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RESUMO
BRAGA, A. P. S. (1998). Um agente autônomo baseado em aprendizagem por reforço
direcionado à meta. São Carlos, 1998. 104p. Dissertação (mestrado)- Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
Uma meta procurada em inteligência artificial (IA) é o desenvolvimento de
mecanismos inteligentes capazes ele cumprir com objetivos preestabelecidos, ele forma
totalmente independente, em ambientes dinâmicos e complexos. Uma recente vertente
das pesquisas em IA, os agentes autônomos, vem conseguindo resultados cada vez
mais promissores para o cumprimento desta meta. A motivação deste trabalho é a
proposição e implementação de um agente que aprenda a executar tarefas, sem a
interferência de um tutor, em um ambiente não estruturado. A tarefa prática proposta
para testar o agente é a navegação de um robô móvel em ambientes com diferentes
configurações, e cujas estmturas são inicialmente desconhecidas pelo agente.
O paradigma de aprendizagem por reforço, através de variações dos métodos de
diferença temporal, foi utilizado para implementar o agente descrito nesta pesquisa. O
resultado final obtido foi um agente autônomo que utiliza um algoritmo simples para
desempenhar propriedades como: aprendizagem a partir de tabula rasa, aprendizagem
incrementai, planejamento deliberativo, comportamento reativo, capacidade de
melhoria do desempenho e habilidade para gerenciar múltiplos objetivos. O agente
proposto também apresenta um desempenho promissor em ambientes cuja estrutura se
altera com o tempo, porém diante de certas situações seus compo11amentos em tais
ambientes tendem a se tornar inconsistentes.
J>aJavras-chave: Aprendizagem por reforço, agente autônomo, inteligência artificial,
planejamento, comportamento reativo, navegação de robô móvel, problema de
aprendizagem por reforço direcionada à meta, taxa ele aprendizagem variável.
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ABSTRACT
BRAGA, A. P. S. ( 1998). A.n autonomous agent based on goal-directed reinforcement
learning. São Carlos, 1998. 104p. Dissertação (mestrado) - Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.
One of the current goals of research in Artificial Intelligence is the proposition
of intelligent entities that are able to reach a pa1ticular target in a dynamic and
complex environment without help of a tutor. This objective has been becoming
reality through the propositions of the autonomous agents. Thus, the ma in motivation
of this work is to propose and implement an autonomous agent that can match the
mentioned goals. This agent, a mobile robot, has to navigate in environments which
are initially unknown and may have different stmctures. The agent learns through one
of the main reinforcement learning strategies: temporal difference. The proposed
autonomous employs a simple learning mechanisms with the following features:
learns incrementally fi·om tabula rasa, executes deliberative and reactive planning,
improves its performance through interactions with the environment, and manages
multiple objectives. The agent presented promising results when moving in a dynamic
environment. However, there are situations in which the agent do not follow this last
prope11y.

Keyword: Reinforcement learning, autonomous agent, mtificial intelligence,
planning, reactive behavior, mobile robot navigation, goal-directed rei nforcement
learning problem, variab le learning rate.

CAPÍTULO 1
Introdução
O estudo de agentes autônomos é uma linha de pesqutsa em inteligência
artificial (IA) que vem despertando o interesse de muitos pesquisadores por propor
soluções alternativas mais flexí veis que as fornecidas pela IA tradicional (Russel e
N01vig, 1995). Um agente autônomo é um sistema que tenta realizar um conjunto de
metas, em um ambiente complexo e dinâmico, estabelecendo por si só quais decisões
devem ser tomadas, a cada situação encontrada, para satisfazer estas metas. Assim,
projetar um agente autônomo é propor um mecanismo capaz de gerar sua própria
estrutura de conhecimento que o permita solucionar o problema considerado. Uma
possibilidade para a criação de sistemas capazes de trabalhar em ambientes dinâmicos
é a adoção de estmturas que codifiquem o conhecimento igualmente dinâmicas que
guiem as ações destes sistemas. Por isso, a capacidade de aprendizagem está
associada muitas vezes ao conceito de agente autônomo.
O foco deste projeto está na criação de um sistema capaz de aprender
autonomamente por tentativa e erro as regras básicas necessárias para o cumprimento
de tarefas em um ambiente parcialmente conhecido e/ou inicialmente desconhecido,
realizando o planejamento e a execução de ações que não sejam apenas pré-definidas.
Neste caso, as informações do agente sobre o ambiente de trabalho são obtidas
unicamente através de sensores conforme a Figura l.
scnsor 1~

