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Motivação
“mitigar efeito de catástrofe no mundo-real”

Terramotos:

mais de 3 / ano

10 maiores terramotos 
no século 20
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RoboCup Rescue – Simulação

Agentes

Robots 
Virtuais

Actuar para 
mitigar efeito 
do desastre

Modelar efeitos 
predominantes 
de um desastre

Robots 
Físicos
(arena)
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2002 – Japão / Fukuoka

2003 – Itália / Padova

2004 – Portugal / Lisboa

2005 – Japão / Osaka

2006 – Alemanha / Bremen

2007 – USA / Atlanta

2008 – China / Zuzhou

2009 – Áustria / Graz (29.Jun-5.Jul)

2010 – Singapura

RoboCup Rescue – Competição

Internacional

... e também há
iniciativas locais:

Alemanha, Irão, Japão

2 fases: eliminatória  &  final
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RoboCup Rescue – Disseminação

Arquitecturas e técnicas contemplando dinâmica, incerteza e distribuição
em sistemas inteligentes; o cenário de desastre é o domínio escolhido.

Explorar a “Grid” na resposta a emergências em 
tempo-real; iniciar colocando ênfase nos incêndios.

Cada aspecto do desastre (e.g., derrocada, incêndio) 
tem simulador especializado, visualizador 2D e 3D, 
infra-estrutura suporta comunicação inter-agente.
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RoboCup Rescue – Simulação

Agentes
Actuar para 
mitigar efeito 
do desastre

Modelar efeitos 
predominantes 
de um desastre
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Caracterização do Ambiente

JGISEdit Map Editor
[Sergio Lo Cascio, 2003]

(também cidade Foligno na região de Umbria, Itália)

Objectos no Ambiente

(edifícios) Agentes em Acção
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Visualizador (2D)

mapa

de

Kobe

RoboCupRescue
Morimoto

Viewer v0.44

civil

polícia

bombeiro

ambulância
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Arquitectura – Agentes, Simuladores, Ligações

viewer3

fire3

blockade3

collapse3

traffic3

gis1

Actuar para mitigar... Modelar efeitos...

[1]AmbulanceCenter5

[1]FireStation5

[1]PoliceOffice5

[8]Ambulance5

[15]FireBrigade5

[15]PoliceForce5

[90]Civilian4

Kernel2
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Simuladores

Arquitectura – Interacção entre Componentes

world
perception

agent
action

simulation
results

gathered
actions

Agentes

inter-agent
communication

communication
perception

Kernel

t-1

t
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Simuladores

... compor visão global e decompor em parcial

Kernel

world
perception

agent
action

simulation
results

gathered
actions

Agentes

inter-agent
communication

communication
perception

t-1

t
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Ciclo de Simulação (geral)

[início] kernel recebe do GIS os dados geográficos

• kernel envia a informação visual de cada agente

• cada agente envia uma acção ao kernel

t ← t+1 (Kernel avança o relógio da simulação)

3. kernel difunde cada acção pelos simuladores

4. simuladores enviam estado actualizado ao kernel

5. kernel integra os estados e envia ao visualizador

1 e 2 não se executam no 1º ciclo de simulação
entre 2 e 3 espera ≈ 1 segundo (limite decisão agente)

entre 3 e 4 espera ≈ 1 segundo (limite modelação simulador)
entre cada 2 ciclos Kernel trata comunicação inter-agente

1 ciclo ≈ 1 minuto no espaço real de desastre (300 ≈ 5h)
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Percepção do Mundo

Visão (ka_sense)

Todos os representative points num raio de 10 metros

(distância entre objectos calculada pelos representative points)

No exemplo, o agente que “controla” o self, obtém informação 

actualizada da Road2 mas não da Road1 onde está!



14

Comunicação Inter-Agente

Audição (ka_hear)

Voz natural (say & hear)
todos os humanóides num raio de 30 metros

Telecomunicação (tell & hear)

caso humanóide: todos os do seu tipo + o seu CC

caso CC: todos os humanóides que comanda + todos os CC

CC ≡ Centro de Comando 

PoliceForce AmbulanceTeam

AmbulanceCenterFireStationPoliceOffice

FireBrigade

estrato colectivo

estrato individual
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Capacidade por (tipo de) Agente

Regras da Competição limitam

Capacidade de Comunicação (Hear & Say & Tell)

Em 2004, em cada ciclo:
Humanóide ≤ 4

Centro de Comando ≤ 2* #humanóides-que-comanda
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Desafios do RoboCupRescue

Rescueue SocSoccer er CheChesss

Number of Agents 100 or more 11 per team --
Agents in the Team Heterogeneous Homogeneous --
Logistics Major issue No No
Long-Term Planning Major issue Less emphasized Involved
Emergent Collaboration Major issue No No
Hostility Environment Opponent players Opponent
Real Time Second-Minutes Miliseconds No
Information Access Very bad Reasonably good Perfect
Representation Hybrid Nonsymbolic Symbolic
Control Distributed Distributed Central

Em 2004, cada simulação envolveu cerca de 131 agentes
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...

