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Resumo

O RTSCup é um ambiente de simulação de jogos RTS (Real Time Strategy) criado no Cen-
tro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) por Vicente Vieira
Filho, que permite ao usuário realizar simulações em diferentes cenários de teste. Essas simu-
lações contemplam códigos utilizando Inteligência Artificial (IA) que podem ser utilizados para
aplicações em Sistemas Multiagentes (SMA). O RTSCup é utilizado como ferramenta da dis-
ciplina de agentes autônomos, ministrada pelos professores Geber Ramalho e Patrícia Tedesco,
do CIn/UFPE, onde são criadas competições entre as equipes nas modalidades de pathfinding,
coleta de recursos e luta pela sobrevivência entre agentes. A dificuldade de realizar simulações
com menor tempo de ciclo contendo mais de vinte agentes motivou a busca por soluções de
desempenho no RTSCup. O objetivo deste trabalho é aumentar o número de agentes envolvidos
na simulação permitindo a utilização do mesmo em competições regionais e nacionais.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Sistemas Multiagentes, Simulador, RTS, Jogos, Es-
calabilidade, Desempenho

ix





Abstract

The RTSCup is a RTS (Real Time Strategy) simulation environment created in Centro de In-
formática (CIn) at Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) by Vicente Vieira Filho, that
allows the user to perform simulations on different scenarios. These simulations contemplate
codes using Artificial Intelligence (AI), that can be used to applications in Multiagent Systems
(MAS). The RTSCup is used as a tool for discipline of autonomous agents, taught by teachers
Geber Ramalho and patrícia Tedesco, CIn/UFPE, where competitions are set up between teams
in categories like pathfinding, collection of resources and fight for survival among agents. The
difficulty of simulating with shorter cycle containing less than twenty agents motivated the
search for performance solutions to RTSCup. The aim of this work is increase the scalability
of simulator, allowing its use in regional and national competitions.

Keywords: Artificial intelligence, Multiagent systems, RTS Simulator, Games, Scalability,
Performance
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CAPÍTULO 1

Introdução

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, lista os objetivos
de pesquisa almejados, e, finalmente, mostra como está estruturado o restante da presente dis-
sertação

1.1 Motivação

A avaliação de qualquer sistema computacional é uma importante etapa do seu processo de
desenvolvimento e isto não é diferente para sistemas que usam Inteligência Artificial (termo
doravante denominado IA). Para tais sistemas em particular, existe uma tendência [?] em se
utilizar ambientes de simulação como benchmarks, os quais permitem que um sistema possa
ser avaliado em diferentes cenários de testes.

Outra interessante tendência é a utilização de tais ambientes em competições acadêmicas [?]
. Tal tendência traz duas vantagens para a pesquisa em IA. Primeiro, as competições estimulam
a pesquisa em determinadas áreas. Segundo, elas integram as comunidades, provendo um
fórum para discussão das soluções e comparação dos resultados.

A área de estudo em que se situa esse trabalho compreende as aplicações da IA na área de
Entretenimento Digital, mais especificamente no gênero de jogos de estratégia em tempo real
(termo doravante denominado RTS). Na área de jogos, particularmente em jogos de estratégia
em tempo real (RTS), com alta aplicação potencial de técnicas de IA, o mesmo avanço poderia
ser facilitado através da existência de ambientes de simulação (benchmarks).

O gênero RTS foca no planejamento cuidadoso e na habilidade de gerenciar recursos de
maneira a alcançar a vitória. Os jogos desse gênero são jogos nos quais a estratégia deve ser
montada e executada a cada instante, em tempo real. Exemplos de jogos desse gênero são:
Warcraft, Starcraft, Command and Conquer, Total Annihilation e Age of Empires.

Os jogos RTS são excelentes aplicações em termos de IA por exigirem coordenação e plane-
jamento multiagente, tomadas de decisão multi-critério e combinação de decisões estratégicas
com decisões táticas e reatividade [?] .

As pesquisas da Inteligência Artificial nesse gênero, assim como nos demais, encontram
uma barreira: a ausência de simuladores que acarreta na falta de um ambiente para testar técni-
cas e comparar resultados. Aliado a isso existe o fato de que os jogos RTS comerciais possuem
código fechado e não permitem que pesquisadores conectem módulos de IA.

Assim, há atualmente um esforço para a construção de simuladores e ferramentas para
validar as pesquisas na área. Dentre as ferramentas livres existentes destacam-se o Boson [?] ,
ORTS [?] , Stratagus [?] e JaRTS [?] . No entanto, essas ferramentas possuem problemas como
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2 CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

documentação incipiente, instabilidade e falta de foco para simulação de IA.
Em 2008 foi finalizado a primeira versão do RTSCup, um ambiente para simulação de jogos

RTS, desenvolvido no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco por Vi-
cente Vieira Filho. Tratando-se de uma primeira versão, ainda havia diversas melhorias a serem
feitas para chegar num nível de divulgação e criação de competições nacionais e mundiais.

Este trabalho se enquadra dentro do contexto acima apresentado com o objetivo de resolver
os problemas do simulador para jogos de estratégia em tempo real, intitulado RTSCup (Real-
Time Strategy Cup), melhorando o desempenho da simulação e aumentando sua escalabilidade.

Muitas pesquisas recentes foram realizadas abordando as propriedades funcionais dos sis-
temas multiagentes como coordenação, cooperação e modelagem do conhecimento. As pro-
priedades não funcionais, como desempenho, escalabilidade e estabilidade foram deixadas um
pouco de lado, pois se acreditava que essas propriedades só dependiam das tecnologias uti-
lizadas para implementação do sistema. À medida que as tecnologias para sistemas multia-
gentes foram se tornando mais maduras, houve uma necessidade de explorar as propriedades
não funcionais. Hoje é vital para a pesquisa como o desempenho, a escalabilidade e a estabili-
dade afetam as medidas de projeto e como elas podem ser avaliadas. [?]

O RTSCup apresenta sérios problemas relacionados a desempenho. O consumo de CPU
e de memória são altos em todos os módulos do simulador (servidor, cliente, visualizador), o
que causa ”perda de pacotes” na troca de informação entre eles. É necessário analisar como
ocorre a atualização dos estados dos módulos e como as mensagens são trocadas entre eles. A
utilização do protocolo TCP é um possível gargalo para um baixo desempenho do RTSCup.

Em se falando de escalabilidade, o RTSCup tem um limite muito baixo da quantidade de
agentes que podem estar numa mesma simulação. Ao tentar colocar mais de vinte agentes
numa mesma simulação, ocorrem erros de comunicação que impede o simulador de continuar
a simulação. Isso ocorre devido ao baixo desempenho, cujo alguns motivos foram citados
acima.

1.2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é realizar melhorias no ambiente de simulação de jogos RTS –
RTSCup. O RTSCup é utilizado como ferramenta na disciplina de agentes autônomos da
graduação em ciência da computação da Universidade Federal de Pernambuco e foi notada
a necessidade de algumas melhorias, tais como:

• Desempenho

• Escalabilidade

A melhoria de desempenho e o aumento da escalabilidade foram os principais pontos abor-
dados, pois eram os que mais chamavam atenção quando ocorriam as competições da disci-
plina. Não era possível realizar uma simulação que contivesse mais de vinte agentes, pois
sempre ficava muito lento ou ocorriam erros internos que não tinham sido tratados.

O tratamento de colisão utilizado pelo RTSCup não estava funcionando corretamente, cau-
sando o travamento dos agentes quando os mesmos se colidiam. Isso impossibilitava a utiliza-
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ção do RTSCup como ferramenta de ensino e essa correção se tornou mais um objetivo deste
trabalho.

Algumas outras falhas foram encontradas pelos alunos da disciplina que foram sendo repor-
tadas para sua correção, tal como agentes mortos continuarem a atirar e agentes conseguirem
mover (empurrar) obstáculos.

1.3 Metodologia

A metodologia adotada para a realização desse trabalho para alcançar os objetivos apresentados
é mostrada abaixo.

Primeiramente foi necessário conhecer o ambiente, a ferramenta de simulação e colocar
para ser executado no computador onde serão feitas as mudanças necessárias. Como o projeto
tem vários módulos, precisamos verificar suas interdependências e poder entendê-lo correta-
mente.

Após isso, começamos a atacar os pontos que inviabilizaram a utilização da ferramenta na
disciplina de agentes autônomos. Ou seja, começamos a verificar a questão das colisões que
não estavam funcionando corretamente. Partimos para resolver os problemas pequenos que
apareceram ao decorrer da disciplina.

Após a ferramenta funcionar sem apresentar erros, apesar de precisar ter um limite baixo no
número de agentes, iniciamos as pesquisas para a melhoria de desempenho e aumento da escal-
abilidade. Utilizamos o profiler da IDE NetBeans e verificamos possíveis pontos de vazamento
de memória ou de utilização da mesma sem necessidade.

