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Aprendizado por Reforço com Motivação Intŕınseca
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Abstract. As técnicas de Aprendizado por Reforço permitem a solução de um problema através da escolha de ações que

maximizem valores de recompensas recebidas que refletem a qualidade das ações tomadas pelo agente em um processo
de tentativa e erro. Em problemas com estrutura hierárquica, a solução final depende do encadeamento de soluções para

subproblemas áı presentes, sendo frequente a repetição de subproblemas nesse encadeamento. Nesses casos, a utilização

de poĺıticas parciais permite o aprendizado e armazenamento das soluções individuais para cada subproblema, que
podem então ser utilizadas múltiplas vezes na composição de uma solução completa para o problema final, acelerando

o aprendizado. Apesar de vantajosa, a utilização de poĺıticas parciais necessita de definições por parte do projetista, o

que representa uma sobrecarga. Para contornar esse problema, foram propostas técnicas de descoberta automática de
poĺıticas parciais, dentre as quais a utilização de motivação intŕınseca se destaca por permitir ao agente aprender soluções

de subproblemas úteis na solução do problema final sem a necessidade de se definir manualmente novas recompensas

para esses subproblemas individualmente. Apesar de promissora, essa proposta utiliza um conjunto de componentes de
aprendizado que ainda carece de investigação aprofundada acerca dos impactos individual e coletivo de cada componente,

notadamente a aplicação das poĺıticas parciais durante o aprendizado. Neste trabalho são investigadas estratégias de

aplicação de poĺıticas parciais durante o Aprendizado por Reforço com Motivação Intŕınseca. Duas estratégias são
propostas e o desempenho de cada estratégia é avaliado experimentalmente. Com base nesta avaliação, uma nova

estratégia é proposta, a qual utiliza as alternativas que apresentaram o melhor desempenho na avaliação experimental.

Categories and Subject Descriptors: I.2.6 [Artificial Intelligence]: Learning

Keywords: aprendizado por reforço, descoberta de poĺıticas parciais, motivação intŕınseca

1. INTRODUÇÃO

Problemas nos quais o agente deve tomar uma série de decisões sequenciais podem ser resolvidos
através de técnicas de Aprendizado por Reforço (AR) [Sutton and Barto 1998], em que o agente
recebe um reforço numérico indicando a qualidade de cada ação tomada. Esse processo de aprendizado
ocorre por tentativa e erro, no qual o agente alterna entre a aplicação do conhecimento adquirido até o
momento para selecionar a melhor ação e a exploração do ambiente, onde o agente experimenta novas
ações, aumentando o seu conhecimento sobre o ambiente e o problema. Apesar do sucesso apresentado
na aplicação de técnicas AR a problemas reais [Tesauro 1995; Barto and Crites 1996; Scardua et al.
2002; Abbeel et al. 2007], elas podem apresentar indesejada lentidão na obtenção das soluções [Barto
and Mahadevan 2003].

Uma forma de mitigar essa lentidão é explorar caracteŕısticas da representação do problema original
que permitam a representação de subproblemas. Possibilitar que um problema de AR originalmente
com representação monoĺıtica seja representado de forma modular permite o uso de poĺıticas parci-
ais [Sutton et al. 1999]. Na nova representação, são determinados subproblemas componentes do
problema original, permitindo o aprendizado simultâneo da solução para o problema original e seus
subproblemas. Quando o problema original possui uma estrutura hierárquica, é comum o agente ter
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de resolver mais de uma vez o mesmo subproblema em momentos diferentes. Nesses casos, a utilização
de poĺıticas parciais apresenta a vantagem de acelerar o aprendizado por eliminar a necessidade de se
aprender a solução para o mesmo subproblema mais de uma vez, permitindo o reuso do conhecimento
já adquirido na forma de poĺıticas parciais [Sutton et al. 1999] e dessa forma acelerando o aprendizado.

