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1 Introdução

1.1 Tema

No ramo de estudos preditivos, existe um método para determinação de decisões

sequenciais em ambientes estocásticos com resultados probabiĺısticos conhecido como

aprendizado por reforço, onde um agente interage com um meio, aprende com suas

experiências e evolui em novas iterações.

Atualmente, o cenário de aprendizado por reforço tem ganhado bastante reco-

nhecimento por propiciar a resolução de problemas considerados complexos, onde temos

a ampliado como evidenciado na implementação de inteligências artificiais capazes de

ganhar dos melhores jogadores de xadrez do mundo ou mesmo na implementação do

AlphaGo, inteligência artificial capaz de ganhar do campeão mundial de Go. Houveram

ainda métodos de otimização, como o AlphaGo Zero, que conseguiu superar a performance

do AlphaGo com uma arquitetura muito mais simplificada (HOLCOMB et al., 2018). O

estado atual de aprendizado por reforço, entretanto, ainda possui grandes limitações com

cenários mais complexos.

Existem alguns E-Sports, ou esportes eletrônicos vêm ganhando muita popularidade,

chegando até mesmo a ultrapassar os jogos tradicionais em número de espectadores

(SCHMITT; KOSTLER, 2017), muitas vezes motivacionados por sua complexidade. Dado

este cenário, um gênero que chama muito atenção justamente por este fato é o RTS, ou

Real Time Strategy, gênero onde um jogador constrói uma base, coleta recursos e ataca

oponentes, controlando suas unidades.

O StarCraft II é o jogo do gênero RTS mais popular atualmente, sendo reconhecido

por sua quantidade de diferentes estratégias. No jogo, cada jogador deve escolher uma raça,

que pode ser Terrano, raça similar à humana, Protoss, uma raça alieńıgena complexa, com

armamentos super desenvolvidos e tecnologia avançada, porém com custo significantemente

mais caros que as outras raças, ou Zerg, raça insetóide com unidades baratas, em geral mais

fracas, mas capazes de serem geradas em grande quantidade por custos significantemente

baixos. No jogo há uma estrutura similar à ”Pedra, Papel e Tesoura”, onde algumas

estratégias são mais adequadas contra diferentes estratégias (CHO et al., 2017) .
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1.2 Motivação

No StarCraft II, existe uma quantidade de dimensões vastamente maior que os

cenários já resolvidos de forma satisfatória com aprendizado por reforço, como o xadrez e

o Go, devido à grande quantidade de diferentes tipos de unidades militares e econômicas,

cada uma com diferentes posśıveis ações. Para modelagem do problema, há inúmeros

agentes simultâneos e deve ser considerada a observação parcial dos jogadores, ou seja,

estes não tem ciência das ações tomadas pelos adversários. Cada um destes fatores aumenta

a complexidade de modelos exponencialmente, se tornando um cenário mais complexo que

os supracitados em que as abordagens atuais mostram-se, de maneira geral, ineficientes.

Recentemente a Google DeepMind e a Blizzard criaram uma API que permite

controlar as unidades por códigos, com o intuito de impulsionar o crescimento deste ramo

de desenvolvimento de inteligências artificiais (IAs) (VINYALS et al., 2017).

1.3 Lacuna

Para criação de inimigos, a maioria das abordagens para StarCraft II consiste em

implementações de regras de ações condicionais, como na implementação de Takino e

Hoki (2015). Existem algumas implementações utilizando aprendizado por reforço, como

as realizadas por Schmitt e Kostler (2017), Gajurel e Louis (2019), Dubey et al. (2019),

Adhikari, Louis e Liu (2019) e Shao, Zhu e Zhao (2018), estas, porém, consistem em

uma análise apenas de cenas de combate, onde o intuito dos agentes é causar o maior

dano posśıvel, recebendo o menor dano posśıvel. Nesta abordagem, entretanto, demais

aspectos do jogo, como economia, ordem de construção dos prédios e até mesmo scouting,

ou seja, explorar o mapa para obter mais informações das ações dos inimigos, foram

desconsideradas.

Existem, entretanto, aplicações que focam exatamente no outro extremo do jogo,

como é o caso da proposta de Tang et al. (2018), onde o algoritmo visa otimizar estratégias

macro, decidindo quais decisões devem ser tomadas, enquanto as execuções das mesmas

são realizadas por sequências de comandos pré-programados.