Iniciamos a monitoração da simulação baseada em tempo e na quantidade de recursos cole-
tados, além da quantidade de agentes, para aumentar a escalabilidade do sistema. Analisamos
a comunicação entre os módulos do simulador para saber o que podíamos melhorar e tornar o
sistema escalável.

1.4 Estrutura da dissertação

O restante dessa dissertação se organiza nos seguintes capítulos:
Capítulo 2 - Jogos de Estratégia em Tempo Real e Inteligência Artificial: Este capítulo

introduz os conceitos de jogos de estratégia em tempo real (RTS), e a utilização de inteligência
artificial.

Capítulo 3 - Simuladores RTS e o RTSCup: Este capítulo descreve os simuladores exis-
tentes e apresenta o RTSCup.

Capítulo 4 - Escalabilidade em Sistemas Multiagentes: Este capítulo descreve a funda-
mentação teórica das propriedades não funcionais (desempenho, escalabilidade e estabilidade),
além do conceito de agentes intermediários, no contexto de sistemas multiagentes e apresenta
essas propriedades no RTSCup.

Capítulo 5 - Implementação e Resultados: Este capítulo descreve o que foi feito para esse
trabalho e os resultados que foram obtidos.

Capítulo 6 - Conclusões e Trabalhos Futuros: Este capítulo descreve as conclusões que
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foram tiradas deste trabalho e sugestões de trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Jogos de Estratégia em Tempo Real e Inteligência
Artificial

Este capítulo mostra o que são jogos de Estratégia em Tempo Real (RTS - Real Time Strategy)
e como a inteligência artificial pode ser utilizada em conjunto.

2.1 Jogos de Estratégia em Tempo Real - RTS

Jogo de estratégia em tempo real é um sub-gênero de um jogo de estratégia o qual seu progresso
não é incrementado em turnos. Em jogos desse tipo, assim como em jogos de guerra, os
jogadores posicionam e manuseiam suas unidades para coletar algum tipo de recurso, evoluir
suas construções ou destruir seus oponentes. Em um jogo RTS, é possível criar unidades e
estruturas adicionais durante o decorrer do jogo. Os RTS têm características marcantes como
coleta de recursos, contrução e expansão de bases, evolução das tecnologias e eras do jogo, e
lutas entre oponentes pelo domínio do mapa.

As tarefas a serem realizadas para um jogo de estratégia em tempo real podem não ser tão
fáceis. É possível termos vários tipos de unidades diferentes, a qual cada uma tem uma carac-
terística e objetivo distinto, seja coletar recurso, seja construir edificações ou matar inimigos.
Assim como as unidades, podemos ter várias construções diferentes que visam evoluções dis-
tintas no jogo, seja melhorar a artilharia, oferecer mais segurança ou permitir uma coleta maior
de recursos.

Descrevemos abaixo alguns elementos dos jogos RTS.

2.1.1 Coleta de recursos

Essa é uma das principais tarefas dos jogos RTS. É necessário coletar recursos para criar no-
vas unidades, fazer novas construções, obter novas tecnologias, fortificar os exércitos, entre
outros objetivos. Os recursos podem ser diferentes elementos, dependendo do jogo. Em Age
of Mythology [?], temos madeira, comida e ouro como recursos, que servem como requisitos
para construções, criação de novas unidades e evoluções de tecnologias durante todo o jogo.
Coletar recursos seria fácil se não houvesse limite para unidades coletoras, ou para o total de
unidades do jogo. Por causa disso, é necessário distribuir esses tipos de unidades entre os tipos
de recursos a serem coletados, para que não impeça a evolução do jogador. Caso o jogo tenha
mais de um jogador, a estratégia para coleta de recursos se torna ainda mais importante, a fim
de que o jogador possa evoluir e destruir seu oponente impedindo que aconteça o inverso.

5
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2.1.2 Criação de construções

Para treinar novas unidades e desenvolver novas tecnologias, é necessário expandir seus domínios
e criar novas construções. Essas construções são criadas por tipos de unidades específicos que
consomem alguma quantidade dos recursos que foram coletados. Geralmente, os jogos ini-
ciam com uma construção que é chamada de base, e com algumas unidades. A partir dessa
base e dessas unidades podem-se criar novas unidades e novas construções. Dependendo do
jogo, existem algumas construções que são específicas para cada tipo de população escolhida.
Por exemplo, alguns tipos de população podem ter construções mais fortes e outras podem ter
construções mais fracas.

2.1.3 Treinamento de unidades

O treinamento de unidades é feito por determinadas construções consumindo uma certa quanti-
dade de recurso. Essas unidades podem ser tanto aldeões, para coleta de recursos ou criação de
construções, ou soldados e unidades militares. A estratégia envolvida para o treinamento das
unidades também é muito importante. O treinamento de unidades que sejam efetivas contra os
inimigos facilitará na conquista da vitória.

2.1.4 Pesquisa de tecnologias

Não adianta somente criar um exército numeroso e atacar o inimigo, se o inimigo tem um
exército mais forte que o seu. Da mesma maneira, um ataque não planejado a construções
inimigas que têm uma defesa superior à normal pode somente desgastar seu exército e torná-
lo mais fraco para um ataque do inimigo. A pesquisa de tecnologias ajuda na evolução de
construções e de unidades, e faz também faz parte de uma boa estratégia para sair vencedor do
jogo.

2.1.5 Exploração do mapa

Normalmente, os jogos RTS não permitem a visão total do mapa, sendo utilizado o modelo de
Fog of War, ou seja, o jogador não tem a percepção de tudo o que se passa ao seu redor. Cada
unidade, ou construção, tem um campo de visão limitado e o jogador então vê o que está dentro
do campo de visão de todas as suas unidades e construções.

2.2 Inteligência Artificial em Jogos RTS

Os jogos de estratégia em tempo real oferecem diversos desafios interessantes aos pesquisadores
de Inteligência Artificial. As técnicas desenvolvidas para esses jogos englobam as mais vari-
adas áreas de IA como algoritmos de busca, raciocínio lógico, aprendizagem de máquina e
simulações de comportamentos humanos. As técnicas desenvolvidas para esses jogos podem
ser aplicadas também em outras áreas, como colaboração de robôs e simulações de combates
militares. Alguns exemplos de desafios estão relacionados ao raciocínio temporal e espacial,
tomada de decisão em ambientes incertos e dinâmicos, a presençã de vários elementos inter-
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agindo uns com os outros e necessidade de abstração e planejamento [?]. Detalhamos alguns
desses desafios abaixo.

2.2.1 Tomada de decisões em ambientes incertos

A implementação do Fog of War, que esconde do jogador todas as unidades e construções in-
imigas que estiverem fora do alcance de visão das suas tropas, força o jogador a enviar unidades
exploradoras e lidar com informações incertas e dinâmicas o tempo todo. Dentro desse con-
texto, o jogador humano ou IA implementada deve buscar algumas respostas para vencer a
partida, como por exemplo:

• Onde estão as bases inimigas?

• O oponente está evoluindo suas construções e unidades ou está se preparando para atacar?

• Com que conjunto de unidades o oponente irá atacar, para que possamos ter unidades
mais eficazes na batalha?

2.2.2 Raciocínio temporal e espacial

Raciocínios sobre domínios espaciais e temporais são muito importantes para qualquer jogador
ou inteligência artificial de um jogo RTS. Uma batalha pode ser vencida ou perdida dependendo
da posição das unidades no mapa e de quais tipos de unidades estão envolvidas. O momento
certo de atacar, de expandir seu território ou evoluir suas contruções e unidades podem definir
um jogo.

2.2.3 Aprendizagem

Uma das dificuldades dos atuais jogos RTS está na capacidade de aprendizagem pela sua exper-
iência. Jogadores humanos conseguem depois de algumas partidas descobrir pontos fracos em
suas estratégias ou na de seus oponentes. Os métodos atuais de aprendizagem de máquina são
inadequados para o domínio de jogos RTS, pois eles necessitam de um tempo não disponível
nesse tipo de jogo.

2.2.4 Gerenciamento de recursos

Um bom gerenciamento de recursos é essencial para um jogador ou IA de um jogo RTS. É
necessário saber onde alocar os trabalhadores e quantos são necessários para conseguir coletar
recursos suficientes e sua tática ser bem sucedida. Os métodos utilizando inteligência artificial
para o gerenciamento de recursos já são bem avançados, pois já utilizam uma tática específica
e realizam essa coleta de recursos de modo a cumprir tal estratégia.

2.2.5 Pathfinding

Outro problema comum é o pathfinding, que consiste em encontrar o caminho mais perto de um
ponto do mapa a outro. Muitos jogos RTS já resolve esse problema automaticamente, bastando
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o jogador mostrar onde deseja ir. Existem vários algoritmos que garantem encontrar a melhor
solução para esse problema, mas a implementação deles no domínio dos jogos RTS se torna
mais delicada, pois os jogos não são baseados em turnos e qualquer que seja a demora para
determinar o melhor caminho entre dois pontos do mapa pode ocasionar uma desvantagem ao
jogador.



