel(finmask); 
  
max = 0; 
for i=1:num; 
     
    if obj(i).Area > max 
        max = obj(i).Area; 
        index = i; 
    end 
     
end 
  
centroid = obj(index).Centroid;  
centroid = round(centroid); 
boundingbox = obj(index).BoundingBox; 
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• Codi del filtre de color blau per la detecció d’un dels jugadors. 
 
function[centroid,boundingbox] = Blue_Detection(im) 
 
%It is the same code that has been explained for single player color 
detection.  
%Only the defined color interval and track coordinates change as the 
recording angle was not the same. 
  
imR = im(:,:,1); 
imG = im(:,:,2); 
imB = im(:,:,3); 
  
[N,M,Z] = size(im); 
mask = ones(N,M); 
numpixels=0; 
  
Tr1 = 59; 
Tr2 = 80; 
Tg1 = 56; 
Tg2 = 80; 
Tb1 = 75; 
Tb2 = 95; 
  
for i=1:N; 
    for j=1:M; 
        if ((imR(i,j) > Tr1 && imR(i,j) < Tr2) && (imG(i,j) > Tg1 && 
imG(i,j) < Tg2) && (imB(i,j) > Tb1 && imB(i,j) < Tb2)) 
            mask(i,j) = 1; 
            numpixels = numpixels+1; 
        else 
            mask(i,j) = 0; 
        end 
    end 
end 
  
pista = ones(1080,1920); 
  
for n=1:N; 
    for m=1:M; 
         
        %grades 
        if n<404 
            pista(n,m)=0; 
        end 
        if n>810 
            pista(n,m)=0; 
        end 
         
        %cadires 
        if m>1095 && n<820 && n>710 
            pista(n,m)=0; 
        end   
        if m>1480 && n<722 && n>634 
            pista(n,m)=0; 
        end  
         
         
    end 
end 
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%cantonades 
pista(628:1080,1:1920) = 0; 
pista(1:1080,1111:1920) = 0; 
pista(416:460,996:1028) = 0; 
pista(459:479,569:618) = 0; 
pista(436:451,999:1005) = 0; 
pista(1:434,1:1920) = 0; 
 
maskk = mask.*pista; 
se = strel('disk',20); 
mask2 = imclose(maskk,se); 
  
finmask = bwareaopen(mask2,10); 
  
obj = regionprops(finmask,'centroid','Area','BoundingBox'); 
[L,num] = bwlabel(finmask); 
  
max = 0; 
for i=1:num; 
     
    if obj(i).Area > max 
        max = obj(i).Area; 
        index = i; 
    end 
     
end 
  
centroid = obj(index).Centroid;  
centroid = round(centroid); 
boundingbox = obj(index).BoundingBox; 
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• Codi de l’algorisme per la detecció de dos jugadors vestits de 
diferent color. 

 
 
video = VideoReader('tall_raco.mp4'); 
N = video.NumFrames; 
  
vidfin = vision.DeployableVideoPlayer; 
  
%Initialize the values of the position of the players 
Cx_r = []; 
Cy_r = []; 
Cx_b = []; 
Cy_b = []; 
BB_rr = []; 
BB_bb = []; 
  
%DETECT THE PLAYERS IN THE FIRST FRAME 
  
f_actual = read(video,1); 
f_next = read(video,2); 
     
%Movement filter 
[C1,BB1,A1,C2,BB2,A2] = Movement_Detection_2Players(f_actual,f_next); 
     
%Red filter 
[C_r,BB_r] = Red_Detection(f_actual); 
     
%Blue filter 
[C_b,BB_b] = Blue_Detection(f_actual); 
     
%Colour identification to one of the moving object 
  
%We calculate the distances between one of the moving objects to the 
%players detected with de colour filters. 
red_dist = sqrt((C_r(1) - C2(1))^2 + (C_r(2) - C2(2))^2); 
blue_dist = sqrt((C_b(1) - C2(1))^2 + (C_b(2) - C2(2))^2); 
  
if red_dist >= blue_dist 
    %Once the distance has been calculated, we associate the players 
with the corresponding color 
    Cx_r = [Cx_r; C1(1)]; 
    Cy_r = [Cy_r; C1(2)]; 
    Cx_b = [Cx_b; C2(1)]; 
    Cy_b = [Cy_b; C2(2)]; 
     
