روبوکاپ ایراناپن 2017
رقابتهای شبیهسازی فوتبال ۳بعدی

ارزیابی تیمها
تمامی تیمهایی که قصد شرکت در مسابقات ایراناپن  2017را دارند باید ثبتنام اولیه کرده باشند .بهدلیل محدودیت زمانی
مسابقات ،از بین تمامی تیمهایی که ثبتنام اولیه کردهاند  2۴تیم برای شرکت در مسابقات ایراناپن  2017انتخاب خواهند شد.
انتخاب تیمها براساس ارزیابی کمیتهی فنی از موارد ارسال شده برای تأیید صلحایت خواهد بود.
همهی تیمها باید موارد زیر را برای ارزیابی و تأیید صلحایت ارسال نمایند:
 .1مقالهی تشریح تیم )(TDP
 .2پرونده)ها(ی اجرایی تیم خود برای یک بازی  11به  .11دقت کنید که خارج کردن بازیکنههان از بههازی مجههاز نیسههت و تیمههها
حاتما باید با  11بازیکن بازی کنند .ارزیابی تیمها براساس قوانین مسابقات روبوکاپ  2016خواهد بود.بههرای اطلعاههات بیشههتر بههه
نشانی زیر مراجعه کنید:
http://chaosscripting.net/files/competitions/RoboCup/WorldCup/2016/3DSim/RoboCup20163D-SoccerSimulation_Rules.pdf

•

 .۳اسکریپتهای شروع ) (start.shو پایان ) (kill.shبرای اجرا و توقف اجرای تیم
 .۴دستاوردهای عالمی تیم و جوایز گرفته شده مربوط به شبیهسازی فوتبال ۳بعدی

تاریخهای مهم
لطفا به زمانبندی ارائه شده در سایت مراجعه کنیدhttp://2017.iranopen.ir/en-gb/participants/schedule.aspx :

البته مهلت ارسال موارد لزم برای تایید صلحایت  12بهمن  1۳۹۵است.

دستورالعمل
در ارسال موارد لزم برای تأیید صلحایت دستورالعمل زیر را در نظر بگیرید ،در غیر اینصورت این موارد پذیرفته نخواهند شد:
•  TDPمیتواند به زبان فارسی و یا انگلیسی باشد ،اما انگلیسی مطلوبتر است.
•  TDPباید به سبک  LNCSو در ق الب  PDFدر  ۳تهها  ۸صههفحه نوشههته شههود .نههام پرونههدهی  TDPبای د ب ه ص ورت
 3d_tdp_teamname.pdfباشد )به جای  teamnameنام تیم خود را قرار دهید( .ب رای اطلعا ات بیش تر در م ورد
سبک  LNCSمیتوانید به نشانی زیر مراجعه نمایید:
http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0

•

• فهرست دستاوردهای تیم باید در قالب  PDFو با نام  3d_list_teamname.pdfارسال شود.
• نام پروندهی اجرایی تیم باید همنام تیم شما ،تماما با حاروف کوچک و بدون فاصله باشد.
• یک شاخه به اسم تیم خود بسازید )بدون حاروف بزرگ و یا فاصهله( و گهزارش فنهی تیهم ،فهرسهت دسهتاوردهای تیههم،
همهی کتابخانههای مورد نیاز ،پرونده)ها(ی اجرایی تیم و اسکریپتهای  start.shو  kill.shرا در آن بگذارید.

• مطمئن شوید که همهی کتابخانهها و پرون دههای لزم ب رای اج رای موف ق تیمت ان را در ش اخهی گفت ه ش ده ق رار
میدهید .همچنین مطمئن شوید که تیمتان به درستی با اسکریپتهای  start.shو  kill.shاجرا و تمام میشود.
• دقت شود که در مرحالهی تأیید صلحایت ،تیمها بر روی سیستمعاامل فدورا  2۵نسخهی  6۴بیتی بررسی خواهند شههد.
در نتیجه ،تیمها میتوانند پروندهی اجرایی خود را بههه صهورت  6۴بیههتی ارائههه نماینههد .البتههه ،همچنههان امکههان ارسههال
پروندههای اجرایی ۳2بیتی وجود دارد و کتابخانههای ۳2بیتی پایه بر روی سیستم نصب خواهد بود.
• لطفهها شههاخهی ساختهشههده را در قههالب  .tar.bz2فش رده کنی د و آن را بهوس یلهی ایمیل ی ب ا عان وان » IR 17 3D
 «Qualification: teamnameبهههه نشهههانی  soccer3d@iranopen.irو hedayat.fwd+io@gmail.com

ارسال نمایید .در صورتی که کمیتهی فنی در دریافت و یا اجرای تیم شما با مشکلی مواجه شود ،بهوسههیلهی ایمیههل بهها
شما تماس گرفته خواهد شد و یک فرصت دوباره خواهید داشت .پس از آن کمیتهی فنی هیچگونه مسهئولیتی در برابهر
مشکلت احاتمالی برای تیم نخواهد داشت.
• اسکریپت  start.shکه تیمها موظف به ارائهی آن هستند باید همهی بازیکنان تیم را اجرا کن د .ای ن اس کریپت ک ه در
حاین بازیها در شاخهی خانهی ) (home directoryتیم قرار میگیرد ،نشانی  IPسرور شبیهسازی و یا ن ام آن را ب ه
عانوان اولین پارامتر دریافت میکند .یک نمونه از چنین اسکریپتی در زیر آمده است:
#!/bin/bash
#
# IranOpen 2017 sample start script for 3D soccer simulation
#
"AGENT_BINARY="my_agent_binary
"BINARY_DIR="./
NUM_PLAYERS=11
killall -9 "$AGENT_BINARY" &> /dev/null
for ((i=1;i<=$NUM_PLAYERS;i++)); do
"echo "Running agent No. $i
& "$BINARY_DIR/$AGENT_BINARY" -h $1 > log/stdout$i 2> log/stderr$i
sleep 1
done

• اسکریپت  kill.shارائه شده توسط تیم باید بازیکنان در حاال اجرای تیم را از بین ببرد ) killکند( .مانند مثال زیر:
#!/bin/bash
#
# IranOpen 2017 sample kill script for 3D soccer simulation
#
killall -9 "my_agent_binary" &> /dev/null

• مطمئن شوید که اسکریپتهای  start.shو  kill.shدر شاخهی اصلی تیم شما قرار دارند و توسط کاربر قابل اجرا
هستند )مجوز اجرا دارند(.

ارتباط
در صورت داشتن ههر گهونه س وال مرتبهط ،میتوانیهد بها کمیتهی فنهی ارتبههاط برقهرار کنیهد soccer3d@iranopen.ir :و ی ا
hedayat.fwd+io@gmail.com