CAPÍTULO 3

Simuladores RTS e o RTSCup

3.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é descrever simuladores existentes de jogos RTS e apresentar detal-
hadamente o RTSCup que utilizaremos no presente trabalho.

A criação de ambientes de simulação como benchmark para pesquisas na área de IA é uma
tendência relativamente recente. Nessa seção serão apresentados os simuladores de IA mais
conhecidos e em seguida os principais simuladores com foco na simulação de jogos do gênero
RTS.

3.2 Simuladores de IA

Os primeiros simuladores criados, para simulação de aplicações inteligentes, possuem cerca de
10 anos de existência. Os mais famosos e reconhecidos são o Robocup (dividido em Robocup-
Soccer, RobocupRescue e RobocupJunior) e o Robocode.

3.2.1 Robocup

A RoboCup [?] é uma competição mundial que visa o estudo e desenvolvimento da IA e da
Robótica, fornecendo desafios e problemas onde várias tecnologias e metodologias podem ser
combinadas para obter os melhores resultados. A primeira edição ocorreu em 1997 em Nagoya
no Japão.

Além da criação de robôs simulados, o Robocup também dispõe de um simulador que
tem o objetivo de oferecer um ambiente para experimentação com os conceitos de software
envolvidos. A implementação pode ser feita em qualquer paradigma de programação, desde
que a linguagem escolhida tenha suporte a socket.

A arquitetura do simulador baseia-se no modelo cliente/servidor, sendo que os clientes se
comunicam com o servidor via pacotes UDP/IP. Ver 3.1. [?]

O servidor é responsável pela modelagem e simulação do ambiente, e simula o movimento
da bola e dos jogadores atualizando o estado do mundo periodicamente em intervalos de 100ms.
Os clientes são programas conectados ao servidor e que controlam os jogadores e obtém infor-
mações sobre o ambiente através do servidor. A partir dessas informações o cliente atualiza sua
concepção do mundo e efetua ações sobre o ambiente.

9
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Figura 3.1 Arquitetura do robocup

3.2.2 Robocode

O Robocode [?] é uma aplicação educativa open source desenvolvida pela IBM em 2001 que
permite a criação de robôs (tanques de batalha) para competir com outros robôs. A aplicação
foi desenvolvida com o propósito de ajudar pessoas a aprender a programar em Java de uma
forma prazerosa e acabou se tornando um valioso ambiente de simulação para a pesquisa de
técnicas de Inteligência Artificial. O projeto foi muito bem aceito, dando origem a diversas
competições.

Figura 3.2 Simulação de batalha no Robocode

Apesar da idéia do jogo ser aparentemente simples, a estratégia definida pelo programa é
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que define o vencedor da batalha. Apesar de não ser o foco principal do Robocode, o ambiente
de simulação de fácil utilização permite o uso dessa ferramenta para pesquisa de diferentes
técnicas de IA.

3.3 Simuladores de jogos RTS

A criação de simuladores específicos para a pesquisa da IA na área de Entretenimento Digital
surgiu para suprir a necessidade da existência de um ambiente para simulação dos jogos como
forma de validar o estudo / pesquisa na área.

A título de exemplo, considere a seguinte situação: o estudo e desenvolvimento de um novo
agente para pilotar um carro em um jogo de corrida. Esse estudo claramente necessita de um
ambiente para simular e visualizar o comportamento do agente na pista, a interação com os
demais carros, o desempenho do carro em comparação com um jogador humano, dentre outras
características. O mesmo vale para todos os demais gêneros de jogos.

A seguir são apresentados os principais simuladores do gênero RTS em ordem cronológica.

3.3.1 Boson

Boson [?] é um jogo de RTS open-source similar a jogos como Command & Conquer e Star-
Craft, tendo a sua primeira versão lançada ainda em 2003. Considerando esse fato de ser similar
aos jogos citados, o Boson não se enquadra perfeitamente na linha de simuladores de jogos, no
entanto, devido a sua característica open-source torna a criação de jogos do gênero RTS fac-
tíveis. Ou seja, o pesquisador possui a sua disposição um jogo a partir do qual pode realizar
alterações e incorporar o comportamento desejado (IA) e visualizar o resultado.

No Boson, a batalha acontece tanto na terra quanto no ar com um grande número de
unidades atacando simultaneamente. O combate é afetado pelo vento, obstáculos naturais
como árvores e tipos de terrenos variados. O Boson também dispõe de um núcleo de gráfi-
cos avançados. Unidades individuais têm seus próprios padrões de movimento, animações,
múltiplas armas e pathfinding inteligente. Boson funciona tanto no modo multiplayer quanto
no singleplayer contra inimigos controlados por IA.

Figura 3.3 Visualizador do Boson
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3.3.2 ORTS

Lançado em 2005, o Open Real-Time Strategy (ORTS) [?] é um ambiente de programação
voltado para o estudo de problemas de Inteligência Artificial em tempo real no domínio de
jogos RTS. O ORTS é usado oficialmente durante a competição da AIIDE [?]. Nesse simulador
o usuário pode definir as regras e características do jogo que pretende desenvolver por meio de
scripts que descrevem todos os tipos de unidades, estruturas e suas interações. Os scripts são
carregados pelo servidor e executados. A outra parte do sistema do ORTS consiste na aplicação
cliente que se conecta com o servidor e gera as ações para os objetos do jogo. O servidor envia
para o cliente o estado do mundo e recebe as ações de todos os objetos controlados pelo jogador,
que são então executados.

Figura 3.4 Ambiente de simulação do ORTS

Há uma competição baseada no ORTS [?], em parceria com a AIIDE (Artificial Intelligence
and Interactive Digital Entertainment), na qual existem três categorias a serem disputadas, são
elas:

• Game 1 - os agentes trabalhadores devem se coordenar para recolherem o máximo de
recursos num prazo de 5 minutos.

• Game 2 - os agentes tanques devem destruir o maior número possível de bases inimigas,
num tempo determinado, e ao mesmo tempo evitar que suas bases sejam destruídas.

• Game 3 - além da coleta de recursos e da batalha, o competidor tem que se preocupar com
o gerenciamento de recursos, etapa fundamental para que os agentes se autogerenciem
definindo se é necessário coletar mais recursos e ou se é preciso armazenar. Ainda há
um extensivo uso de tomada de decisão para definir quando criar exércitos, atacar ou
defender, entre outras ações.
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3.3.3 Stratagus

O Stratagus [?] segue a mesma linha do Boson mas foi lançado somente em 2005. O Stratagus
é um motor de jogos de RTS que inclui suporte ao desenvolvimento de jogos multiplayer online
ou singleplayer offline. O Stratagus é configurável e pode ser utilizado para a criação de jogos
customizáveis.

O projeto foi descontinuado em junho de 2007, e seu motor foi aproveitado para um novo
projeto open source denominado Bos Wars.

3.3.4 JaRTS

O JaRTS [?] é um simulador de jogos RTS lançado em 2006 no qual o usuário pode desenvolver
seus agentes se preocupando unicamente com o seu comportamento, uma vez que a Engine se
encarrega de fazer a simulação do mundo. O desenvolvimento do JaRTS faz parte do planeja-
mento desse trabalho e serve como primeiro protótipo para testes e definição dos requisitos do
projeto RTSCup.

Seu funcionamento se assemelha ao Robocode, no qual existe uma classe básica com os
principais comportamentos dos agentes, como minerar, mover e atirar, ficando sob responsabil-
idade do pesquisador estender essas classes de modo a criar comportamentos mais complexos.

Figura 3.5 Ambiente de simulação do JaRTS

No JaRTS há três tipos de agentes básicos:

• Worker - simula um trabalhador cujo objetivo é coletar recursos para abastecer a base
(ControlCenter)
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• Tank - simula um tanque de guerra. É o agente "militar", responsável pelo combate

• ControlCenter - serve como depósito de recursos para os Workers, e representam também
os objetivos dos Tanques, seja para protegê-los (próprios) ou atacá-los (inimigos).

Estes tipos de agentes foram baseados nos existentes no ORTS, suas funções e objetivos são
baseados nas categorias previamente citadas. No JaRTS cada tipo de agente pode ser simulado
de maneira isolada, ou seja, pode-se criar um tipo MyWorker e simular seu comportamento
em um mundo em que só existirá elementos desse tipo, todos eles coletando recursos, sem
interferência de inimigos, semelhante à categoria Game 1 do ORTS.

Da mesma maneira, é possível criar um tipo MyTank para simulá-lo num mundo em que
o único objetivo é o combate, sem preocupações com coleta ou gerenciamento de recursos,
igual à categoria Game 2 do ORTS. Mais ainda, se o usuário desejar ele pode implementar o
comportamento de seu Worker e de seu Tank, e testá-lo num ambiente de um jogo RTS real
com todos os seus desafios: coleta de recursos, combate, gerenciamento de recursos, etc.