    %We plot the results with the corresponding colour of the player 
    imshow(f_next) 
    BB_rr = [BB_rr;BB1]; 
    BB_bb = [BB_bb;BB2]; 
    rectangle('Position', BB1,'Edgecolor','r') 
    rectangle('Position', BB2,'Edgecolor','b') 
     
else 
    Cx_r = [Cx_r; C2(1)]; 
    Cy_r = [Cy_r; C2(2)]; 
    Cx_b = [Cx_b; C1(1)]; 
    Cy_b = [Cy_b; C1(2)]; 
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    imshow(f_next) 
    BB_rr = [BB_rr;BB2]; 
    BB_bb = [BB_bb;BB1]; 
    rectangle('Position', BB2,'Edgecolor','r') 
    rectangle('Position', BB1,'Edgecolor','b') 
     
     
end 
  
%DETECT THE PLAYERS ALL THE OTHER FRAMES 
for i = 2:(N-1) 
   
    f_actual = read(video,i); 
    f_next = read(video,i+1); 
     
    %Movement filter 
    [C1,BB1,A1,C2,BB2,A2] = 
Movement_Detection_2Players(f_actual,f_next); 
     
    %Red filter 
    [C_r,BB_r] = Red_Detection(f_actual); 
     
    %Blue filter 
    [C_b,BB_b] = Blue_Detection(f_actual); 
     
    %Colour identification of one of the moving objects 
    red_dist = sqrt((C_r(1) - C2(1))^2 + (C_r(2) - C2(2))^2); 
    blue_dist = sqrt((C_b(1) - C2(1))^2 + (C_b(2) - C2(2))^2); 
     
    %We change to the colour filter if the movement filter doesn't 
detect 
    %correctly. We use the area to detect incorrect detections. 
    if A1 >= 400 && A2 >=400 
     
    %If the object corresponds to the blue player 
    if red_dist >= blue_dist 
         
        %if there is too much distance between one centroid and the 
        %other we consider it a false value and we take the previous 
one 
        if abs(C1(1)-Cx_r(i-1))<=59 && abs(C1(2)-Cy_r(i-1))<=59 
            Cx_r = [Cx_r; C1(1)]; 
            Cy_r = [Cy_r; C1(2)];   
        else 
            Cx_r = [Cx_r; Cx_r(i-1)]; 
            Cy_r = [Cy_r; Cy_r(i-1)];  
             
        end 
         
        if abs(C2(1)-Cx_b(i-1))<=59 && abs(C2(2)-Cy_b(i-1))<=59 
            Cx_b = [Cx_b; C2(1)]; 
            Cy_b = [Cy_b; C2(2)];   
        else 
            Cx_b = [Cx_b; Cx_b(i-1)]; 
            Cy_b = [Cy_b; Cy_b(i-1)]; 
             
        end 
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        imshow(f_next) 
        BB_rr = [BB_rr;BB1]; 
        BB_bb = [BB_bb;BB2]; 
        rectangle('Position', BB1,'Edgecolor','r') 
        rectangle('Position', BB2,'Edgecolor','b') 
     
    %If the object corresponds to the red player     
    else 
        
        if abs(C2(1)-Cx_r(i-1))<=59 && abs(C2(2)-Cy_r(i-1))<=59 
            Cx_r = [Cx_r; C2(1)]; 
            Cy_r = [Cy_r; C2(2)]; 
        else 
            Cx_r = [Cx_r; Cx_r(i-1)]; 
            Cy_r = [Cy_r; Cy_r(i-1)]; 
             