2004 – Portugal / Lisboa

... acompanhamento 
visando nova participação. 

RoboCup Rescue – Competição

Internacional

... e também algumas ideias sobre outras abordagens.

Cada equipa escreve um “Team Description Paper” (tdp),

mas é uma competição; a equipa revela apenas o essencial!

Há mais informação no contacto com as pessoas... é preciso participar.
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Qualquer Modelo tem Reacção e Deliberação

Modelo do agente, DDD, que participou 

na competição RoboCup Rescue.

2 aspectos comuns a qualquer 

abordagem a este problema:

algoritmos “any-time”, e

hídrico reacção × deliberação.
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... nível reactivo e deliberativo micro

... com construção e reparação de planos;

reparado se desvio do custo excede limiar;

desvio é diferença cumulativa entre 
progresso estimado e medido. 

Nível Reactivo [D0]

Nível Deliberativo [D1]
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... nível deliberativo macro

Adopção de Convenções:

subsidiariedade (complementaridade de responsabilidades) [SNBPC]
distribuição da responsabilidade dos agentes por zonas geográficas do espaço

confiança (reciprocidade na atitude)
todos assumem que os Polícias correm a desobstruir as vias prioritárias

cortesia (bom comportamento)
relação de ordem predefinida (e.g., instante criação) permite resolver impasses simples; 

e.g., dar passagem em faixa única, transportar após desenterrar.
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... mas ficou por abordar

Tratamento explícito de (re)formação de equipas

escolha com múltiplos objectivos simultâneos

estratégias de combate a incêndio urbano

Conhecimento ‘à-priori’ sobre a evolução da simulação

evolução-do-fogo × #água × #bombeiros

modelo de propagação do fogo para edifícios vizinhos

evolução do estado de vitalidade de um humanóide

... outros aspectos

monitorar #água para gerir reabastecimento

partilhar perspectivas “globais” entre centros de comando
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Outras Abordagens

Computação de caminhos antes de iniciar a simulação

grafo tratado por cada agente antes de se ligar ao Kernel

Escolha hierárquica de objectivos – comando & agente 

agente escolhe tarefa de lista fornecida por comando

Afectação de recursos por licitação em leilão

central tem algumas ambulâncias e licita adicionais

Extracção, em mapas predefinidos, de relações causa-efeito

evolução do fogo, distribuição e evolução das vítimas

Grande ênfase no processamento dos dados geográficos

delimitar vizinhanças e classificar por critérios de risco
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Contribuições Motivadas pelo Tema [pós-competição]

Equilíbrio entre reacção, deliberação e compromisso social

“Como cooperar salvaguardando o benefício individual?”

[suporte em Arquitecturas Híbridas, Multi-Agente]

Estratégias para formação de múltiplas equipas

“Como coordenar com vários grandes objectivos simultâneos?”

[suporte em Diagramas de Influência (Bayes + nós de decisão)]

Modelo de decisão multi-nível com 2 estratos

“Como coordenar evitando perder-se nas decisões de detalhe?”

“Como cooperar visando um comportamento coordenado?”

[suporte em Aprendizagem Hierárquica por Reforço, Multi-Agente]
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RoboCup Rescue – Disseminação

Apenas na perspectiva das ferramentas 
desenvolvidas para suporte à competição.

Cada aspecto do desastre (e.g., derrocada, incêndio) 
tem simulador especializado, visualizador 2D e 3D, 
infra-estrutura suporta comunicação inter-agente.
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Suporte à Construção de Cenários

Edição de informação geográfica 
(estradas, edifícios) e de humanóides.

Construção de 
mapas aleatórios.
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Visualizador 3D (com dados da evolução)
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Outros

Human-In-the-Loop Agents (HITLAS)
permite que seja a pessoa a decidir;

permite testar estratégias antes de implementar.

Automatiza a execução 
de simulações em 

sequência

c:\rCr> AutoRun
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Conclusões – RoboCup Rescue

Aborda problema de grande impacto social

resposta a cenários do tipo terramoto

Plataforma explorada, testada e em evolução permanente

algoritmos, agentes, simuladores e infra-estrutura

Investigação multi-disciplinar

uma abordagem é um conjunto de estratégias variadas

As contribuições podem assumir variadas formas

modelo de agente, visualizador, “debugger”, ...
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Visão (vídeo divulgação, 2004)