3.3.5 Bos Wars

O Bos Wars (Battle of Survival) é um jogo de estratégia em tempo real baseado no Stratagus.
Foi aproveitado o motor de jogos do Stratagus para dar continuação neste projeto.

Figura 3.6 Ambiente de simulação do BosWars

O Bos Wars não é de fato um simulador de jogos RTS, mas assim como o Boson e Stratagus,
ele é open source e torna a criação de jogos RTS factível.

3.4 RTSCup

O RTSCup é um simulador de jogo RTS que foi projetado para permitir que os usuários se con-
centrem seus esforços na pesquisa de IA, para ser usado como testbed na área de multiagentes,
e para integrar a comunidade de pesquisa.
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3.4.1 Características do RTSCup

• Software Livre: O RTSCup é liberado sob a GNU Public License (GPL), o que significa
que qualquer um pode baixar o código-fonte, sem qualquer custo, a fim de aprender
como funciona o sistema e contribuir para o projeto através da apresentação de correções
de bugs e adicionando novas funcionalidades. Isso também significa que projetos que
incorporem o código do RTSCup precisem também liberar o seu código-fonte.

• Website: Toda a documentação do projeto está disponível no site (http://rtscup.org) com
todas as informações necessárias para que os usuários possam desenvolver suas próprias
estratégias. Na documentação do RTSCup, é possível visualizar estratégias de exemplo
para que o usuário inicie sua caminhada para a criação de estratégias mais elaboradas.
Atualmente o site contém também alguns mapas de exemplos e os releases que foram
gerados ao longo do desenvolvimento e melhorias realizadas.

• Arquitetura Cliente-Servidor: A arquitetura mais comum em jogos RTS comerciais é
baseada na simulação no lado do cliente. Uma descrição mais detalhada dessa abordagem
pode ser emcontrada em [?] . Clientes simulam as ações do jogo e eles só enviam as
ações do jogador para um servidor central ou para seus pares (peer-to-peer). As soluções
comerciais são baseadas no lado do cliente, onde o código da IA de todos os jogadores
são executadas em todos os nós (pontas do peer-to-peer) para economizar largura de
banda e manter as simulações sincronizadas. Isso cria uma carga indesejada na CPU.

Uma alternativa a essa abordagem é a arquitetura cliente-servidor. Nessa abordagem um
servidor central mantém o estado completo do mundo, simula o jogo RTS e só envia as
informações necessárias para os jogadores que se conectam de máquinas remotas. Essa
abordagem é mais segura, pois a simulação é realizada no servidor de modo que parte da
informação pode ser escondida dos clientes. Assim, é dificultada a utilização de cheats
e hacks para revelação dos mapas e de outras informações que os clientes não podem
acessar.

• Protocolo aberto de comunicação: A abordagem cliente-servidor, aliado a um proto-
colo de comunicação bem definido e documentado entre servidor e cliente, permite que
diferentes clientes possam ser desenvolvidos utilizando diferentes linguagens de progra-
mação. Além disso, os jogos RTS comerciais de hoje limitam os usuários a uma visão
única na interface gráfica e a utilização de um protocolo aberto de comunicação permite
que os pesquisadores de IA e jogadores se conectem ao jogo utilizando qualquer software
de cliente que gostem e possam até mesmo desenvolver seus próprios visualizadores.

• Servidor multiplataforma: Uma aplicação multiplataforma permite que o servidor seja
executado em diversos sistemas operacionais. Essa característica permite aos pesquisadores
utilizar seus trabalhos passados sem se preocupar com uma plataforma específica. Para
assegurar isso, o servidor foi desenvolvido na linguagem de programação Java e a comu-
nicação utiliza sockets (TCP).

• Descrição parametrizada do jogo: Essa característica significa que o simulador permite
uma definição flexível de cenários de teste. Além do fato que os jogos RTS têm várias
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características semelhantes, eles também apresentam algumas muito particulares. As
principais características que diferem de um jogo para outro são: tipos de construção,
tipos de unidade, tipos de relevo, tipos de tecnologia e condições de terminar o jogo. Esse
recurso é implementado como um arquivo de configuração, que indica as características
(valor de parâmetro) de um jogo particular. Desta forma, os usuários podem ter uma
biblioteca de jogos, cada uma personalizada para testar uma característica particular das
suas abordagens.

• Visualizador: O visualizador deve mostrar todas as informações importantes para os
pesquisadores para que eles entendam o que está acontecendo no ambiente da simulação.

3.4.2 Arquitetura

A arquitetura de software de um sistema de computação é a estrutura do sistema, que inclui
componentes de software, as propriedades externamente visíveis desses componentes e os rela-
cionamentos entre eles. É na definição da arquitetura de software que problemas de com-
plexidade foram solucionados escolhendo-se as estruturas de dados corretas, desenvolvendo
algoritmos e aplicando o conceito de separação de interesses.

E justamente por causa da importância de estabelecer uma arquitetura robusta e eficiente,
várias arquiteturas têm sido estudadas e implementadas antes de chegar ao atual estágio de
maturação. Inicialmente, a arquitetura do RTSCup foi baseada na arquitetura utilizada pelo
Robocode. Isso aconteceu principalmente devido à facilidade de utilização dessa plataforma
permitindo a utilização do sistema sem a necessidade de ajuda.

Após a análise detalhada dos pontos apresentados e também do estudo de arquiteturas uti-
lizadas em outros testbeds, a estrutura utilizada foi a do RoboCup, pois já é bem conhecida pela
comunidade científica e já é bem madura, visto que a competição foi fundada em 1993.

3.4.3 Estrutura da simulação

A estrutura de simulação do RTSCup é mostrada abaixo 3.7:

Figura 3.7 Arquitetura do RTSCup
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O simulador RTSCup é um sistema de simulação em tempo real distribuído que foi con-
truído com vários módulos conectados através de uma rede. Cada módulo pode ser executado
em computadores diferentes como um programa independente, de modo que a carga computa-
cional da simulação seja distribuída para vários computadores. A arquitetura é dividida nos
seguintes módulos:

• Agente

O módulo do agente controla um indivíduo inteligente que decide suas próprias ações de
acordo com as situações do ambiente. Os aldeões, espadachins, arqueiros, padres e outros
são os agentes. Os indivíduos são entidades virtuais no mundo simulado. Suas vontades e
ações são controladas por agentes correspondentes, que são os módulos do agente. O usuário é
responsável pelo desenvolvimento do agente.

Os módulos do agente são os programas ”cliente” na arquitetura cliente-servidor que foi
apresentada e se comunicam com o kernel através de uma rede para atuar no ambiente do jogo.
O módulo do agente é responsável por receber as informações sensoriais, decidir as ações e,
em seguida, enviar um comando para o kernel. O módulo do kernel verifica os comandos
(mensagens recebidas) e atualiza o mundo virtual.

• Visualizador

Módulo do RTSCup para visualizar o ambiente de simulação do jogo.

• Kernel

O kernel controla o processo de simulação e facilita o compartilhamento de informações entre
os módulos. Este módulo é responsável por combinar todos os comandos e atualizações do
mundo do jogo.

3.4.4 Progresso da simulação

A simulação do RTSCup ocorre em dois passos: Inicialização e Progresso. A inicialização é o
primeiro passo e ocorre uma única vez. Diferentemente, o progresso é repetido até o final do
jogo.

• Inicialização

O kernel lê o arquivo de configuração para carregar a condição inicial do jogo. Após isso,
o kernel está apto a receber conexões vindas do visualizador e dos clientes. Geralmente, é
conectado primeiramente o visualizador ao kernel e depois se conectam os clientes. O kernel
associa cada unidade ou construção no mundo virtual ao agente desenvolvido pelo usuário,
enviando a condição inicial relacionada a cada agente. Esse fluxo é mostrado abaixo:

• Progresso
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Figura 3.8 Fluxo de inicialização do RTSCup

Depois que todos os tipos de unidade e construções no mundo virtual foram associados aos
agentes, o kernel termina a integração e sua inicialização. Então, a simulação é iniciada.

A simulação procede seguindo o fluxo a seguir. No primeiro ciclo da simulação, os passos
1 e 2 são desprezados.

1. O kernel envia informações visuais para cada agente No início de cada ciclo, o ker-
nel envia informações sensoriais para cada agente. Essa informação sensorial consiste
somente na informação que cada agente pode ter, limitado pela sua visão do mundo.

2. Cada agente envia um comando ao kernel individualmente Cada agente decide indi-
vidualmente qual ação deve tomar e envia-a ao kernel. Essa mensagem enviada pode ser
chamada de comando.

3. O kernel recebe todos os comandos dos agentes e atualiza o estado do mundo virtual
O kernel recebe todas as mensagens dos módulos dos agentes. Algumas mensagens
são filtradas. Por exemplo, mensagens enviadas por agentes que já estão mortos são
descartadas pelo kernel. O kernel então processa todas as mensagens recebidas e atualiza
o estado do mundo virtual.