        end 
         
        if abs(C1(1)-Cx_b(i-1))<=59 && abs(C1(2)-Cy_b(i-1))<=59 
            Cx_b = [Cx_b; C1(1)]; 
            Cy_b = [Cy_b; C1(2)]; 
        else 
            Cx_b = [Cx_b; Cx_b(i-1)]; 
            Cy_b = [Cy_b; Cy_b(i-1)]; 
             
        end 
         
        imshow(f_next) 
        BB_rr = [BB_rr;BB2]; 
        BB_bb = [BB_bb;BB1]; 
        rectangle('Position', BB2,'Edgecolor','r') 
        rectangle('Position', BB1,'Edgecolor','b') 
         
    end 
     
    %When we represent the player using colour filters 
    else 
        %We change de values of the bounding box and centroid in such 
a way 
        %that it has the same size as the movement BoundingBox. 
        Cx_r = [Cx_r; C_r(1)]; 
        Cy_r = [Cy_r; C_r(2)+(BB_r(4)*0.5)/2]; 
        Cx_b = [Cx_b; C_b(1)]; 
        Cy_b = [Cy_b; C_b(2)+(BB_b(4)*0.5)/2]; 
         
        BB_r(4) = BB_r(4) + BB_r(4)*0.5; 
        BB_b(4) = BB_b(4) + BB_b(4)*0.5; 
         
        imshow(f_next) 
        BB_rr = [BB_rr;BB_r]; 
        BB_bb = [BB_bb;BB_b]; 
        rectangle('Position', BB_r,'Edgecolor','r') 
        rectangle('Position', BB_b,'Edgecolor','b') 
         
    end 
     
end   
 
 



 

 56 

  
%We make a change of coordinates to plot the trajectories 
X1 = Cx_r; 
Y1 = Cy_r; 
Y1 = video.Height - Y1; 
X2 = Cx_b; 
Y2 = Cy_b; 
Y2 = video.Height - Y2; 
  
figure(); 
hold on 
plot(X1,Y1,'r'); 
plot(X2,Y2,'b'); 
axis([0 1920 0 1080]); 
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Annex C: Detecció de dos jugadors vestits igual 
 
• Codi corresponent a l’exemple multi-tracking usat per la detecció 

de dos jugadors vestits del mateix color. 
 
[dades,predicted]= MotionBasedMultiObjectTrackingExample() 
cts = []; 
pp = []; 
frames=[]; 
%We save only the first two coordinates of the bb used as a centroid. 
for i = 1:size(dades,1) 
    ctss = [dades(i,1),dades(i,2)]; 
    cts = [cts;ctss]; 
end 
  
%We look for the 'p' character in the label cell to see the frames  
%we are predicting the position of one of the players. 
k = strfind(predicted,'p'); 
%We create an array where if the player has the predicted tag its 
value is   
% 1 and otherwise a 0. 
for i = 1:size(k,1) 
    if k{i} == 3 
        pp = [pp;1]; 
    else 
        pp = [pp;0]; 
    end 
end 
  
%We save the indexes of the frames in which a player has a tag 
%predicted 
pp = pp(10:end); 
for i =1:size(pp,1) 
    if pp(i) == 1 
        frames = [frames i]; 
    end 
end 
frame = round((sum(frames)/size(frames,2))/2); 
radi = round(size(frames,2)); 
%We draw all the trajectories and the circle with radius proportional 
to the  
%duration of the crossing. 
c1= cts(10:2:end,:); 
c2= cts(11:2:end,:); 
X1 = c1(:,1); 
Y1 = c1(:,2); 
Y1 = 1080 - Y1; 
X2 = c2(:,1); 
Y2 = c2(:,2); 
Y2 = 1080 - Y2; 
figure(); 
hold on 
axis([0 1920 0 1080]); 
plot(X1,Y1,'r'); 
plot(X2,Y2,'b'); 
viscircles([X1(frame),Y1(frame)],radi,'linestyle','-','color','k'); 
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function [llista,pred] = MotionBasedMultiObjectTrackingExample() 
% Create System objects used for reading video, detecting moving 
objects, 
% and displaying the results. 
obj = setupSystemObjects(); 
  
tracks = initializeTracks(); % Create an empty array of tracks. 
  