Entretanto, para que as poĺıticas parciais possam ser utilizadas, há a necessidade da definição de ele-
mentos cuja identificação pode não ser imediata à apreciação do problema, podendo causar sobrecarga
em tempo de projeto. Para contornar esse revés, são estudadas técnicas de descoberta automática
de poĺıticas parciais [Stolle and Precup 2002; Bakker and Schmidhuber 2004; McGovern and Barto
2001; Chentanez et al. 2005], em que a definição das mesmas fica a cargo de um algoritmo res-
ponsável por identificar subproblemas e criar poĺıticas parciais para resolvê-los. Das diversas técnicas
empregadas, pode ser destacada a utilização de motivação intŕınseca em AR [Chentanez et al. 2005],
em que o agente recebe recompensas adicionais através de um mecanismo interno associado a va-
riações de caracteŕısticas do ambiente que lhe despertam marcado interesse. Nessas técnicas, o agente
é codificado de forma a associar subproblemas a variações significativas de atributos selecionados na
descrição fatorada de cada estado do problema, reduzindo o trabalho de definição das poĺıticas parciais
à determinação dos atributos relevantes para a identificação dos subproblemas.

Essa técnica foi aplicada com sucesso na solução de um problema com forte estrutura hierárquica
[Chentanez et al. 2005], através da proposta de um algoritmo que utiliza em conjunto múltiplas
técnicas de AR. Apesar da apresentação detalhada do papel da motivação intŕınseca no aprendizado,
não há uma investigação mais aprofundada dos diversos componentes de aprendizado envolvidos no
algoritmo, notadamente a estratégia de aplicação das poĺıticas parciais aprendidas. Neste trabalho,
investigamos essa questão, apresentando estratégias para a aplicação das poĺıticas parciais aprendidas
juntamente com a avaliação experimental de cada uma delas. A primeira contribuição refere-se ao
armazenamento da aplicação de poĺıticas parciais através de uma estrutura de dados em forma de
pilha, que armazena incrementalmente as poĺıticas parciais utilizadas pelo agente. Para o processo de
terminação das poĺıticas parciais e consequente remoção da pilha, investiga-se o papel da exploração
interna, que é adicionada ao mecanismo de aplicação das poĺıticas parciais por parte do agente.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta os conceitos fundamentais
envolvidos na modelagem e solução do problema de AR, incluindo o algoritmo do trabalho-base que
utiliza o conceito de motivação intŕınseca. A proposta apresentada no presente trabalho é descrita na
Seção 3. A avaliação experimental da proposta e os resultados alcançados são descritos na Seção 4.
Finalmente, a Seção 5 apresenta as conclusões e direcionamentos futuros.

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Problemas de decisão sequencial são usualmente representados por um Processo Markoviano de De-
cisão (PMD) [Puterman 2009], definido pela quádrupla 〈S,A, P,R〉, em que S e A são conjuntos
finitos de estados e ações respectivamente, sendo R : S → < representa a recompensa extŕınseca re

recebida ao alcançar um estado s ∈ S e P : S×A×S → [0, 1] a probabilidade de se alcançar st+1 ∈ S
a partir de s ∈ S ao se executar a ação a ∈ A. Uma poĺıtica π : S → A associa uma ação a ser
executada em um estado e a função Q : S × A→ < fornece o valor esperado de recompensas futuras
ao se executar a ação a no estado s, e pode ser obtida iterativamente pelo Q-Learning [Watkins 1989]
por Q(st, at)← (1− α)Q(st, at) + α(rt+1 + γmaxaQ(st+1, a)), onde α ∈ ]0, 1] e γ ∈ [0, 1] correspon-
dem à taxa de aprendizado e ao fator de desconto futuro, respectivamente e st+1 ao estado alcançado
após executar-se a ação at em st. A solução para o PMD é a poĺıtica ótima π∗, que pode ser obtida
por π∗(s) = arg maxaQ

∗(s, a),∀s ∈ S. No Q-Learning as ações são selecionadas pela estratégia ε-
gulosa, que recomenda ações aleatórias e ótimas com probabilidades ε ∈ [0, 1] e 1− ε, respectivamente.
Dessa forma, o agente aplica o conhecimento adquirido sobre o problema, aprimorando-o através de
exploração.
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Por ser realizado através de tentativa e erro esse processo é geralmente lento e pode ser acelerado
pela utilização de poĺıticas parciais [Sutton et al. 1999] φ := 〈I, π, β〉, em que I ⊆ S indica os
estados em que a poĺıtica parcial φ pode ser iniciada, β : S → [0, 1] a probabilidade de terminar φ em
um estado s ∈ S e π : S → Φ, associa ações primitivas ou poĺıticas parciais a serem executas, onde
Φ corresponde ao conjunto de todas as ações primitivas e poĺıticas parciais. A obtenção da solução
do problema original é obtida pela divisão em subproblemas para os quais são aprendidas poĺıticas
parciais que podem aplicar umas às outras, desta forma conferindo a esta técnica um forte caráter
hierárquico.