4. O kernel notifica os visualizadores sobre a atualização do mundo virtual O kernel
envia o status atual do mundo virtual aos visualizadores. Os visualizadores precisam
dessa informação para mostrar ao usuário.

5. O kernel avança um turno (medida de tempo) na simulação Um ciclo na simulação
corresponde a um tempo predefinido no mundo simulado. Esse tempo pode ser editado
pelo usuário para a simulação de diferentes tempos de ciclo. Isso é útil para quando
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Figura 3.9 Fluxo de progresso do RTSCup

agente tem um longo tempo de processamento ou quando a rede tem atrasos significa-
tivos.

3.4.5 Modelagem do mundo

O kernel modela o mundo como uma coleção de objetos, tais como construções e unidades.
Cada objeto tem propriedades como sua posição e forma, e é distinguido por um identificador
(ID) único.

O kernel não envia todas as propriedades para cada objeto o tempo todo; ele somente envia o
necessário e o que for limitado para cada objeto. Por exemplo, informações sensoriais enviadas
pelo kernel para cada agente contêm somente informações que ele pode visualizar.

Objetos no simulador RTSCup são representados por tipos gerais. Esses tipos podem ser
personalizados, alterando suas propriedades, para representar diferentes instâncias de objetos.
Os tipos existentes são apresentados abaixo.

• Unidade - Tipo geral que está apto a representar todos os tipos de unidades RTS, tais
como aldeões, arqueiros, espadachins, padres e outros.

• Construção - Tipo geral que representa todos os tipos de construções no mundo virtual,
tais como torres, casas, fortalezas e outros.

• Recurso - Tipo geral que representa todos os tipos de recursos, tais como minas e árvores.

• Obstáculo - Tipo geral que representa todos os tipos de obstáculos, tais como pedras,
muros, morros e outros.
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3.4.6 Protocolo de comunicação

O protocolo especifica a comunicação entre os módulos do RTSCup (kernel, visualizador e
agentes). A unidade de dado do protocolo é chamada de bloco e consiste de um cabeçalho,
tamanho do corpo e o corpo em si (3.10).

Figura 3.10 Protocolo de comunicação

Um pacote do protocolo consiste em zero ou mais blocos e um ”HEADER_NULL” como
finalizador (3.11 ). O formato do corpo depende do cabeçalho do bloco. O tamanho do corpo é
definido pela quantidade de bytes do corpo do bloco.

Figura 3.11 Pacote do protocolo de comunicação

A tabela a seguir (3.1 ) mostra os cabeçalhos relacionados com as ações dos agentes.
O campo do corpo do bloco é composto por inteiros de 32bits, tipos de string e objetos

serializados em dados binários. A informação é codificada utilizando o formato UTF-8. Foi
escolhido esse formato porque ele permite representar qualquer caracter do padrão Unicode.
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ID Cabeçalho Utilização
1 AK_CONNECT Solicitação de conexão ao kernel
2 AK_ACKNOWLEDGE Resposta para o KA_CONNECT_OK
3 AK_MOVE Ação para mudança de posição
4 AK_BUILD Ação para construir alguma construção
5 AK_FIX Ação para consertar alguma construção
6 AK_COLLECT Ação para coletar recurso de alguma fonte
7 AK_DELIVER Ação para entregar recurso a algum elemento (construção)
8 AK_ATTACK Ação para atacar algum elemento (unidade ou construção)
9 AK_CURE Ação para curar alguma unidade amiga
10 AK_CONVERT Ação para converter uma unidade inimiga em amiga
11 AK_REST Ação para descansar, parar o que se está fazendo
12 AK_TRAIN Ação para treinar um determinado tipo de unidade
13 AK_RESEARCH Ação para pesquisar algum tipo de tecnologia
14 KA_CONNECT_OK Informa o sucesso da conexão
15 KA_CONNECT_ERROR Informa a falha na conexão
16 KA_SENSE Envio ao agente as informações sensoriais

Tabela 3.1 Cabeçalhos do protocolo do RTSCup





CAPÍTULO 4

Escalabilidade em Sistemas Multiagentes

O objetivo deste capítulo é descrever as propriedades não funcionais (desempenho, escalabil-
idade e estabilidade), além do conceito de agentes intermediários, no contexto de sistemas
multiagentes e apresentar essas propriedades no RTSCup.

4.1 Introdução

Sistemas multiagentes são sistemas que consistem de mais de um agente autônomo e que são
capazes de interagir um com o outro. Esses agentes podem ter um objetivo global para re-
solverem juntos, ou eles podem ter cada um o seu próprio objetivo. Para alcançar seus obje-
tivos, os agentes devem coordenar suas ações. Existem alguns motivos para isso:

• Alocação de recursos;

• Eliminar conflitos de ações de vários agentes, ou conflitos de interesses;

• Melhoria da eficiência, reduzindo a redundância.

4.2 Desempenho

Assim como a taxa de transferência (throughput), tempo de resposta, o número de usuários
e tarefas concorrentes são importantes indicadores de desempenho em sistemas distribuídos,
eles são igualmente importantes em sistemas multiagentes. Fora eles, existem outros fatores
importantes introduzidos aos agentes, individualmente, que tem custos e que podem afetar o
desempenho. São eles:

• Coordenação Geralmente envolve busca por ações, razões e sentimentos, e comuni-
cação. A maneira de como os agentes estão organizados em um sistema multiagente
causa um grande impacto na quantidade de comunicação necessária ou na eficiência
computacional.

• Modelo de conhecimento do agente Isso requer estruturas de dados sofisticadas (custos
de armazenamento) e manipulações dessas estruturas (custos computacionais).

• Modelo de racionalidade do agente Argumentação racional implica em otimização e
avaliação das ações (custos computacionais).

23
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Claramente então, como em sistemas distribuídos em geral, os indicadores de desempenho
em sistemas multiagentes são custos computacionais e o throughput(taxa de transferência)[?].

Para um modelo de sistema multiagente, as principais variáveis que afetam o desempenho
são o número de agentes, o número de objetivos concorrentes que os agentes precisam executar,
o modelo de organização dos agentes e o tipo de protocolo para a coordenação dos mesmos.

4.3 Estabilidade

Estabilidade é um conceito relativamente bem entendido em domínios como ciências físicas,
onde é considerada como uma propriedade de equilíbrio. O equilíbrio é estável se após uma
pequena perturbação o sistema retorna ao seu equilíbrio voluntariamente. Um exemplo disso é
um pêndulo simples.

Para sistemas multiagentes, estabilidade precisa ser definida de alguma forma como pertur-
bações em forma de variações de parâmetros, ou adição ou remoção de agentes na sociedade.
Se uma pequena perturbação crescer e se tornar tão significativo que, após muito tempo o
comportamento do sistema depende substancialmente da perturbação inicial, o sistema então é
considerado instável.

No entanto, a noção de um estado de equilíbrio de um sistema multiagente não é tão clara.
Intuitivamente, o sistema multiagente está em equilíbrio quando as propriedades estatísticas dos
seus indicadores de desempenho permanecer estacionárias por uma variação indicada no sis-
tema de uma carga externa. Assim, a instabilidade ocorre quando uma pequena perturbação de
alguns parâmetros do sistema conduz a um desvio persistente nos indicadores de desempenho
do sistema. [?]

4.4 Escalabilidade

Geralmente, escalabilidade se refere ao aumento da capacidade do sistema ao ser dado, pro-
porcionalmente, o aumento do sistema. Ou seja, mais capacidade de produção, mais produtivi-
dade. Assim, a avaliação da escalabilidade de um sistema multiagente requer uma visão macro
do desempenho do sistema em diferentes tamanhos.

No entanto, do ponto de vista de um único agente na sociedade (visão micro), como que um
aumento do sistema global afeta o agente individual? Dependendo da concepção e do domínio
da aplicação do sistema, essa mudança pode (i) não afetar o agente em nada, (ii) reduzir a
carga sobre o agente, ou (iii) aumentar a carga sobre o agente. Os dois primeiros efeitos tem
pouco potencial para degradar o desempenho do sistema. Além disso, se a contribuição de cada
agente para o rendimento da sociedade é aditivo, então esses dois efeitos levam a sociedade a
ter maior capacidade de throughput (taxa de transferência) quando o seu tamanho é aumentado.
O terceiro efeito tem um significativo potencial para degradação do desempenho do sistema.
Assim, em Engenharia de Software Distribuído, o termo escalabilidade é às vezes utilizado
quando a carga aumenta devido ao aumento do número de componentes distribuídos.