nextId = 1; % ID of the next track 
  
llista = []; 
pred = []; 
% Detect moving objects, and track them across video frames. 
while hasFrame(obj.reader) 
    frame = readFrame(obj.reader); 
    [centroids, bboxes, mask] = detectObjects(frame); 
     
    predictNewLocationsOfTracks(); 
    [assignments, unassignedTracks, unassignedDetections] = ... 
        detectionToTrackAssignment(); 
     
    updateAssignedTracks(); 
    updateUnassignedTracks(); 
    deleteLostTracks(); 
    createNewTracks(); 
     
    [BBs,lbs] = displayTrackingResults(); 
    llista=[llista;BBs]; 
    pred=[pred;lbs]; 
end 
  
%% Create System Objects 
  
    function obj = setupSystemObjects() 
        % Initialize Video I/O 
        % Create objects for reading a video from a file, drawing the 
tracked 
        % objects in each frame, and playing the video. 
         
        % Create a video reader. 
        obj.reader = VideoReader('tall_racoo.mp4'); 
         
        % Create two video players, one to display the video, 
        % and one to display the foreground mask. 
        obj.maskPlayer = vision.VideoPlayer('Position', [740, 400, 
700, 400]); 
        obj.videoPlayer = vision.VideoPlayer('Position', [20, 400, 
700, 400]); 
         
        % Create System objects for foreground detection and blob 
analysis 
        % The foreground detector is used to segment moving objects 
from 
        % the background. It outputs a binary mask, where the pixel 
value 
        % of 1 corresponds to the foreground and the value of 0 
corresponds 
        % to the background.  
         
        obj.detector = vision.ForegroundDetector('NumGaussians', 3, 
... 
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            'NumTrainingFrames', 40, 'MinimumBackgroundRatio', 0.7); 
         
        % Connected groups of foreground pixels are likely to 
correspond to moving 
        % objects.  The blob analysis System object is used to find 
such groups 
        % (called 'blobs' or 'connected components'), and compute 
their 
        % characteristics, such as area, centroid, and the bounding 
box. 
         
        obj.blobAnalyser = 
vision.BlobAnalysis('BoundingBoxOutputPort', true, ... 
            'AreaOutputPort', true, 'CentroidOutputPort', true, ... 
            'MinimumBlobArea', 400); 
    end 
  
%% Initialize Tracks       
  
    function tracks = initializeTracks() 
        % create an empty array of tracks 
        tracks = struct(... 
            'id', {}, ... 
            'bbox', {}, ... 
            'kalmanFilter', {}, ... 
            'age', {}, ... 
            'totalVisibleCount', {}, ... 
            'consecutiveInvisibleCount', {}); 
    end 
  
%% Detect Objects 
 
    function [centroids, bboxes, mask] = detectObjects(frame) 
         
        % Detect foreground. 
        mask = obj.detector.step(frame); 
         
        % Apply morphological operations to remove noise and fill in 
holes. 
         
        mask = imopen(mask, strel('rectangle', [3,3])); 
        mask = imclose(mask, strel('rectangle', [15 15]));  
        mask = imfill(mask, 'holes'); 
         
        % Perform blob analysis to find connected components. 
        [~, centroids, bboxes] = obj.blobAnalyser.step(mask); 
         
    end 
  
%% Predict New Locations of Existing Tracks 
  
    function predictNewLocationsOfTracks() 
        for i = 1:length(tracks) 
            bbox = tracks(i).bbox; 
             
            % Predict the current location of the track. 
            predictedCentroid = predict(tracks(i).kalmanFilter); 
             
            % Shift the bounding box so that its center is at  
            % the predicted location. 
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            predictedCentroid = int32(predictedCentroid) - bbox(3:4) / 
2; 
            tracks(i).bbox = [predictedCentroid, bbox(3:4)]; 
        end 
    end 
  
%% Assign Detections to Tracks 
  
    function [assignments, unassignedTracks, unassignedDetections] = 
... 
            detectionToTrackAssignment() 
         
        nTracks = length(tracks); 
        nDetections = size(centroids, 1); 
         