sensor 2~
sensor 3 - - - - +

sen~orn~

Sistema de
Sensoriamento

Descrição
Simplificada
do
Ambiente
de
Trabalho

Planejamento das
Ações de Controle

Sinal
de
Controle

Figura l - Diagrama esquemático geral do agente e sua interação com o ambiente de trabalho.
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Através dos dados sensoriais que descrevem o mundo a sua volta, e sua
situação com relação a esse mundo, o agente deve ter condições de planejar,
resolvendo problemas simples e se auto-adaptando quando for necessário, mesmo
diante de situações não vistas anteriormente. A solução do problema proposto
contribuirá para a área de inteligência a1iificial na medida em que desenvolverá um
algoritmo auto-adaptável, capaz de compatibilizar planejamento global com
planejamento reativo sem a necessidade de um modelo prévio do mundo sob o qual
esteja atuando.
Nesta pesquisa, optou-se por empregar as técnicas de aprendizagem por
reforço (AR) para manipular a informação sensorial e realizar o aprendizado do
agente. O framework adotado por este paradigma de aprendizagem para representar a
interação agente-ambiente incorpora características de inteligência artificial (IA) e da
teoria de controle (Sutton, 1997; Kaelbling et a/., 1996; Dean, 1994; Singh, 1994): os
processos de decisão markovianos (PDM), Markovian Decision Processes. Tal
estrutura admite que o ambiente seja descrito por uma relação estocástica entre suas
entradas (as ações de um agente) e suas saídas (seu estado atual e um sinal de
reforço).
A tarefa teste escolhida para o agente é a navegação autônoma de um robô
móvel que deve ser aprendida on-line em um ambiente inicialmente desconhecido. O
agente tem o propósito de trabalhar em ambientes fechados que apresentem tanto
obstáculos fixos quanto dinâmicos utilizando apenas a informação local fornecida por
seus sensores e o conhecimento parcial acumulado durante a interação com o mundo.
Os cenários utilizados para a fase de testes do agente buscam ser reproduções dos
problemas encontrados em situações reais envolvendo configurações dos obstáculos
com diferentes níveis de complexidade.

1.1 Desenvolvimento da Pesquisa
Neste trabalho, o algoritmo do agente aprende a realizar a tarefa de navegação
obedecendo as seguintes características:
•

Habilidade para operar em ambientes inicialmente desconhecidos;

•

Capacidade de lidar com ambientes dinâmicos;

•

Habilidade para gerenciar múltiplos objetivos;
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•

Capacidade para aprendizagem incrementai;

•

Capacidade de melhorar soluções iniciais;

•

Simplicidade do mecanismo.
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O agente proposto é capaz de realizar planejamento deliberativo (Winston,
1992; Russel e Norvig, 1995) e reativo (Brooks, 1986) em um único mecanismo

treinado através de métodos de diferença temporal (Sutton, 1988). O conhecimento do
agente sobre o ambiente é codificado em duas estruturas distintas que contribuem para
cada tipo de planejamento. A primeira dessas estruturas é denominada superfície de
recompensa. Nesta, são armazenadas avaliações da contribuição de cada estado para o
cumprimento da tarefa. A segunda estrutura é a superfície de penalização que
armazena informações sobre os estados que devem ser evitados durante a execução ela
tarefa, e que no caso da navegação correspondem aos estados nos quais se encontram
obstáculos que impeçam a movimentação do robô móvel. Da composição das
informações destas duas superfícies emergem comp01tamentos que levam o robô a se
aproximar cada vez mais do estado meta e a evitar regiões próximas a obstáculos.
O fimcionamento do agente é dividida em duas fases: aprendizagem ou
treinamento, e teste ou operação. A fase de treinamento é realizada considerando os
obstáculos estáticos e um alvo único. Nesta fase inicial, o agente aprende a mapear
seu ambiente de trabalho. Na fase de teste, diversos pontos de partida (treinados e
não-treinados) são tomados e obstáculos não-treinados (dinâmicos) com formatos
diversos são acrescentados ao ambientes. Esta divisão de fases de fimcionamento do
agente foi adotada para uma melhor apresentação dos experimentos realizados com o
agente proposto presentes no Capítulo 6.