Quando tratamos de escalabilidade em sistemas multiagentes e com um grande número de
agentes envolvidos, é importante distinguir entre agentes proativos e reativos. Agentes reativos
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irão ser executados somente se receberem alguma mensagem. Assim, só consumirão tempo
de processamento se responderem a alguma mensagem recebida. Aumentando-se o número de
agentes reativos causa um problema de memória, armazenamento de agentes. Existem algumas
técnicas que minimizam o armazenamento dos agentes em memória, colocando os agentes
ociosos serializados em arquivos, e os agentes que recebem mensagem na memória. Yamamoto
e Tai mostram como essa abordagem é possível[?]. Ao termos vários agentes proativos, que
realizam tarefas complexas por si mesmos, temos o preço de uma execução contínua e ao
mesmo tempo, o que pode exceder o número de threads que o processador pode suportar [?].

Algumas soluções para esse problema na escalabilidade são: replicação do framework,
distribuição de componentes, replicação de componentes e agendamento de agentes. Podemos
ver mais detalhes em [?].

Para o RTSCup, utilizamos o conceito que demonstraremos a seguir para diminuir o prob-
lema de escalabilidade.

4.5 Middle-Agents

Exitem trabalhos como o de Keith Decker et al [?], que explicam o conceito e os tipos de
middle-agents. Middle-agents são agentes intermediários que controlam o fluxo de informações
entre os fornecedores e os solicitantes. Alguns tipos de agentes intermediários são utilizados
para resolver problemas de conexão em sistemas multiagentes, tal como matchmakers ou yel-
low pages que processam anúncios, blackboards que coletam solicitações e brokers que pro-
cessam ambos.

Um dos problemas em sistemas multiagentes é encontrar outros agentes que contenham
informações ou ofereçam serviços que um agente necessite. Existem dois tipos de informação
utilizadas nesse processo: Preferências e Capacidades. Preferência é o conhecimento sobre
quais tipos de informações são úteis a um solicitante (requester), e capacidade é o conheci-
mento sobre os quais tipos de pedidos podem ser atendidos por um fornecedor ou provedor.
[?]

Os tipos de agentes intermediários são definidos da seguinte forma: [?]

• Blackboard é um agente que apenas mantém o controle das solicitações. Os solicitantes
postam seus problemas e os fornecedores podem consultar o blackboard para os eventos
que são capazes de lidar.

• Broker é um agente que protege a privacidade do solicitante e do fornecedor. O bro-
ker entende as preferências e capacidades, e as rotas dos pedidos e respostas de forma
apropriada. Nem o solicitante nem o fornecedor sabe diretamente sobre o outro em uma
transação.

• Matchmaker/Yellow pages é um agente que tem a capacidade de armazenar anúncios
dos fornecedores que podem ser consultados por solicitantes. Esses podem escolher e
contactar diretamente os fornecedores desejados.

No capítulo seguinte detalhamos a utilização do conceito de broker nesse trabalho.





CAPÍTULO 5

Implementação e Resultados

Este capítulo demonstra tudo o que foi realizado para este trabalho e os resultados obtidos.

5.1 Correção de bugs

Por ser uma ferramenta muito nova, utilizada somente uma vez por ano na disciplina de agentes
autônomos, o RTSCup estava apresentando algumas falhas que foram corrigidas à medida em
que foram relatadas. Como existem três modalidades de competição: (i) Pathfinding, (ii) Coleta
de Recursos e (iii) Luta pela sobrevivência; os alunos notavam falhas em cada intervalo entre
essas competições e relatavam para que isso fosse corrigido e ainda tivessem tempo para testar
e funcionar corretamente na competição. Os bugs apresentados foram os seguintes:

1. Os agentes mortos conseguiam atirar

2. Os agentes mortos não estavam servindo de obstáculos para os agentes vivos

3. A função de cura estava sendo utilizada para o próprio curador

4. Os agentes estavam conseguindo empurrar os obstáculos

5. O visualizador estava levantando uma exceção que impedia o funcionamento do RTSCup

6. Ao tentar rodar o jogo com mais de doze agentes, uma exceção era levantada e impedia
o funcionamento do RTSCup

A maioria dessas falhas foram detectadas quando os alunos estavam testando seus códigos para
a competição do Game 2 (Luta pela sobrevivência). Nessa modalidade, os agentes, que no caso
são tanques de guerra, se locomovem de encontro à equipe inimiga e atiram nos tanques dela.
Quando um tanque morria, e algum agente inimigo se aproximava, ele ainda conseguia atirar,
diminuindo o life do inimigo, podendo-o até matar.

Os agentes mortos, além de atirarem, não estavam servindo como obstáculos para os agentes
vivos, permitindo a passagem dos agentes vivos “por cima” ou “entre” os agentes mortos. Se
for para os agentes mortos continuarem sendo visualizados no mapa, eles deveriam servir como
obstáculos.

Dentre várias ações que um agente pode decidir, é possível que o mesmo decida utilizar o
comando de cura, afim de aumentar o life de algum agente da sua equipe. Mas existia uma falha
em que essa ação estava sendo tomada para o próprio agente, ou seja, cada agente ao chegar
num nível crítico de life, se curava. Caso todos fizessem isso, o jogo não teria fim. O correto
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é que esse comando não possa ser utilizado para beneficiar o próprio agente que tomou essa
decisão.

Os obstáculos do RTSCup são entidades imóveis no mapa, os quais os agentes não podem
ocupar o mesmo espaço. Apesar disso, ocorreram casos nas competições, onde os agentes
estavam tentando passar por entre dois obstáculos mesmo sem o espaço necessário entre eles.
Ao invés do agente, ao colidir com o obstáculo, ser repelido, quem estava sendo repelido era o
obstáculo, causando a sua movimentação indevida.

Ocorreram outras falhas no simulador que estavam relacionadas ao poder de processamento
do computador somado ao baixo desempenho do RTSCup. Para iniciar uma simulação, é
necessário inicar o servidor, depois iniciar o visualizador e depois o cliente (no caso, o código
que o usuário desenvolveu). Ao iniciar o servidor e logo depois, iniciar o visualizador, sem dar
uma margem de tempo, ocorria uma exceção de comunicação do visualizador com o servidor.
Além disso, quando se tentava rodar o simulador com mais de doze agentes, o servidor dava
um erro que impedia o funcionamento do RTSCup. O número doze não é constante, mas era
uma média dependendo da máquina que estava sendo utilizada.

Todas as falhas apresentadas acima foram corrigidas ao longo das competições, até que nas
competições do primeiro semestre de 2010, as falhas observadas eram somente relativas ao
desempenho e escalabilidade. Mesmo com esses problemas, as competições ocorreram com
sucesso.

5.2 Correção no algoritmo de colisão

O principal objetivo a ser alcançado para deixar o RTSCup funcional para as competições
foi a correção do algoritmo de colisão. O simulador estava apresentando um problema quando
ocorriam colisões entre quaisquer entidades. Ao ocorrerem essas colisões, as entidades ficavam
sobrepostas e consequentemente impedidas de se locomover, pois o simulador entendia que,
após as entidades estarem sobrepostas, qualquer movimento a ser tomado por qualquer uma
das partes, iria resultar em algum tipo de colisão.

O erro do algoritmo de colisão estava na verificação de uma possível colisão com o movi-
mento de uma ou mais entidades. Como a movimentação depende da velocidade de cada
entidade, por turno, o algoritmo deveria determinar se seria possível o agente andar todo o
percurso previsto. Ou seja, se um determinado agente anda a 10 pixels por turno e ele se en-
contra a distância de 8 pixels, o simulador deveria permitir a movimentação de no máximo 8
pixels. O RTSCup estava permitindo a movimentação completa e errônea do agente, causando
a sobreposição das entidades envolvidas.

O algoritmo de colisão [?] foi implementado nos seguintes passos:

1. Passo 0 Criação das bounding spheres para verificar se essas possuem interseção. Caso
possuam, as bounding spheres são adicionadas ao grafo e edges são criados para unir
bounding spheres que se chocam.

2. Passo 1 O algoritmo é executado e o peso das edges (in e out) é atualizado com o valor
resultante do algoritmo.
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3. Passo 2 Calcula o menor peso considerando os pesos das edges de entrada (ou saída,
atualmente são iguais) e atualiza os pesos de saída de todas as suas edges com esse valor.

4. Passo 3 Verifica os pesos das edges que conectam 2 nós adjacentes para verificar se
possuem mesmo valor. Caso afirmativo, esses nós já estão corretos. Os nós com pesos
das edges que conectam 2 nós adjacentes que apresentam valores diferentes, vão ser
adicionados a uma lista para rodar o algorimo do passo 1. É importante lembrar que não
devem ser armazenados os nós propriamente, mas sim os edges (dupla de nós) que vão
colidir (detectar colisão entre eles). Resumindo, é necessário fixar os nós já estabelecidos
(com pesos iguais nas edges entre eles). Há ainda uma hipótese que sejam não os nós que
possuam pesos iguais entre as suas edges, mas sim os que possuem os menores pesos do
grafo.