        % Compute the cost of assigning each detection to each track. 
        cost = zeros(nTracks, nDetections); 
        for i = 1:nTracks 
            cost(i, :) = distance(tracks(i).kalmanFilter, centroids); 
        end 
         
        % Solve the assignment problem. 
        costOfNonAssignment = 20; 
        [assignments, unassignedTracks, unassignedDetections] = ... 
            assignDetectionsToTracks(cost, costOfNonAssignment); 
    end 
  
%% Update Assigned Tracks  
  
    function updateAssignedTracks() 
        numAssignedTracks = size(assignments, 1); 
        for i = 1:numAssignedTracks 
            trackIdx = assignments(i, 1); 
            detectionIdx = assignments(i, 2); 
            centroid = centroids(detectionIdx, :); 
            bbox = bboxes(detectionIdx, :); 
             
            % Correct the estimate of the object's location 
            % using the new detection. 
            correct(tracks(trackIdx).kalmanFilter, centroid); 
             
            % Replace predicted bounding box with detected 
            % bounding box. 
            tracks(trackIdx).bbox = bbox; 
             
            % Update track's age. 
            tracks(trackIdx).age = tracks(trackIdx).age + 1; 
             
            % Update visibility. 
            tracks(trackIdx).totalVisibleCount = ... 
                tracks(trackIdx).totalVisibleCount + 1; 
            tracks(trackIdx).consecutiveInvisibleCount = 0; 
        end 
    end 
  
%% Update Unassigned Tracks 
 
% Mark each unassigned track as invisible, and increase its age by 1. 
  
    function updateUnassignedTracks() 
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        for i = 1:length(unassignedTracks) 
            ind = unassignedTracks(i); 
            tracks(ind).age = tracks(ind).age + 1; 
            tracks(ind).consecutiveInvisibleCount = ... 
                tracks(ind).consecutiveInvisibleCount + 1; 
        end 
    end 
  
%% Delete Lost Tracks 
 
    function deleteLostTracks() 
        if isempty(tracks) 
            return; 
        end 
         
        invisibleForTooLong = 30; 
        ageThreshold = 8; 
         
        % Compute the fraction of the track's age for which it was 
visible. 
        ages = [tracks(:).age]; 
        totalVisibleCounts = [tracks(:).totalVisibleCount]; 
        visibility = totalVisibleCounts ./ ages; 
         
        % Find the indices of 'lost' tracks. 
        lostInds = (ages < ageThreshold & visibility < 0.6) | ... 
            [tracks(:).consecutiveInvisibleCount] >= 
invisibleForTooLong; 
         
        % Delete lost tracks. 
        tracks = tracks(~lostInds); 
    end 
  
%% Create New Tracks 
 
    function createNewTracks() 
        centroids = centroids(unassignedDetections, :); 
        bboxes = bboxes(unassignedDetections, :); 
         
        for i = 1:size(centroids, 1) 
             
            centroid = centroids(i,:); 
            bbox = bboxes(i, :); 
             
            % Create a Kalman filter object. 
            kalmanFilter = configureKalmanFilter('ConstantVelocity', 
... 
                centroid, [200, 50], [100, 25], 100); 
             
            % Create a new track. 
            newTrack = struct(... 
                'id', nextId, ... 
                'bbox', bbox, ... 
                'kalmanFilter', kalmanFilter, ... 
                'age', 1, ... 
                'totalVisibleCount', 1, ... 
                'consecutiveInvisibleCount', 0); 
             
            % Add it to the array of tracks. 
            tracks(end + 1) = newTrack; 
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            % Increment the next id. 
            nextId = nextId + 1; 
        end 
    end 
  
%% Display Tracking Results 
  
    function [BBs,lbs] = displayTrackingResults() 
        % Convert the frame and the mask to uint8 RGB. 
        frame = im2uint8(frame); 
        mask = uint8(repmat(mask, [1, 1, 3])) .* 255; 
        BBs = []; 
        lbs = []; 
        minVisibleCount = 8; 
        if ~isempty(tracks) 
               