Algoritmo 1 IMRL

Requer: Inicializar st, at, φt, r
e
t , r

i
t

1: repita
2: Obter st+1, ret+1 pela transição st, at → st+1

3: Tratar Ocorrência de Evento Saliente
4: Atualizar Modelo (Poĺıticas Parciais)
5: Atualizar Função-Valor (Q-Learning)
6: Atualizar Módulo de Planejamento
7: Atualizar Funções-Valor (Poĺıticas Parciais)
8: Obter at+1 (estratégia ε-gulosa)
9: st ← st+1; at ← at+1; ret ← ret+1; rit ← rit+1

10: até condição de parada

A obtenção de poĺıticas parciais pode ser re-
alizada de forma automática simultaneamente
à solução do problema original através da uti-
lização de motivação intŕınseca para identificação
de subproblemas e correspondente aprendizado
de poĺıticas parciais. O Algoritmo 1, proposto
em [Chentanez et al. 2005] (IMRL), ao lado, im-
plementa o conceito de recompensas intŕınsecas,
representadas por ri, recebidas quando ocor-
rem variações significativas de determinados atri-
butos presentes da descrição fatorada do es-
tado, sendo denominados atributos salientes e a
ocorrência da variação denominada evento saliente, sendo o conceito utilizado para a obtenção, atua-
lização e aplicação do modelo e função valor para a obtenção das poĺıticas parciais.

3. PROPOSTA

Poĺıticas parciais podem ser obtidas automaticamente simultaneamente ao aprendizado através do
algoritmo apresentado em [Chentanez et al. 2005], que utiliza motivação intŕınseca para detectar a
presença de subproblemas e associar a cada um deles uma poĺıtica parcial para resolvê-lo. Entretanto,
o algoritmo proposto concentra-se nos aspectos relacionados à obtenção da poĺıticas parciais. Neste
trabalho, são investigados dois aspectos da aplicação das poĺıticas parciais: exploração interna e
método de terminação, através da adição de duas funcionalidades ao algoritmo original, gerando o
algoritmo A-EIP3.

Algoritmo 2 Remoção de poĺıticas parciais de Π

Requer: Realizar antes de cada obtenção de at+1

1: para φi ∈ [Π(base) .. Π(topo)] faça
2: se βφi(st+1) = 1 então
3: para φj ∈ [φi .. Π(topo)] faça
4: Remover φj de Π

No momento da obtenção da próxima ação,
feita de forma aleatória ou gulosa, caso a próxima
ação selecionada seja uma poĺıtica parcial φ1,
esta é adicionada ao topo da pilha Π. Dessa
forma, um agente que inicia com uma pilha vazia
Π = [ ] e obtém como próxima ação a poĺıtica
parcial φ1 resultará com Π = [φ1]. Caso a
aplicação de φ1 sugira a execução de uma nova poĺıtica parcial φ2, essa será então empilhada, re-
sultando em Π = [φ1, φ2] e assim sucessivamente para novas poĺıticas parciais. Uma poĺıtica parcial
é removida da pilha no momento em que seu objetivo é atingido pelo agente, ou seja, o evento sali-
ente utilizado para criá-la é disparado. Como uma poĺıtica parcial φ pode invocar outras de modo a
atingir seu objetivo, φ é removida da pilha juntamente com as poĺıticas parciais invocadas por ela. A
estratégia de remoção testa as poĺıticas parciais para remoção partindo da base da pilha em direção
ao topo, como mostrado no Algoritmo 2.