1.2 Organização da Dissertação
Os capítulos deste trabalho obedecem a organização a seguir. O Capítulo 2
apresenta o conceito de agente autônomo, especificando o tipo de agente com o qual
se trabalhará. Neste mesmo capítulo será descrita a tarefa que servirá de teste para o
agente sendo comentadas as características desejadas do agente. O Capítulo 3 discute
alguns trabalhos anteriores que são relevantes para o tema desta disse1tação, buscando
explicitar as características de cada uma dessas soluções que são desejáveis para o
agente e justificando a escolha do paradigma de aprendizagem por reforço (AR) para
o funcionamento do agente proposto. O Capítulo 4 apresenta uma revisão de
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aprendizagem por reforço na qual se enfatiza os métodos de diferença temporal. No
Capítulo 5, o agente proposto é descrito sendo explicados o seu funcionamento, as
estruturas de armazenamento de informação adotadas bem como algumas decisões
tomadas para sua implementação. Os resultados obtidos nos testes com o agente em
situações diversas são apresentados e comentados no Capítulo 6. O Capítulo 7 encerra
este trabalho apresentando as conclusões obtidas e apontando caminhos promissores
para trabalhos futuros que melhorem os resultados conseguidos nesta pesquisa.

CAPÍTULO 2
O Agente e sua Navegação
O interesse do presente trabalho está na criação de um algoritmo que
implemente um meca nismo que possua a habilidade de escolher ações, objetivando
alcançar uma meta pré-definida, sem a interferência de um tutor externo e sem
nenhum conhecimento inicial, ou com conhecimento apenas parcial, do ambiente em
que está atuando. Este algoritmo deve poder melhorar uma estratégia determinada e
evitar obstáculos em seu caminho para a meta. Tal mecanismo encaixa-se no conceito
de agente autônomo (Maes, 1990) apresentado na Seção 2. 1. Este conceito é bastante
abrangente, sendo o escopo desta disse1tação limitada aos agentes robóticos. Em
pmticular, aos robôs móveis que realizam a tarefa de navegação autônoma (Seção 2.2)
em ambientes fechados, dinâmicos e inicialmente desconhecidos. Além das
características inerentes dos agentes autônomos, a tarefa colocada impõe a
necessidade de outras características que são listadas e discutidas na Seção 2.3 e que
servem para orientar a escolha da abordagem para a implementação do agente.

2.1 O Agente Autônomo
O conceito de agente autônomo se presta para analisar um sistema (Russel e
Norvig, 1995) e pode ser entendido, de maneira geral, como qualquer entidade que
possui capacidade de perceber e agir sobre o seu ambiente (Figura 2). Entidades tão
diferentes como um ser humano, uma bactéria ou um robô móvel são exemplos de
agentes que atuam no mundo real. Agentes também podem ter uma existência apenas
virtual como os agentes de software (Brustoloni, 1991) que vivem em sistemas
operacionais, bancos de dados ou redes de computadores, e os agentes de vida
artificial que habitam ambientes a1tificiais como telas ou memórias de computadores
(Langton, 1989). Todos esses exemplos, reúnem propriedades comuns: os agentes
estão imersos em um meio sobre o qual conseguem sensoriar e atuar
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independentemente de qualquer outra entidade. As ações dos agentes buscam
satisfazer às suas próprias necessidades, como em humanos e animais, ou alcançar
metas pré-estabelecidas, como em agentes de software, e são tomadas de forma a
alterar o ambiente de trabalho. Outra característica comum aos agentes é que eles
agem continuamente durante o período de tempo no qual realizam uma dada tarefa.
Por exemplo, um agente de software, uma vez solicitado, tipicamente realiza seus
procedimentos até que o próprio decida finali zar seu funcionamento; um robô móvel
move-se no terreno até alcançar sua posição meta; um animal caça seu alimento até
saciar sua fome.

