Nome do Aluno: João Gabriel Valentim Rocha
Nome do Orientador: Fábio José Ayres
Título: Estudo comparativo de modelos de otimização de agentes autônomos baseados em aprendizado
por reforço.
Palavras chave: r ein for ce me n t lea rning, g ene tic algori thms, ne ural n e twor k poli cie s,
s tee ring b ehavior s, poli cy gra dien ts, de ep Q - ne tw ork.

1. Descrição do Problema e Revisão de Literatura
Grande parte das técnicas utilizadas para traçar a caminhada de robôs ou carros que dirigem
sem a necessidade de motorista são pautadas na otimização de agentes autônomos. A área do
conhecimento denominada “Otimização de agentes autônomos” (em inglês: Autonomous Agent
optimization) refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas para aprimorar uma atividade feita por um
agente autônomo, inserido em um ambiente, por meio de ferramentas computacionais, com o
objetivo de buscar a solução ótima de uma tarefa determinística ou não (GÉRON, A. 2019). Exemplos
do uso de otimização de agentes autônomos incluem a otimização da caminhada de um robô, a
trajetória de carros que dirigem sem a necessidade de um motorista, sistemas que podem aprender
a jogar jogos eletrônicos (V. MNIH. et al. 2013), otimização de um termostato para a economia de
energia e negociações financeiras automáticas (GÉRON, A. 2019).
Em muitas aplicações de otimização de agentes autônomos é necessário o emprego de técnicas
de aprendizado por reforço. Nos últimos dez anos o campo de aprendizado de máquina passou por
uma mudança significativa com o advento das redes neurais profundas (HINTON G., OSINDERO S.,
TEH Y.W. 2006). Estas são redes neurais com um grande número de camadas escondidas e
topologias inovadoras, que tem se mostrado bastante efetivas na construção de modelos preditivos.
Particularmente, na área de processamento de imagens, o surgimento de arquiteturas de redes
neurais profundas como AlexNet (KRIZHEVSKY A., SUTSKEVER I., HINTON .E. 2012), VGGNet
(SIMONYAN K., ZISSERMAN A. 2015) e ResNet (HE K., ZHANG X., REN S., SUN J. 2016) trouxe um
nível de desempenho de sistemas computacionais em atividades de entendimento de imagens que é
compativel – e por vezes superiores – aos seres humanos (V. MNIH. et al. 2015).
Recentemente, modelos de aprendizado por reforço estão sendo cada vez mais aplicados com
conceitos de aprendizagem profunda (Aprendizado por reforço profundo), e existe a expectativa de
que o uso destes modelos tenha impacto tão significativo em otimização de agentes autônomos
quanto os modelos de imagem tiveram sobre o processamento de imagem e visão computacional.
Pode-se citarcomo modelos de destaque na literatura cientifica o Deep Q-Networks (DQN) (V. MNIH.
et al. 2015), o Policy Gradient (PG) (AGARWAL, A. 2020) e o Genetic Algorithm (GA) (MIRJALILI S.
2019). Para exemplificar o avanço desse cenário, com base em 49 jogos do Atari 2600, o modelo
DQN foi utilizado como agente e teve desempenho comparável ao de um humano profissional,
alcançando mais de 75% da pontuação humana em mais da metade dos jogos (29 jogos), com uma
assertividade muito superior aos modelos de aprendizado por reforço convencionais aplicados
também ao Atari 2600 (BELLEMARE, M. G., NADDAF, Y., VENESS, J. & BOWLING, M. 2013). Uma
outra aplicação das técnicas de aprendizado por reforço, foi o resultado do embate entre o coreano
Lee Sedol, 18 vezes campeão mundial do milenar jogo de tabuleiro “Go”, e o supercomputador
AlphaGo que em uma disputa de 5 jogos, 4 deles foram vencidos pelo AlphaGo (SEDOL,L VS ALPHAGO
2016).

2. Objetivo
Neste projeto serão avaliados os desempenhos dos modelos DQN, PG e GA em tarefas clássicas
de otimização de agentes autônomos, bem como será desenvolvida uma metodologia de
avaliação e customização de modelos para tarefas específicas, tais como classificação otimização
de comportamentos de direção (em inglês: “Steering behaviors”).
Os objetivos específicos deste projeto são:
●
●
●

Conhecer técnicas de aprendizado por reforço aplicadas a otimização de agentes autônomos;
Comparar técnicas modernas de otimização de agentes autônomos;
Desenvolver uma técnica de otimização de comportamentos de direção de agentes
autônomos com aprendizado por reforço.

3. Metodologia (Proposta)
O projeto deverá seguir as seguintes etapas:
a) Estudo acerca de aprendizado por reforço, aprendizado por reforço profundo e novas
arquiteturas para otimização de agentes autônomos:
Embasamento computacional, matemático e estatistico com o intuito de saber quais as
melhores aplicações de cada modelo para agentes autônomos.
b) Nesta etapa do projeto, é imprescindível que os problemas a serem abordados sejam
definidos, para então aplicar os conceitos associados aos modelos GA, PG e DQN:
a. Definição do(s) problema(s): Escolher o problema ou o conjunto de problemas no
qual serão aplicadas as técnicas de aprendizado por reforço.
b. Aplicação dos modelos: Estudo e implementação dos mecanismos a serem
utilizados para aplicar os modelos GA, PG e DQN dentro do contexto do(s)
problema(s) inserido(s) na etapa anterior.
c) Avaliação de desempenho dos modelos GA, PG e DQN:
A priori, os modelos que serão usados para realizar tarefas de otimização de agente
autônomos são GA, PG e DQN, contudo, com base na etapa anterior poderá ser selecionado algum
outro modelo que também venha acrescentar na solução de uma dada tarefa.
Para cada modelo serão definidos:
a. Tarefas e aplicações: Escolher um ou mais tipos de agentes autônomos e quais
comportamentos de direção. A escolha dependerá da etapa de estudo das técnicas e
de suas potencialidades, além da estapa de definição do problema a ser analisado.
b. Avaliação de desempenho: Ao definir o problema específico, é possível estabelecer
a métrica específica a ser utilizada, portanto, o modelo é então avaliado e sua
performance na tarefa é documentada. Existe uma miríade de agentes autônomos e
ambientes para avaliação de desempenho disponíveis na literatura, a depender da
tarefa a ser avaliada. Nesta fase do projeto será escolhido o conjunto apropriado.
d) Desenvolvimento de metodologia de customização dos modelos para usos específicos
e) Criação de uma base de treinamento, validação e teste agentes autônomos com
comportamento de direção
f)

Demonstração do uso de aprendizado por reforço e aprendizado por reforço profundo para o
conjunto de problemas determinado nas etapas anteriores.

4. Resultados Esperados
Como resultados desta pesquisa teremos uma análise do estado-da-arte em otimização de
agentes autônomos, e o desenvolvimento de um modelo de aprendizado profundo para a análise de
agentes autônomos com comportamento de direção. Espera-se que este modelo seja útil a
produção de insights a respeito de aplicações na área de otimização de agentes autônomos com
comportamento de direção.
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