Propõe-se também um mecanismo de exploração interna à poĺıtica parcial, elaborada para atenuar
o efeito de rigidez potencialmente imposto pela poĺıtica parcial, em que o agente fica preso a uma
sequência de ações. Isso foi feito porque, apesar de a estratégia gulosa ser a melhor no caso de
a poĺıtica parcial ser ótima para o subproblema sendo resolvido, ela implica em uma restrição que
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potencialmente atrapalharia o desempenho de aprendizado do agente nos passos iniciais, em que as
poĺıticas parciais estão em fase inicial de aprendizado. De forma a contornar esse problema, propõe-se
a aplicação da estratégia ε-gulosa para a escolha da próxima ação a ser executada durante a aplicação
das poĺıtica parciais.

Algoritmo 3 Exploração interna à poĺıtica parcial

Requer: φ em aplicação pelo agente, ξp ∈ [0, 1]
1: se Aleatório([0,1]) < ξp então
2: at+1 ← SeleçãoGulosa(φ, st)
3: senão
4: at+1 ← SeleçãoAleatória(Φ, st)

Para isso, introduziu-se o parâmetro ξp ∈
[0, 1], que indica o percentual de exploração uti-
lizado na aplicação de uma poĺıtica parcial. No
momento de selecionar a próxima ação a ser exe-
cutada, caso o agente esteja executando uma
poĺıtica parcial φ é sorteado um valor no inter-
valo [0, 1]; caso esse valor seja maior que ξp o
agente aplica a poĺıtica parcial sendo seguida de forma gulosa e, em caso contrário, o agente realiza
exploração, ou seja, executa uma ação aleatória dentre as posśıveis para o estado atual, conforme
apresentado no Algoritmo 3. Caso o agente não esteja seguindo uma poĺıtica parcial, a seleção da
próxima ação é feita da forma usual, aplicando a estratégia ε-gulosa no conjunto das ações primitivas
e poĺıticas parciais posśıveis de serem executadas no estado em que o agente se encontra.

4. AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL

Objeto Ação Evento Mov.

saliente

alarme - alarmeON -

- alarmeOFF -
botão A pressionar musicaON -

empurrar - V
botão B pressionar musicaOFF -

empurrar - V

bola chutar - A
interruptor pressionar luzON -

pressionar luzOFF -

sino - sinoON V

Fig. 1: Playroom: objetos, ações e eventos salientes

O domı́nio utilizado na avaliação experimental
foi o Playroom [Chentanez et al. 2005], em que
o agente se encontra em um reticulado 5 × 5 e
deve descobrir como ativar um alarme intera-
gindo com objetos áı presentes. O agente é com-
posto de um olho, uma mão e um alvo e possui
sempre dispońıveis as seguintes ações: apontar
olho para a célula onde se encontra a mão ou
para a célula onde se encontra o alvo; mover a
mão ou o alvo para a célula atualmente apontada
pelo olho.

Na Figura 1 estão relacionados os objetos áı
presentes, juntamente com as ações e o evento
saliente que disparam. Essas ações ficam dispońıveis somente quando o olho e a mão estão sobre
a célula em que se encontra o objeto. Na coluna Mov., objetos marcados com A movem-se para a
posição atual do alvo e as marcadas com V para uma célula vizinha aleatória ao serem ativados. Caso
a bola seja chutada com o alvo sobre o sino, este é ativado, disparando o evento sinoON . O alarme
dispara quando, com a música ligada e a luz desligada, ocorre sinoON e é desativado quando o estado
da luz ou da música é modificado; o agente somente consegue diferenciar os botões A e B e executar
as ações associadas a eles se a luz estiver ligada.
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Utilizando Somente Motivação Extrínseca

Fig. 2: Efeito da Motivação
Intŕınseca no Aprendizado

Para avaliar a técnica proposta, foram realizados dois experimen-
tos, sendo que em um deles o módulo de obtenção de poĺıticas parciais
a partir de motivação intŕınseca foi desativado, ou seja, o agente so-
mente receberia recompensas extŕınsecas, sem a obtenção de poĺıticas
parciais. Foram realizados 100 experimentos, de 5× 105 passos cada,
com o agente recebendo uma recompensa extŕınseca para ocorrência
de alarmeON no valor de 10 e recompensas intŕınsecas para os
demais eventos salientes no valor de 1, utilizando os parâmetros
α=0.1, γ=0.99, ε=0.1, τ=0.5 e ξp=0.3. Os resultados são apre-
sentados no gráfico da Figura 2, que apresenta a média de passos
necessários para ativar alarmeON por quantidade de ativação. Os
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resultados áı presentes sugerem maior eficiência de aprendizado por parte do agente que utiliza mo-
tivação intŕınseca pois este diminui o tempo necessário para a solução do problema com uma maior
rapidez em relação ao agente que utiliza somente motivação extŕınseca.
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Fig. 3: Recebimento de recompensas intŕınsecas por evento