Enquanto as estratégias supracitadas são demasiadamente simples, a Google De-

epMind criou uma IA que, em dezembro de 2018, foi capaz de ganhar de um jogador
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profissional de StarCraft II, fato até então inédito (ARULKUMARAN; CULLY; TOGE-

LIUS, 2019). Esta utiliza-se de técnicas como aprendizado por transferência, obtendo

dados a partir de partidas prévias de campeonatos para treinar uma rede neural evolu-

cionária, em conjunto com aprendizado por reforço para otimizar as estratégias. Embora a

implementação AlplhaStar obteve sucesso em vencer partidas em cenários competitivos, o

fato de utilizar aprendizado por transferência tende a enviesar o modelo para buscar tomar

ações próximas à de jogadores durante a massa de treino. Da mesma forma, tem-se pela

opinião de diversos profissionais que muitas das ações macro, ou seja, escolha de momento

para investir em economia, ordem de construção de prédios, scouting, entre outros, ainda

mostram-se bastante deficientes. Considerando estes fatores, pode-se considerar que o

problema ainda possui muito a ser melhorado.

1.4 Hipótese

Da mesma forma que o AlphaGo Zero conseguiu superar a performance do AlphaGo

utilizando uma arquitetura mais simples, acredita-se que é posśıvel desenvolver uma IA

que supere as oportunidades de melhoria supracitadas com um redesenho da solução.

No caso de um desenho de arquitetura sem aprendizado por transferência, que

foi um dos principais diferenciais do AlphaGo Zero para o AlphaGo, tende-se a eliminar

quaisquer viés gerado por massa de treino.

1.5 Objetivos

Desenho e desenvolvimento de uma arquitetura capaz de abstrair conceitos de não

apenas de micro gerenciamento de unidades para combate, mas também realizar controle

das estratégias macro, de forma a conseguir ganhar partidas a ńıvel competitivo sem que

se faça o envesamento por conta de aprendizado por transferência.

1.6 Justificativa

Esta implementação permite um avanço no campo de estudos de problemas de

aprendizado por reforço multi agente, que pode ser utilizado nas mais diversas aplicações
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que contenham estratégias coletivas, que devem ser otimizadas, a fim de obter um objetivo

em comum. A mesma permite ainda abstração de problemas, como observação imperfeita,

otimização de submetas e otimização de recursos computacionais, uma vez que, devido à

complexidade do problema, estratégias muito simplistas podem não funcionar devido ao

exponencial consumo de recursos.
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2 Proposta de projeto

Nesse projeto, serão implementadas abordagens já existentes e será avaliado o estado

da arte para o problema atual. Com base nestas implementações, será desenvolvido um

modelo utilizando aprendizado por profundidade onde há uma rede neural convolucional

capaz de abstrair a imagem do estado para um modelo simplificado, possibilitando assim

a redução da complexidade de grande quantidade de dados de determinado estado. Esse

modelo de aprendizado por profundidade será utilizado de base na terceira etapa de

implementação, um modelo hierárquico multi-agente onde as ações dos agentes levarão em

conta as ações tomadas pelos demais agentes que será o modelo final para comparação.

Como alternativa para treinamento por transferência, será utilizada uma abordagem

de competição onde uma inteligência artificial disputará contra outra igual, a fim de

aumentar a quantidade de iterações e acelerar o processo de treinamento, estratégia

conhecida como self-play, utilizada no AlphaGo.

Em cada implementação será comparada a complexidade dos algoritmos, proble-

mas durante etapas de treinamento e desempenhos, tanto sob aspectos como critérios

de convergência e recompensa média acumulada, como também em pontos espećıficos do

jogo, como comparação dos modelos em cenários opostos, onde cada modelo joga como

adversário do outro, além de comparações com outros benchmarks e implementações que

não necessariamente utilizam técnicas de machine learning.

2.1 Atividades planejadas e cronograma

O estudo de estratégias utilizadas para problemas similares já vem sendo feito desde

o primeiro trimestre de 2019 e se manterá durante todo o projeto. A projeção é que as

primeiras versões das implementações de abordagens já existentes devem ser feitas até

julho de 2019, com modelo validado e funcional. Utilizando como base as implementação

supracitadas, as primeiras versões utilizando redes neurais convolucionais devem ser feitas

até outubro, com um peŕıodo previsto de aperfeiçoamento dos modelos até dezembro.

Entre dezembro e abril de 2020, as primeiras implementações utilizando modelos

multi-agente hierárquicos devem ser realizadas abrindo espaço para propostas que surgirem
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durante o andamento do projeto, ajustes e aperfeiçoamento das implementações que devem

seguir até próximo de outubro de 2020 quando o projeto deve estar em seu estado final.

Durante cada etapa de implementação, é esperado que sejam feitos re-

latórios parciais de desenvolvimento, realizando comparativos entre cada mo-

delo implementado e proposto, que serão utilizados para artigos a serem pu-

blicados e parte integrante da dissertação final.

2.2 Contribuições

Este trabalho visa criar uma arquitetura capaz de resolver de forma eficiente

problemas de aprendizado por reforço multiagentes. O mesmo pretende também expandir

a fronteira de inteligência artificial aplicada à jogos.