5. Passo 4 Os nós já fixados, ou seja com pesos iguais nas edges entre eles, devem ter a sua
configuração alterada para a seguinte configuração:

tempo = 1,0 (atualizar não somente o peso dentro da motion_unit como também o peso
das edges) origem = destino (considerando o novo destino obtido no passo 3)

Isso se deve ao fato de que anteriormente nós modificávamos o tempo das motion_units
para o destino obtido (ex: time = 0,5) mas não modificávamos a velocidade de desloca-
mento dessa unidade. E como o algoritmo utilizado não considera uma velocidade fixa
(e sim a distância e tempo para realização do percurso) o que acontecia na prática era que
modificávamos o movimento tornando a unidade mais lenta.

6. Passo 5 Repete o passo 2 para os nós ainda não estabelecidos. Os nós já estabelecidos
expandem o peso 1,0.

7. Passo 6 Os nós ainda não estabelecidos que recebem dos edges de entrada pesos 1,0 de
todos os seus nós adjacentes devem se tornar estabelecidos também. A idéia por trás
disso é que se todos os nós adjacentes expandem o valor 1,0 significa que todos eles já
estão estabelecidos e não irão mais se mover.

8. Condição de parada: A provável condição de parada é quando todos os nós estiverem
estabelecidos e na condição:

tempo = 1,0 (atualizar não somente o peso dentro da motion_unit como também o peso
das edges) origem = destino (considerando o novo destino obtido no passo 3)

5.3 Melhoria de desempenho

Após realizarmos as correções de bugs e corrigirmos o algoritmo de colisão, partimos então
para o foco deste trabalho que é deixar o simulador com um melhor desempenho e maior
escalabilidade. Para isso, fizemos diversas análises no módulo do servidor, do cliente e do
visualizador.
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As análises foram feitas utilizando uma ferramenta do NetBeans, IDE de Java, o profiler.
Analisamos tanto o consumo de memória, quanto a carga no CPU para cada um dos módulos e
pudemos notar que algumas melhorias poderiam ser realizadas:

• Redução de redundâncias

• Reutilização de objetos criados

• Criação de um outro visualizador

Ao analisar códigos escritos em funções críticas do simulador, notamos que haviam trechos
que repetiam funções ou métodos já criados para retornar determinado resultado. Fizemos as
alterações para a utilização dessas funções já existentes. Outro ponto que estava consumindo
mais memória do que deveria, era na leitura no cliente das mensagens do servidor. A cada
turno, N mensagens eram enviadas ao cliente pelo servidor, e em cada mensagem existe um
campo que informa o estado de todos os agentes. Quando o cliente lia a mensagem, ele criava
um objeto para cada entidade contida na mensagem. Sendo assim, o cliente criava X objetos
Y vezes para cada turno, sem necessidade. Isso diminuia muito a capacidade do número de
agentes do simulador. Vejamos no exemplo a seguir o que acontecia:

Suponhamos que temos 10 agentes e o simulador tem um total de 1500 turnos. Em cada
turno, o servidor envia 10 mensagens, uma para cada agente (que são do mesmo cliente/time), e
em cada mensagem dessa há um campo onde determina o estado de todos os outros agentes no
mundo virtual. Para cada uma dessas entidades eram criados objetos para assim poder atualizar
suas características (posição, carga, entre outros), no total de 100 criações de objetos por turno,
e de 150.000 por simulação. A criação desses objetos passaram a ser realizados somente uma
vez por turno, reduzindo a redundância e reutilizando os objetos criados anteriormente.

Figura 5.1 Profiler do NetBeans verificando a utilização do CPU.

Outro ponto melhorado foi o visualizador do RTSCup. O visualizador era implementado
utilizando Java, mas sem utilizar nenhuma engine que otimizasse funções gráficas. Notamos
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que ao deixar o visualizador em modo full screen, a simulação se tornava muito lenta, e ao
diminuir o tamanho da janela, a simulação ficava mais rápida, próxima do tempo definido da
simulação. Apesar de colocarmos para 200ms o tempo de cada turno da simulação, notamos
a diferença da velocidade quando a janela estava com um tamanho maior, mostrando todo
o mapa, e com um tamanho menor, mostrando somente uma parte do mapa. Sendo assim,
alteramos o visualizador, que está utilizando o GTGE, Golden T Game Engine, que já dispõe
de muitas otimizações para o vídeo. Abaixo 5.2 vemos o visualizador antigo do RTSCup, e na
seção de resultados veremos o visualizador novo.

Figura 5.2 Visualizador antigo do RTSCup

5.4 Brokering e o RTSCup

O Brokering é um processo de mediação entre os agentes e um servidor com o propósito de
coordenar e controlar a distribuição de informações. Com isso, um agente pode ter informações
dos outros, ex.: como o objetivo de um pode ser alcançado por outro. Esse processo também
ajuda na diminuição de buscas pela informação que poderia ser feita por todos os agentes. No
caso, o broker busca uma vez só e essa informação fica disponível para todos os agentes. [?]

Para o presente trabalho, optamos pela utilização do conceito de broker para a centralização
do caminho no envio e recebimento de mensagens entre o servidor e os agentes, o que melhora
o desempenho do simulador. O conceito de Matchmaker não iria ser aplicável por causa do
limite de tempo de ciclo do RTSCup.

A comunicação entre os agentes (cliente) e o servidor do nosso simulador é um gargalo de
desempenho. O servidor comunica-se com cada agente em cada turno da simulação (ciclo de
tempo) enviando o estado atual do mundo virtual e recebendo a ação que o agente decidiu tomar
ao receber tal visão do mundo. Com poucos agentes, o baixo desempenho não é tão notável,
mas quando se aumenta o número de agentes envolvidos na simulação podemos perceber a
perda de desempenho ao ver alguns agentes imóveis, pois suas mensagens não conseguem ser
enviadas ao servidor por causa do tempo de ciclo. O envio e recebimento de mensagens entre o
servidor e os agentes demandam uma certa quantidade de tempo, que pode afetar o desempenho
dependendo-se da quantidade de agentes da simulação. Supondo que o envio e recebimento de
cada mensagem entre o servidor e o agente gaste 10ms, e o tempo de ciclo da simulação seja
de 200ms, temos um limite de 20 agentes.

A utilização do conceito de broker nesse trabalho visa centralizar as informações enviadas
aos agentes e assim diminuir esse tempo total gasto de comunicação entre as partes, suportando



32 CAPÍTULO 5 IMPLEMENTAÇÃO E RESULTADOS

Figura 5.3 Conceituação do Brokering. [?]

um número maior de agentes envolvidos na simulação.
Após as melhorias de desempenho, as simulações que não conseguiam ser feitas com mais

de quinze agentes, puderam ser realizadas com mais de trinta, mas menos de 50 agentes. Isso
não tornou o simulador tão escalável quanto precisávamos e partimos para pesquisar o que mais
poderia ser feito no simulador para aumentar essa escalabilidade.

Analisamos então como estava a troca de mensagens entre o servidor e o cliente, e percebe-
mos que poderíamos melhorar tal processo. Antes, o servidor enviava uma mensagem para
cada agente separadamente e cada agente enviava sua mensagem para o servidor também sep-
aradamente. Utilizamos o conceito de broker para intermediar a comunicação do servidor e do
cliente. Ou seja, esse broker 5.4 iria distribuir as mensagens para os agentes e também repassar
as mensagens ao servidor.

Figura 5.4 Broker

Juntamente com a implementação do broker, foi feita outra melhoria de desempenho, utilizou-
se uma classe de Java que aumentava o desempenho em leituras e escritas com buffer [?]. A
partir daí tivemos resultados mais expressivos, onde conseguimos realizar simulações com até
40 agentes. Os testes foram realizados utilizando o tempo de 200ms por turno.
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Apesar de ter um aumento de escalabilidade, o ganho não foi tão significativo e vimos que
poderíamos, para o atual cenário do RTSCup, diminuir a quantidade de mensagens enviadas
pelo servidor e consequentemente, aumentar a escalabilidade. Com 40 agentes, temos um total
de 40 mensagens enviadas e 40 mensagens recebidas por turno. No atual cenário do RTSCup,
onde todos os agentes (do mesmo time) se vêem, só seria necessário o servidor enviar uma
mensagem ao cliente, contendo todas as informações (posição, carga, life, entre outros) de
todos as as entidades envolvidas na simulação. No caso, a mensagem seria enviada ao broker e
este replicaria para cada agente o que fosse de interesse de cada um deles. Com esta melhoria,
conseguimos colocar 220 agentes rodando na simulação.

Na seção a seguir, iremos mostrar a evolução do RTSCup com as melhorias que foram
realizadas.