saliente por passo de aprendizado

No gráfico da Figura 3 são apresentados os
valores de recompensa intŕınseca recebida por
passo do experimento, evidenciando algumas
caracteŕısticas do aprendizado utilizando mo-
tivação intŕınseca: o agente inicialmente pro-
cede à execução das tarefas mais simples, como
ligar/desligar a luz, o que pode ser visto pela
frequência e prematuridade com que o agente re-
cebe recompensas intŕınsecas para essas tarefas.
Pode-se perceber também uma variação dos va-
lores recebidos associados ao evento saliente com
a repetição dos mesmos: há uma tendência de
diminuição dos valores recebidos para eventos
salientes repetidos, mostrando a capacidade da
técnica de priorizar a realização de tarefas me-

nos conhecidas.

Para avaliar o impacto de ξp no aprendizado, logo, do percentual de exploração interna à poĺıtica
parcial, foram realizados 100 experimentos de 5× 105 passos cada nos quais os valores de ξp variaram
em ξp ∈ {0, 0; 0, 2; 0, 4; 0, 6; 0, 8; 1, 0}, com valores dos demais parâmetros idênticos aos listados acima.
O desempenho desses agentes foi comparado com um agente aprendendo pelo Q-Learning e um agente
executando ações aleatórias, sem nenhuma estratégia e sem realizar aprendizado.
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Aleatório: (95.98)

ξp = 0.4: (341.20)

Q-Learning: (423.19)

ξp = 0.6: (588.13)

ξp = 0.8: (864.11)

Fig. 4: Avaliação da estratégia de pilhas de poĺıticas parciais para exploração
interna com diferentes valores de ξp, versus Q-Learning e comportamento

aleatório. O gráfico mostra a quantidade média acumulada de vezes que cada
agente conseguiu resolver o problema.

Os resultados obtidos são apre-
sentados no gráfico da Figura 4.
No gráfico foi plotada a média
acumulada da quantidade de ve-
zes que cada agente conseguiu
resolver o problema por passo
do experimento. No primeiro
passo o valor é 0 para todos os
agentes, pois com um passo ne-
nhum agente é capaz de dispa-
rar alarmeON ; após os quinhen-
tos passos do aprendizado, o valor
corresponde à média da quanti-
dade total de vezes que o respec-
tivo agente disparou alarmeON .
Assim, por exemplo, o agente que
utilizou o A-EIP3 com ξp = 0, 6

conseguiu disparar alarmeON 588, 13 nos quinhentos mil passos, sendo a média calculada para as 100
repetições, o agente que aprendeu com o Q-Learning disparou uma média de 423, 19 vezes e o agente
que executou ações aleatórias, 95, 98.

Procedendo à análise dos dados presentes no gráfico, inicialmente considere-se o agente que aprendeu
com o A-EIP3, utilizando os valores de ξp ∈ {0, 2; 0, 4; 0, 6; 0, 8}. Observando-se o gráfico, pode-se
perceber que um maior valor de ξp parece obter um melhor desempenho, ou seja, o desempenho dos
respectivos agentes é proporcional ao valor de ξp utilizado, sendo o melhor desempenho do conjunto
apresentado pelo agente que utilizou ξp = 0, 8. Outra maneira de ler os dados é a de que quanto maior
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a exploração interna à poĺıtica parcial, melhor o desempenho do agente, dado que essa exploração é
controlada pelo parâmetro ξp.

