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چكیذه
ایي بخص دیذ کلی در هَرد تین  GRCGاست .
ایي تین از سال  8811تاکٌَى فقظ در رضتِ ضبیِ سازی فَتبال دٍ بؼذی فؼالیت کردُ بَد تا ایٌکِ برای هسابقات  AUTCUPتصوین
گرفت در رضتِ ضبیِ سازی جٌگ فؼالیت کٌذ.
تالش ها در افسایص سغح کیفیت الگَریتن ّای َّش هصٌَػی ( جست ٍ جَ در هحیظ ّ ,وکاری ربات ّا  ) ... ,در رابغِ با ضبیِ سازی
جٌگ است.
.

مقذمه
ها در اعالع رساًی ّای سایت  ٍ AUTCUPهسابقات خَارزهی  11با رضتِ ضببیِ سبازی جٌبگ اضبٌا ضبذین  .در ایبي تبین
الگَریتن ّایی برای جست ٍ جَ بْتر در هحیظ ّ ,وکاری ربات ّا با یکذیگر  ,جلَگیری از اصابت گلَلِ حریف ٍ  ...اسبتفادُ
ضذُ است کِ با اًْا اضٌا هی ضَین.

اعضای تیم
 صالح خساػی سرپرست تین

چالص ها و تكنیک ها

جست و جو رباتها در محیط :

تین جی ار سی جی هسیر عی ضذُ را برای جلَگیری از عی دٍبارُ هسیر رخیرُ هی کٌذ.ػبالٍُ ببر ایبي دیگبر
رٍبات ّا هی تَاًٌذ هسیر عی ضذُ تَسظ ّن تیوی ّایطاى را ببیٌٌذ ٍ هسیری دیگر را اًتخاب کٌٌذ.


جلوگیزی اس اصابت گلوله حزیف :

ربات ّای ایي تین سؼی ٍتالضطاى در ایي است کِ کوتریي ایست را داضتِ باضٌذ.دٍ حالبت ببرای احتوبال اصبابت
گلَلِ حریف ٍجَد دارد :
حالت اٍل  :حریف ٍ بازیکي خَدی یکذیگر را هی بیٌٌذ.
رٍبات ّای ایي تین برای ایي قسوت یک ضرط را بررسی هی کٌٌذ
در صَرتی کِ در یک سیکل هی تَاًستن بِ سوت رٍبات حریف بچرخن بِ سوت اٍ هی چرخن
در غیر ایي صَرت در راستای بذًن ( بذٍى گردش ) حرکت هی کٌن .ایي ػول باػث هی ضَد
کِ احتوال اصابت گلَلِ کوتر ضَد
حالت دٍم  :حریف بازیکي را هی بیٌذ اها بازیکي حریف را ًوی بیٌذ
ّواًغَر کِ گفتِ ضذ تین جی ار سی جی سؼی در ایي دارد کِ کوتریي ایست را داضتِ باضذ
ایي باػث هی ضَد کِ احتوال اصابت گلَلِ کوتر ضَد.
یکی دیگر از کار ّایی کِ رٍبات ّای ایي تین اًجام هی دٌّذ اعالع رساًی هحل ٍ زاٍیِ بذى رٍبات ّای حریبف ببِ
ّوراُ سیکل اى.ایي کار باػث هی ضَد تا رٍبات ّا بِ ایي ًقاط تَجِ بیطتری داضتِ باضبٌذ ٍ چٌاًچبِ ببِ اى ًقغبِ
ًسدیک بَدًذ ٍ زاٍیِ بذى حریف ( ارسالی تَسظ بازیکي خَدی ) بِ سوت ایي بازیکي ًبَد بِ اى ًقغِ ًگاُ کٌٌذ در
غیر ایي صَرت سریؼا از ایي ًقغِ دٍر ضًَذ.
ًقاط ضؼف :
ایي تکٌیک در حالت دٍم ضؼف ّای بسرگی دارد.در بسیاری از قسوت ّا رٍبات ًیاز بِ چرخص دارد ٍ ایي
باػث ایي هی ضَد احتوال اصابت گلَلِ بَجَد بیایذ.
البتِ راُ حل ّایی ًیس برای ایي هطکل هغرح ضذُ است :
با پیص بیٌی هکاى رٍبات حریف ( از عریق اعالػات هَجَد در الیِ ارتباعات ) هی تَاى احتوال
ضلیک گلَلِ را پیص بیٌی کرد.با استفادُ از ایي الگَریتن هی تَاى کوتریي فاصلِ بازیکي حریف
را با یک ًقغِ پیطبیٌی کرد ٍ با استفادُ از ایي الگَریتن هی تَاى احتوال دیذُ ضذى تَسظ
بازیکي حریف را بررسی کرد ( در صَرتی کِ احتوال حضَر در هحذٍدُ دیذ رٍبات ٍجَد داضت
الگَریتن فرار اجرا هی ضَد )
Function PredictDistFromPos (Point opponent_pos , Angle opponent_body , int conf , Point
) mypos // )conf is cycle diff (now_cycle – see_cycle
{
;()Angle ang ( =mypos -opponent_pos .)dir
;() ) Angle diff =abs (ang.degree )(– opponent_body.degree
Int cycle_for_turn =diff.degree / )(20; //every cycle robot can turn 20 degree
) If (cycle_for_turn > =conf
{
;)Return opponent_pos.dist(mypos
}
;Int cycle_diff =conf – cycle_for_turn
Double dist_can_go =cycle_diff *1.0; //every cycle robot can go 1.0 meter
;())Opponent_pos =+Point::vector2point(dist_can_go,ang.degree
;)Return opponent_pos.dist(mypos
}

