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Resumo: Este trabalho apresenta a situação atual 

do software de registro de dados para partidas de 

futebol de robôs, que está em desenvolvimento. Seu 

objetivo, a partir da extração de informações dos 

programas externos de competição Small Size 

League, SSL_Vision (dados das câmeras), AutoRef 

(sistema autônomo que verifica violações de regras 

de jogo) e RefereeBox (única interferência humana 

dentro da partida), é criar um registro histórico com 

as informações ocorridas durante uma partida. 

 

1. Introdução 
Esta aplicação esta sendo criada no ambiente do 

Visual Studio, linguagem C++[1], com base na 

estrutura já criada para a manipulação dos dados das 

câmeras utilizada pelo software de estratégia da 

equipe RoboFEI.  

As informações recebidas das câmeras durante a 

partida é a posição de cada objeto em campo (robôs, 

bola), com base na variação de posição, se utiliza 

conceitos da física clássica: velocidade e aceleração; 

e matemática: trigonometria e vetores, para 

determinar as ações dos robôs. 

 

2. Metodologia 
O software trabalha com a interferência do 

AutoRef e Referee, programas que enviam 

comandos de estado de jogo, por cmd_, para o 

sistema de estratégia de cada equipe, que deve 

alterar a movimentação dos robôs conforme o 

estado, sendo eles: Inderect kicks, Direct kicks, 

Penalty e Stop game. O programa recebe esses 

comandos, para que possa identificar o estado atual 

do jogo e guarda no registro cada ocorrência e seu 

período de tempo, durante a partida. 

Mas existe um estado de jogo fora da 

interferência do referee, denominado normal game, 

onde o programa deverá ser capaz de analisar quais 

situações podem ocorrer nesse estado de jogo e cada 

vez que ocorrer, guardar essa informação no 

registro. 

Uma das situações que pode ocorrer durante uma 

partida é a execução de um passe [2], para 

identifica-lo é necessário se ter parâmetros, posição 

do robô com a bola, posição da bola e sua orientação 

angular, com base na sua orientação cria-se uma 

região do campo por onde possa ser efetuado um 

passe, ilustrado na Figura 1, caso haja uma alteração 

alta no valor da velocidade da bola e a mesma se 

destine no sentido de um robô aliado, se confirma a 

execução de um passe. 

 

 
Figura 1: Ilustração da verificação efetuada na 

execução de um passe. 

 

3. Conclusões 
Para que o registro das informações seja feito, 

utiliza-se da organização dos dados, manipulando 

arquivo do tipo .txt, onde cada evento contém uma 

nomenclatura: 

Time/Ação/Posição do robô/Posição da bola/... 

Esse registro de informações é filtrado de forma 

que o usuário consiga ter uma leitura completa do 

que ocorreu durante o jogo. 

Espera-se ao final do projeto que com a 

generalização dos eventos possíveis, o software de 

estratégia da equipe possa receber informações 

concluídas pelo software de registro de dados, 

denominado SSL-Scout, Figura2, e assim adapte sua 

forma de jogar durante a partida. 

 

 
Figura 2: Formulário principal da aplicação, ainda 

em desenvolvimento. 
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