Esse resultado pode parecer contra-intuitivo à primeira vista, dado que a função da poĺıtica parcial
é auxiliar o agente a resolver os subproblemas, dessa forma esperando-se que quanto mais o agente se
ativer às recomendações da poĺıtica parcial, melhor será seu desempenho. Entretanto, é importante
considerar que as poĺıticas parciais são descobertas, criadas e aprendidas no A-EIP3. Dessa forma, é
de se esperar que a qualidade das mesmas somente esteja relativamente satisfatória após algum tempo
de aprendizado. Assim, o aux́ılio da exploração interna à poĺıtica parcial no desempenho dos agentes
pode ser explicada pela importância que a exploração interna tem no próprio aprendizado da poĺıtica
parcial, ou seja, os resultados sugerem a necessidade de o agente realizar exploração no aprendizado
das poĺıticas parciais.

A hipótese de que a exploração interna à poĺıtica parcial favorece o aprendizado é corroborada
pelo resultado correspondente ao agente que utilizou o valor de ξp = 0, 0, ou seja, o agente que não
realizou exploração interna às poĺıticas parciais, e que apresentou o desempenho menos favorável do
conjunto. Esse resultado apoia, portanto, a hipótese de que o aprendizado das poĺıticas parciais pode
ser auxiliado pela exploração interna.

Comparando-se os resultados apresentados pelo agente que aprendeu com o A-EIP3 utilizando
ξp = 0, 8 e pelo agente que aprendeu com o Q-Learning, os dados presentes no gráfico sugerem uma
desvantagem de desempenho final por parte do agente que aprendeu com o Q-Learning. Entretanto, o
desempenho inicial correspondente ao Q-Learning supera o do A-EIP3, o que é revertido somente pouco
antes da metade do experimento. Esse resultado pode ser explicado pela sobrecarga representada pelo
aprendizado das poĺıticas parciais relacionada ao A-EIP3.

Por outro lado, o agente que utilizou ξp = 0, 4 apresentou um desempenho inferior ao do Q-Learning,
o que aponta uma caracteŕıstica indesejável do A-EIP3: uma dependência em termos da escolha do
valor do parâmetro ξp. Um resultado ainda mais expressivo é o apresentado pelo agente que utilizou
ξp = 0, 2: esse agente apresentou um resultado inferior ao agente que executou ações aleatórias. Esse
resultado sugere, portanto, uma significativa sensibilidade do A-EIP3 ao valor de ξp, sendo que uma
má escolha de ξp pode comprometer substancialmente o desempenho de aprendizado.

Assim, os resultados obtidos para o aprendizdo com o A-EIP3 utilizando os valores de ξp ∈
{0, 2; 0, 4; 0, 6; 0, 8} sugerem a aplicabilidade da técnica proposta para o aprendizado, inclusive po-
dendo superar uma técnica de aprendizado tradicional como o Q-Learning. Entretanto, a técnica é
fortemente dependente do valor escolhido para ξp, sendo que uma má escolha de ξp pode prejudicar
expressivamente o aprendizado.

O agente que realizou o aprendizado utilizando o valor de ξp = 1, 0 realizou exploração 100% das
vezes em que uma poĺıtica parcial era aplicada, ou seja, no momento em que o agente iria obter
uma ação através da poĺıtica parcial sendo aplicada, no lugar era realizado um sorteio de uma ação
aleatória a ser executada ao invés da ação que seria sugerida pela poĺıtica parcial. Esse agente ainda
realizou o aprendizado paralelo, através de um módulo similar ao utilizado pelo Q-Learning, onde as
ações primitivas ainda eram escolhidas segundo uma estratégia ε-gulosa. Entretanto, devido ao fato
de explorar sempre que aplicava uma poĺıtica parcial, esperava-se que o desempenho apresentado pelo
agente que utilizou ξp = 1, 0 fosse similar ao agente que realizou ações aleatórias, o que não ocorreu.
Esse resultado representou uma surpresa na fase experimental, e será discutido com o aux́ılio dos
resultados apresentados a seguir.