چٌاًچِ فاصلِ بازگطتی تابغ بیطتر از  4هتر بَد یؼٌی بازیکي حریف ًوی تَاًذ بازیکي خَدی را ببیٌذ.در
غیر ایي صَرت الگَریتن فرار اجرا هی ضَد کِ بِ ضرح زیر است :
) Function Escape ( Command last_command
{
) If (last_command =DASH
{
;Return TURN
}
Else
{
;Return DASH
}
}
ایي الگَریتن باػث هی ضَد تا بازیکٌاى حریف ًتَاًٌذ بِ بازیکي با تیر هستقین ضلیک کٌٌذ زیرا بازیکي
از سیکلی کِ بازیکي حریف برای چرخیذى تلف هی کٌذ استفادُ هی کٌذ ٍ دٍبارُ حرکت هی کٌذ.


ارتباطات روبات ها
تین جی ار سی جی ارتباعات را جذا گاًِ قرار هی دّذ بِ صَرتی کِ ّر بازیکي برای اػوال خَد یک الیبِ ارتبباعی
دارد ٍ دیگر بازیکٌاى از ایي الیِ ارتباعی برای اػوال ایي رٍبات استفادُ هی کٌٌذ.یک الیِ ارتباعی ًیبس ببرای دیبذُ
ضذى بازیکٌاى حریف قرار دادُ ضذُ است ٍ.کال برای ّر ػول الیِ ارتباعی قرار دادُ ضذُ ٍ هَرد اسبتفادُ قبرار هبی
گیرد.



انتخاب مسیز
ّر بازیکي در ّر بازی هسیری را عی هی کٌذ  .تؼییي هسیر بِ ػْذُ بازیکٌی است کِ الیِ ارتباعی اًتخاب هسیر را
بَجَد هی اٍرد .ایي بازیکي هسیر ّر بازیکي را در سیکل اٍل هطخص هی کٌذ.ایي کار باػث هی ضَد تبا رٍببات ّبا
توام زهیي را بگردًذ ٍ بْتریي بازی را ارائِ دٌّذ.
ایي اهر بِ ػول جلَگیری از اصابت گلَلِ حریف ًیس کوک بسرگی هی کٌذ.البتبِ در صبَرتی کبِ اًتخباب هسبیر ببِ
بْتریي ًحَ هوکي اًجام ضذُ باضذ.برای ایي اهر الزم است تا بازیکي تؼییي کٌٌذُ اعالػات کاهلی از بازیکٌباى دیگبر
داضتِ باضذ.برای ّویي ایي بازیکي الیِ ارتباعی ای را بَجَد هی اٍرد ٍ اعالػات تواهی بازیکٌاى را جوبغ اٍری هبی
کٌذ ٍ بِ صَرتی تؼییي هسیر هی کٌذ کِ توام ًقطِ هَرد بررسی قرار گیبرد ٍ ّوچٌبیي بازیکٌباى کوتبریي هسبیر
هوکي را عی کٌٌذ.

نتیجه گیزی
یکی از ػَاهل هْن در پیرٍزی در ایي رضتِ ارتباعات بیي بازیکٌاى است.برای پیرٍزی بِ عَر کاهال دقیقی بایبذ رٍی
ایي قسوت کار ضَد.چَى هْن تریي ػاهل است ّوچٌیي رخیرُ سازی اعالػبات در الیبِ ارتباعبات باػبث افبسایص
قذرت دفاع ٍ حولِ هی ضَد.

آینذه
اّذافی کِ تین جی ار سی جی برای ایٌذُ در ًظر دارد :
.8
.2
.8
.4

جاگیری در هحیظ با استفادُ از هَاًغ
سیستن ّای جست ٍ جَ هحیظ بِ صَرت گرٍّی
سیستن ّای دفاع گرٍّی
افسایص قذرت رخیرُ سازی در الیِ ارتباعات
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