5.5 Resultados

Realizamos os seguintes testes para verificar a melhoria de desempenho e aumento da escala-
bilidade do RTSCup ao longo deste trabalho:

• Dividimos o trabalho em três partes: Estado inicial, Melhoria de desempenho e Aumento
da escalabilidade

• Testamos em cada parte simulações com 20, 50, 100 e 220 agentes

• Testamos em cada parte simulações com ciclos de 200ms, 100ms, e 50ms

• Observamos a pontuação em cada parte e vimos a evolução em cada um deles

Nos testes realizados as simulações ocorrem em 1500 ciclos (turnos), e cada ciclo foi con-
figurado com os intervalos de tempo expostos acima. O estado inicial contempla o RTSCup no
estado em que adotamos para iniciar tanto as correções de bugs, quanto as melhorias propostas
neste trabalho. A parte de melhoria de desempenho contempla todas as melhorias que foram
descritas na seção acima de mesmo título. E a parte de aumento da escalabilidade contempla
todas as melhorias descritas na seção acima também de mesmo título. Assim podemos medir o
avanço que tivemos em cada parte de melhoria desenvolvida.

Para realizar os testes, criamos quatro mapas diferentes, cada um deles com um número
diferente de agentes (20, 50, 100 e 200). O objetivo de todos os mapas é coletar recursos, ou
seja, cada agente irá para a mina mais próxima, coleta o recurso, e volta ao control center para
despejar o que foi coletado, e assim continua até que o jogo termine (chegando aos 1500 turnos)
ou termine os recursos da mina. Nesses testes não estão sendo abordadas as colisões e nem a
utilização de duas equipes no mesmo jogo.

As tabelas que mostram os resultados dividem os testes nas devidas partes do trabalho e nos
tempos de ciclo determinados. Elas mostram o total dos recursos coletados pelos agentes que
indica a pontuação da simulação.
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5.5.1 Mapa 1

O primeiro mapa contém 20 agentes, 20 control center e 20 minas. Os agentes vão de um lado
ao outro coletando e armazenando os recursos no control center.

Figura 5.5 Mapa 1: 20 agentes

Para melhorar o entendimento dos resultados, iremos nomear os grupos da seguinte forma:

• Versão 1: Estado Inicial

• Versão 2: Melhoria de Desempenho

• Versão 3: Melhoria de Desempenho + Aumento da Escalabilidade

Assim sendo, tivemos os seguintes resultados:

- 200ms 100ms 50ms
Versão 1 1200 400 0
Versão 2 2000 1800 200
Versão 3 2000 1800 1800

Tabela 5.1 Resultados do mapa 1: Os resultados mostram a quantidade de recursos coletados

Analisando-se os resultados acima, vemos que com 200ms, a simulação da versão 2 e versão
3 já foram melhores do que a da versão 1. Com 100ms, os resultados foram expressivos, com
a coleta de 1800 recursos das versões 2 e 3, e somente 400 da versão 1. Já com 50ms, a versão
3 mostrou um melhor resultado que as demais.
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5.5.2 Mapa 2

O primeiro mapa contém 50 agentes, 50 control center e 50 minas. Os agentes vão de um lado
ao outro coletando e armazenando os recursos no control center.

Figura 5.6 Mapa 2: 50 agentes

Assim sendo, tivemos os seguintes resultados:

- 200ms 100ms 50ms
Versão 1 0 0 0
Versão 2 0 0 0
Versão 3 10000 10000 10000

Tabela 5.2 Resultados do mapa 2: Os resultados mostram a quantidade de recursos coletados

Analisando-se os resultados acima, vemos que com 50 agentes, somente a versão 3 que
teve algum resultado obtido. Ao variar entre 200ms, 100ms e 50ms, não tivemos nenhuma
variação da pontuação final. Assim concluimos o perfeito funcionamento do simulador nessas
condições.

5.5.3 Mapa 3

O primeiro mapa contém 100 agentes, 100 control center e 100 minas. Os agentes vão de um
lado ao outro coletando e armazenando os recursos no control center.
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Figura 5.7 Mapa 3: 100 agentes

- 200ms 100ms 50ms
Versão 1 0 0 0
Versão 2 0 0 0
Versão 3 20400 20400 20400

Tabela 5.3 Resultados do mapa 3: Os resultados mostram a quantidade de recursos coletados

Assim sendo, tivemos os seguintes resultados:
Analisando-se os resultados acima, vemos que com 100 agentes, somente a versão 3 que

teve algum resultado obtido. Ao variar entre 200ms, 100ms e 50ms, não tivemos nenhuma
variação da pontuação final. E assim concluimos o perfeito funcionamento do simulador nessas
condições, assim como ocorreu com 50 agentes.

5.5.4 Mapa 4

O primeiro mapa contém 220 agentes, 220 control center e 220 minas. Os agentes vão de um
lado ao outro coletando e armazenando os recursos no control center.

Assim sendo, tivemos os seguintes resultados:
Analisando-se os resultados acima, vemos que com 220 agentes, somente a versão 3 que

teve algum resultado obtido. Ao variar entre 200ms, 100ms e 50ms, pudemos chegar no limite
da escalabilidade implementada.
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Figura 5.8 Mapa 4: 200 agentes

- 200ms 100ms 50ms
Versão 1 0 0 0
Versão 2 0 0 0
Versão 3 44800 35840 0

Tabela 5.4 Resultados do mapa 4: Os resultados mostram a quantidade de recursos coletados

5.6 Conclusões

Podemos claramente notar diante dos resultados obtidos a melhoria do desempenho e o au-
mento da escalabilidade que este trabalho propôs. A simulação com mais de 20 agentes era
improvável acontecer e agora podemos realizar simulações com até 220 agentes. Isso repre-
senta um ganho de mais de 1000% na quantidade de agentes envolvidos na simulação.

Outro avanço percebido foi a possibilidade de realizar simulações num tempo de ciclo
menor de 200ms, no caso 50ms, sem apresentar variações de resultado, apesar de ter uma
quantidade menor de agentes (100), mas que apresenta ainda um ganho de 500% no número de
agentes ao que a solução inicial suportava.





CAPÍTULO 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Este capítulo mostra as considerações finais e contribuições deste trabalho, assim como os
possíveis trabalhos futuros partindo deste marco.

6.1 Considerações Finais

A idéia inicial deste trabalho era disponibilizar o simulador para a criação de competições de
jogos RTS que utilizasse os conceitos de inteligência artificial. Essas competições seriam re-
gionais, nacionais e até mundiais, caso o RTSCup estivesse bem maduro ao final deste trabalho.
Para isso, pensamos em fazer diversos outros trabalhos que resultasse no nosso propósito ini-
cial. Melhorar os gráficos do visualizador, disponibilizar o RTSCup para a plataforma .NET,
além de melhorar a documentação e o site existente.

Ao iniciarmos a primeira competição no primeiro semestre de 2009, vimos que o simulador
não estava tão robusto como se pensava e que precisávamos atacar primeiramente outros pontos,
como a correção de bugs e do algoritmo de colisão. Criamos um site para que os alunos
pudessem baixar as novas versões e discutir sobre os bugs que ainda existiam. Sendo assim,
tivemos que mudar nossa proposta de trabalho para ser a de deixar o RTSCup funcional e com
um melhor desempenho.

O objetivo deste trabalho foi alcançado, visto que tivemos ganhos enormes de desempenho,
além de resolver todos os problemas que existiam com o simulador. Esperamos que nas próxi-
mas competições tudo possa funcionar corretamente como nos testes que foram realizados.

6.2 Contribuições

Pode-se destacar as principais contribuições deste trabalho:

• Disponibilizar um simulador funcional que auxilia na pesquisa e no ensino de sistemas
multiagentes

• Mostrar que o conceito de broker pode ser efetivamente útil na construção de simuladores
em SMA para ganho de escala

Com o simulador funcional, ele pode ser melhor aproveitado na discilplina de agentes
autônomos e até ser divulgado para outras instituições de ensino e pesquisa, como uma fer-
ramenta para o ensino de sistemas multiagentes.
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A construção de um broker foi o ponto chave no aumento da escalabilidade do simulador,
pois diminuiu a quantidade de mensagens que eram trocadas entre o servidor e o cliente, per-
mitindo tanto um número maior de agentes na simulação, quanto um número menor no tempo
de ciclo do simulador.

Como contribuições secundárias, podemos citar:

• Correção do algoritmo de colisão

• Melhoria do visualizador

Tais correções e melhorias foram necessárias para deixar o simulador funcional.

6.3 Trabalhos Futuros

Partindo do que foi falado na seção de considerações finais, vemos que ainda tem muito trabalho
a ser feito para que seja alcançado o objetivo maior do RTSCup, que é se tornar um ambiente
de simulação de jogos RTS a nível mundial. Para que isso seja alcançado, elencamos alguns
dos pontos que podem ser atacados:

• Criação do Game 3: Jogo completo com luta e coleta de recursos, além da visão limitada
dos agentes

• Melhoria na documentação e disponibilização da mesma no site

• Melhoria dos gráficos do visualizador

• Criação de uma interface única para a simulação dos jogos
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