            % Noisy detections tend to result in short-lived tracks. 
            % Only display tracks that have been visible for more than  
            % a minimum number of frames. 
            reliableTrackInds = ... 
                [tracks(:).totalVisibleCount] > minVisibleCount; 
            reliableTracks = tracks(reliableTrackInds); 
             
            % Display the objects. If an object has not been detected 
            % in this frame, display its predicted bounding box. 
            if ~isempty(reliableTracks) 
                % Get bounding boxes. 
                bboxes = cat(1, reliableTracks.bbox); 
                 
                % Get ids. 
                ids = int32([reliableTracks(:).id]); 
                 
                % Create labels for objects indicating the ones for  
                % which we display the predicted rather than the 
actual  
                % location. 
                labels = cellstr(int2str(ids')); 
                predictedTrackInds = ... 
                    [reliableTracks(:).consecutiveInvisibleCount] > 0; 
                isPredicted = cell(size(labels)); 
                isPredicted(predictedTrackInds) = {' predicted'}; 
                labels = strcat(labels, isPredicted); 
                 
                % Draw the objects on the frame. 
                frame = insertObjectAnnotation(frame, 'rectangle', ... 
                    bboxes, labels); 
                 
                % Draw the objects on the mask. 
                mask = insertObjectAnnotation(mask, 'rectangle', ... 
                    bboxes, labels); 
                BBs = bboxes; 
                lbs = labels 
            end 
        end 
     
        % Display the mask and the frame. 
        obj.maskPlayer.step(mask);         
        obj.videoPlayer.step(frame); 
    end 
end 



 

 63 

Annex D: Detecció de tres jugadors vestits diferent 
 

• Codi corresponent al filtre de moviment per la detecció de tres 
jugadors. 

 
function[centroid1,boundingbox1,Area1,centroid2,boundingbox2,Area2,cen
troid3, boundinbox3,Area3] = Movement_Detection_3Players(f1,f2) 
%video = VideoReader('trestalls.mp4'); 
%f1 = read(video,525); 
%f2 = read(video,526); 
%We convert the frames to a grayscale images 
fg1 = rgb2gray(f1); 
fg2 = rgb2gray(f2); 
  
%We subtract the two frames to detect moving pixels 
movg = fg1 - fg2; 
  
% We create a binary mask corresponding to the movement 
BW = movg>20; 
  
%We remove pixels corresponding to noise detections and  
%grup the pixels corresponding to the player into a single object. 
se = strel('disk',20); 
maskk = imclose(BW,se); 
mask = bwareaopen(maskk,80); 
[L,num] = bwlabel(mask); 
  
  
if num >= 3; 

%If we detect three objects it means that the three players are 
separated.  

    %Therefore, we will store their values in independent variables 
    obj = regionprops(mask,'centroid'); 
    rect = regionprops(mask,'BoundingBox'); 
    Area = regionprops(mask, 'Area'); 
    centroid1 = round(obj(1).Centroid); 
    centroid2 = round(obj(2).Centroid); 
    centroid3 = round(obj(3).Centroid); 
    boundingbox1 = rect(1).BoundingBox; 
    boundingbox2 = rect(2).BoundingBox; 
    boundingbox3 = rect(3).BoundingBox; 
    Area1 = Area(1).Area; 
    Area2 = Area(2).Area; 
    Area3 = Area(3).Area; 
     
elseif num == 2; 
     
    obj = regionprops(mask,'centroid'); 
    rect = regionprops(mask,'BoundingBox'); 
    Area = regionprops(mask, 'Area'); 
     
    % If we detect two objects it means that two players are together  
    %and the third is separated from these two 
     
    % The objecte with the biggest area corresponds to the two players   
who 
    % are together. We want to know its index in order to know which 
object is separated. 
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    max = 0; 
    for i=1:num; 
        if Area(i).Area > max 
            max = Area(i).Area; 
            index = i; 
        end 
    end 
     