Para verificar o impacto isolado da proposta de empilhamento de poĺıticas parciais, realizou-se um
conjunto de experimentos em que os agentes que aprenderam com ξp ∈ {0, 0; 0, 2; 0, 4; 0, 6; 0, 8; 1, 0},
mas, nesse novo conjunto de experimentos, os agentes não utilizaram a pilha de poĺıticas parciais, ou
seja, aplicaram as poĺıticas parciais aprendidas até a terminação, sem, entretanto, empilhá-las, como
proposto neste trabalho.
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Fig. 5: Avaliação do impacto da utilização da estratégia de pilhas. O gráfico é

análogo ao da Figura 4, com a diferença de que este gráfico apresenta o desem-

penho dos agentes utilizando exploração interna sem utilizar empilhamento de
poĺıticas parciais.

Os resultados são apresenta-
dos na Figura 5, que contém um
gráfico análogo ao da Figura 4,
mas considerando os agentes que
não utilizaram a pilha de poĺıticas
parciais. Analisando primeira-
mente o desempenho do agente
que utilizou ξp = 1, 0, pode-
se perceber que, ao não utilizar
a pilha de poĺıticas parciais, o
agente, explorando 100% das ve-
zes em que aplicou as poĺıticas
parciais, apresentou um resultado
comparável ao do agente que re-
alizou ações aleatórias, como es-
perado. Dessa forma, a análise
conjunta dos resultados para ξp =

1, 0 com e sem empilhamento de poĺıticas parciais sugere que o empilhamento de poĺıticas parciais
pode desfavorecer o processo de exploração interna às poĺıticas parciais. Uma interpretação alternativa
seria a de que há um compromisso entre o fator de exploração e o fator de empilhamento.

5. CONCLUSÃO

Neste trabalho foram propostas estratégias de aplicação de poĺıticas parciais com motivação intŕınseca.
Empilhamento de poĺıticas parciais e exploração interna às mesmas foram implementadas no algoritmo
ARMI [Chentanez et al. 2005], gerando o algoritmo A-EIP3. O novo algoritmo foi avaliado expe-
rimentalmente em um problema com fortes caracteŕısticas hierárquicas, onde é posśıvel identificar
facilmente o encadeamento de subproblemas, que podem ser resolvidos por poĺıticas parciais.

A identificação dos subproblemas foi realizada através de eventos salientes, dados por variações
significativas nos valores de determinados atributos da descrição fatorada de estados. O aprendizado
das poĺıticas parciais foi auxiliado pela presença de recompensas intŕınsecas, recompensas adicionais
recebidas ao resolver um subproblema (disparar um evento saliente). A utilização conjunta de eventos
salientes e poĺıticas parciais apresentou resultados experimentais que sugerem que elas são capazes de
explorar a estrutura hierárquica de um problema de forma a melhorar o desempenho de aprendizado.
Essas caracteŕısticas, herdadas do ARMI, foram preservadas no algoritmo proposto neste trabalho.

As propostas deste trabalho foram avaliadas experimentalmente e os resultados sugerem que a
exploração interna às poĺıticas parciais potencialmente impacta positivamente no aprendizado. En-
tretanto, o processo de exploração interna depende de um parâmetro cuja escolha de valores é de
expressiva importância para o desempenho obtido, sendo que uma má escolha do valor do mesmo
pode prejudicar o aprendizado. O empilhamento de poĺıticas parciais, proposto neste trabalho, foi
investigado através de avaliação experimental, em que o impacto da utilização dessa proposta foi iso-
lado, comparando o aprendizado com e sem a utilização do conceito de empilhamento. Os resultados
experimentais obtidos sugerem que a utilização do empilhamento de poĺıticas parciais não apresenta
impacto expressivo no desempenho de aprendizado.

A estratégia proposta pode ser utilizada para o aprendizado automático de poĺıticas parciais em
problemas de Aprendizado por Reforço, contribuindo dessa forma para o campo de pesquisa em
Transferência de Conhecimento [Beirigo et al. 2012; Bergamo et al. 2011; Bogdan and da Silva 2013;
da Silva and Costa 2011; da Silva et al. 2011; Koga et al. 2013; Matos et al. 2011; Matos et al.
2011], que busca acelerar o aprendizado do agente através do reuso de caracteŕısticas compartilhadas
entre problemas distintos. Como trabalhos futuros, pretende-se estender o algoritmo para a solução
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de uma classe de problemas, em que os subproblemas comuns são identificados e armazenados para
uso futuro, dessa forma contribuindo para acelerar a obtenção das soluções.
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