2.3 Escopo

Contemplam-se no escopo da atividade implementações de aprendizado por reforço,

bem como adequação de arquiteturas existentes ou não, que foram ou não aplicadas para

este problema. Está fora do escopo, entretanto, modelos que não envolvam aprendizado

por reforço, que não tragam benef́ıcios significativos para simplificação do espaço ou que

não envolvam jogos multiagentes.
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3 Revisão sistemática

3.1 Questões de pesquisa

Para a presente revisão sistemática pretende-se responder as seguintes questões de

pesquisa:

1. Quais são as alternativas para aprendizado por reforço nestes cenários?

2. Como aprendizado por reforço é utilizado em jogos?

3. Quais as técnicas de RL mais utilizadas para resolver o problema multi-agente?

4. Como estas técnicas se comportam quando há escalabilidade do problema?

5. Quais as técnicas de RL mais utilizadas para contornar o problema de observação

parcial?

6. Estas técnicas consegue adaptar-se à problemas complexos?

7. Existem técnicas que buscam resolver ambos problemas supracitados simultanea-

mente?

8. Se sim, qual a eficácia da mesma em problemas com esta magnitude?

9. É posśıvel realizar o aprendizado sem a necessidade de aprendizado por trans-

ferência (observação de ações de jogadores profissionais como treino inicial)?

10. Há ganho na implementação de self-play (uma implementação jogando contra

ela mesma)?

11. Quais as métricas para avaliar a melhoria da implementação quando é executado

self-play?

12. Quais as melhores técnicas de RL já existentes quando adaptadas para este

problema?

13. Quais são as melhores formas de lidar com a imensa possibilidade de estados?

14. Quais soluções posśıveis para resolver o critério temporal do problema?

15. É posśıvel manter uma interpretabilidade das ações tomadas pelo algoritmo?

3.2 Método de Pesquisa

A presente Revisão sistemática (RS) foi realizada seguindo trˆes fases: planejamento,

sele c ao de trabalhos; extra c ao e interpreta c ao dos dados. As buscas foram realizada no

indexador SCOPUS, com base em artigos encontrados por meio de uma análise exploratória
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Bases de Dados String

Scopus

TITLE-ABS-KEY
( ( ”Reinforcement Learning”AND ”StarCraft II”) OR
( ”Reinforcement Learning”AND ”StarCraft II”) OR

”StarCraft”OR ”multi-agent challenge”) AND
( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR

LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) ) AND
( LIMIT-TO ( SUBJAREA , ”COMP”) OR

LIMIT-TO ( SUBJAREA , ”ENGI”) OR
LIMIT-TO ( SUBJAREA , ”MATH”) )

Tabela 1 – String de busca no Scopus

previamente conduzida. As palavras chave ”Reinforcement Learning” e ”StarCraft” foram

as mais importantes para a análise exploratória.

Segue na Tabela 1 string de busca utilizada.

3.3 Resultados e Discussão

Existem algumas abordagens para conseguir criar uma inteligência artificial para

StarCraft II, porém a maioria consistem em focar apenas em situações de combate (SCH-

MITT; KOSTLER, 2017), (GAJUREL; LOUIS, 2019), (DUBEY et al., 2019), (ADHIKARI;

LOUIS; LIU, 2019) e (SHAO; ZHU; ZHAO, 2018). O único artigo encontrado durante

o processo de revisão sistemática que consegue resolver o problema de forma eficiente,

feito por Arulkumaran, Cully e Togelius (2019), trata-se não de um artigo dos autores da

implementação, mas de uma revisão sistemática realizada à partir das análises dos dados

publicas no blog da Google DeepMind (VINYALS et al., 2019).

Ano Quantidade de artigos
2015 39
2016 17
2017 34
2018 39

2019 (Primeiro semestre) 18

Tabela 2 – Quantidade de artigos por ano
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Pode-se notar na 2 que no ano de 2015 há um número significativo de artigos sobre

StarCraft, porém, as implementações são feitas utilizando a primeira versão do jogo. No

ano de 2016, houve uma queda da quantidade de artigos, com um aumento em 2016 e

2017, que foi quando a Google DeepMind e a Blizzard criaram uma API para controlar as

unidades por códigos (VINYALS et al., 2017).
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〈https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070615774&doi=10.1109%
2fCEC.2019.8790308&partnerID=40&md5=32978fd4baebb2d734c75ed0775c1165〉. Citado
2 vezes nas páginas 2 e 8.
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〈https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85070585629&doi=10.1145%
2f3319619.3322064&partnerID=40&md5=a7cb7cd0f70162fe10b63c08dfe018df〉. Citado 2
vezes nas páginas 2 e 8.
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