    %If the biggest object has index 1, we will assign its values to 
the first two players.  
    %And therefore the values of the second object will be assigned to 
the third player 
    if index == 1; 
        centroid1 = round(obj(1).Centroid); 
        centroid2 = round(obj(1).Centroid); 
        centroid3 = round(obj(2).Centroid); 
        boundingbox1 = rect(1).BoundingBox; 
        boundingbox2 = rect(1).BoundingBox; 
        boundingbox3 = rect(2).BoundingBox; 
        Area1 = Area(1).Area; 
        Area2 = Area(1).Area; 
        Area3 = Area(2).Area; 
    %Otherwise, the values of the first object will be assigned to the 
first player  
    %and the values of the second object to the other two players as 
they 
    %are the ones that are together. 
    else; 
        centroid1 = round(obj(1).Centroid); 
        centroid2 = round(obj(2).Centroid); 
        centroid3 = round(obj(2).Centroid); 
        boundingbox1 = rect(1).BoundingBox; 
        boundingbox2 = rect(2).BoundingBox; 
        boundingbox3 = rect(2).BoundingBox; 
        Area1 = Area(1).Area; 
        Area2 = Area(2).Area; 
        Area3 = Area(2).Area; 
    end 
     
     
else; 
    %If we detect only one object it means that the three players are 
together.  
    %In this case we will assign the values of the only object 
detected by the three players. 
    obj = regionprops(mask,'centroid'); 
    rect = regionprops(mask,'BoundingBox'); 
    Area = regionprops(mask, 'Area'); 
    centroid1 = round(obj(1).Centroid); 
    centroid2 = round(obj(1).Centroid); 
    centroid3 = round(obj(1).Centroid); 
    boundingbox1 = rect(1).BoundingBox; 
    boundingbox2 = rect(1).BoundingBox; 
    boundingbox3 = rect(1).BoundingBox; 
    Area1 = Area(1).Area; 
    Area2 = Area(1).Area; 
    Area3 = Area(1).Area; 
End 
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• Codi corresponent a l’algorisme per la detecció de tres jugadors. 
 
video = VideoReader('tall_.mp4'); 
N = video.NumFrames; 
  
vidfin = vision.DeployableVideoPlayer; 
  
Cx_r = []; 
Cy_r = []; 
Cx_b = []; 
Cy_b = []; 
Cx_p = []; 
Cy_p = []; 
  
%DETECT THE PLAYERS IN ALL THE FRAMES 
for i = 2:(N-1) 
  
f_actual = read(video,i); 
f_next = read(video,i+1); 
     
%Movement filter 
[C1,BB1,A1,C2,BB2,A2,C3,BB3,A3] = 
Movement_Detection_3Players(f_actual,f_next); 
     
%Red filter 
[C_r,BB_r] = Red_Detection(f_actual); 
     
%Blue filter 
[C_b,BB_b] = Blue_Detection(f_actual); 
  
%Pink filter 
[C_p,BB_p] = Pink_Detection(f_actual); 
  
  
%We change to the colour filter if the movement filter doesn't detect 
correctly 
if A1 >= 400 && A2 >=400; 
  
%Colour identification of first moving object. We calculate the 
distance to 
%all the objects detected by the colour filters. 
dist = []; 
red_dist = sqrt((C_r(1) - C1(1))^2 + (C_r(2) - C1(2))^2); 
blue_dist = sqrt((C_b(1) - C1(1))^2 + (C_b(2) - C1(2))^2); 
pink_dist = sqrt((C_p(1) - C1(1))^2 + (C_p(2) - C1(2))^2); 
dist = [red_dist blue_dist pink_dist]; 
  
% We search the index of the shortest distance to know the colour of 
the 
% player 
min = 99999999999999; 
for i=1:3 
    if dist(i) < min 
        min = dist(i); 
        index = i; 
    end 
end 
 
  



 

 66 

%Depending of the index we obtain, we assign the object to its colour. 
if index==1 
    Cx_r = [Cx_r; C1(1)]; 
    Cy_r = [Cy_r; C1(2)]; 
elseif index ==2 
    Cx_b = [Cx_b; C1(1)]; 
    Cy_b = [Cy_b; C1(2)]; 
else 
    Cx_p = [Cx_p; C1(1)]; 
    Cy_p = [Cy_p; C1(2)];  
end 
  
%Colour identification of the second moving object. We repeat the same 
%process for the second object 
dist = []; 
red_dist = sqrt((C_r(1) - C2(1))^2 + (C_r(2) - C2(2))^2); 
blue_dist = sqrt((C_b(1) - C2(1))^2 + (C_b(2) - C2(2))^2); 
pink_dist = sqrt((C_p(1) - C2(1))^2 + (C_p(2) - C2(2))^2); 
dist = [red_dist blue_dist pink_dist]; 
  
min = 999999999999; 
for i=1:3 
    if dist(i) < min 
        min = dist(i); 
        index2 = i; 
    end 
end 
  
if index2==1 
    Cx_r = [Cx_r; C2(1)]; 
    Cy_r = [Cy_r; C2(2)]; 
elseif index2 ==2 
    Cx_b = [Cx_b; C2(1)]; 
    Cy_b = [Cy_b; C2(2)]; 
else 
    Cx_p = [Cx_p; C2(1)]; 
    Cy_p = [Cy_p; C2(2)];  
end 
  
%Colour identification of the third moving object. We repeat the same 
%process for the third object 
dist = []; 
red_dist = sqrt((C_r(1) - C3(1))^2 + (C_r(2) - C3(2))^2); 
blue_dist = sqrt((C_b(1) - C3(1))^2 + (C_b(2) - C3(2))^2); 
pink_dist = sqrt((C_p(1) - C3(1))^2 + (C_p(2) - C3(2))^2); 
dist = [red_dist blue_dist pink_dist]; 
  
min = 999999999999; 
for i=1:3 
    if dist(i) < min 
        min = dist(i); 
        index3 = i; 
    end 
end 
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if index3==1 
    Cx_r = [Cx_r; C3(1)]; 
    Cy_r = [Cy_r; C3(2)]; 
elseif index3 ==2 
    Cx_b = [Cx_b; C3(1)]; 
    Cy_b = [Cy_b; C3(2)]; 
else 
    Cx_p = [Cx_p; C3(1)]; 
    Cy_p = [Cy_p; C3(2)];  
end 
  
% We plot the frame with the bounding boxes corresponding to the 
colour of the player 
imshow(f_next) 
%BB1 
if index ==1 
    rectangle('Position', BB1,'Edgecolor','r') 
elseif index ==2 
    rectangle('Position', BB1,'Edgecolor','b') 
else 
    rectangle('Position', BB1,'Edgecolor','g') 
end 
  
%BB2 
if index2 ==1 
    rectangle('Position', BB2,'Edgecolor','r') 
elseif index2 ==2 
    rectangle('Position', BB2,'Edgecolor','b') 
else 
    rectangle('Position', BB2,'Edgecolor','g') 
end 
  
%BB3 
if index3 ==1 
    rectangle('Position', BB3,'Edgecolor','r') 
elseif index3 ==2 
    rectangle('Position', BB3,'Edgecolor','b') 
else 
    rectangle('Position', BB3,'Edgecolor','g') 
end 
  
%If we use the colour filters we already know the colour of each 
player, so 
%we plot the bounding boxes. 
else 
        Cx_r = [Cx_r; C_r(1)]; 
        Cy_r = [Cy_r; C_r(2)]; 
        Cx_b = [Cx_b; C_b(1)]; 
        Cy_b = [Cy_b; C_b(2)]; 
        Cx_p = [Cx_p; C_p(1)]; 
        Cy_p = [Cy_p; C_p(2)]; 
        imshow(f_next) 
        rectangle('Position', BB_r,'Edgecolor','r') 
        rectangle('Position', BB_b,'Edgecolor','b') 
        rectangle('Position', BB_p,'Edgecolor','g') 
    end 
  
end 
 