Figura 2 - Um agente genérico é capaz de perceber o ambiente em que está e gerar ações que
afetem o estado deste ambiente.
Singh (1994) argumenta que para o agente estar apto a trabalhar
autonomamente com a incerteza presente em um ambiente complexo, este deve ser
capaz de aprender. Agentes capazes de aprender podem prover soluções para novas
tarefas de forma mais eficiente que agentes pré-programados pois a habilidade de
aprender permite adaptação a mudanças no ambiente não previstas pelo projetista de
um agente pré-programado. O mundo real é complexo, imprevisível, e dinâmico,
dificultando a um projetista prever todas as circunstâncias que devem ser enfrentadas
por um agente em uma interação contínua e de longo prazo com tal ambiente (Beer

e/

ai. , 1990).
Um agente que aprenda não apresenta necessariamente melhor desempenho
que outro que não tenha essa capacidade (Kaelbling, 1990), porém, uma razão para
construir agentes com habilidade para aprender é contornar a dificuldade em criar
programas específicos para agentes que trabalhem em ambientes complexos e incertos
permitindo ao agente experimentar e aprender a partir de seus próprios sensores e
atuadores. Mesmo que o programador especifique completamente o programa para
um agente operar em um determinado ambiente, este agente teria que ser
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completamente reprogramado para movê-lo para um novo ambiente. Com a
aprendizagem, o agente torna-se capaz de adaptar suas estratégias de percepção e ação
para o mundo em que se encontra, o que o torna flexível o suficiente para atuar em
uma variedade de ambientes. Em resumo, a habilidade ele aprender permite ao agente:
lidar com mudanças não previstas do ambiente, atingir novos objetivos e melhorar seu
desempenho no decorrer do tempo. A Tabela I apresenta as principais propriedades
esperadas para um agente robótico autônomo.
Tabela 1 - Principais características encontradas no agente

Autonomia de funcionamento

Possuir o controle de suas próprias ações.

Continuid ade de processamento

Ser um processo continuamente ativo.

Capacidade de aprendizagem

Modificar seu comportamento baseado em experiência.

Exibição
reativo

de

comportamento Responder a mudanças no ambiente detectadas por seu
sensoriamento.

Exibição de comportamento Selecionar ações considerando como estas contribuem
direcionado à meta
para atingir uma dada meta.

Franklin e Grasser (1997) apresentam três grandes classes de agentes
autônomos: os biológicos, nos quais estão incluídos todos os seres considerados vivos,
os robóticos, os quais são entidades com componentes mecânicas projetadas para
executar alguma tarefa, e os computacionais, os quais são softwares que possuem as
características da Tabela 1 (Figura 3). Os agentes robóticos são a classe de interesse
nesta pesquisa, sendo de pat1icular interesse os robôs móveis por serem um caso teste
que atua com o mundo real e que têm aplicações práticas como a atuação em áreas
desconhecidas que representem risco a operadores humanos (Gray e Caldwell, 1996),
no auxílio a portadores de deficiência (Bugmann e/ ai. , 1998) ou no transpot1e de
materiais na indústria (Warnecke e Schuler, 1985), para citar alguns exemplos.
AGENTES
AUTÔNOMOS

AGENTES
BIOLÓGICOS

AGENTES
COMPUTACIONAIS

Figura 3 - Classificação dos agentes autônomos segundo Franklin e Grasser (1997).
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A tarefa escolhida para o agente robótico desta dissertação é a navegação
autônoma em um ambiente inicialmente desconhecido

1
.

Esta tarefa é um excelente

cenário para a utilização das propriedades listadas na Tabela 1. Por não possuir
informação inicial sobre seu ambiente de trabalho, o que permite sua aplicação a
diversos ambientes, o agente deve realizar associações entre as informações que
recebe e as conseqüências de suas ações (aprendizagem) de forma a conseguir julgar
se uma ação é mais adequada que outra para se atingir seus objetivos a curto prazo
(comportamento reativo) e suas metas a longo prazo (planejamento direcionado à
meta). Essa tomada de decisões ocorre ininterruptamente (co ntinuidade do
processamento) até que os objetivos tenham sido alcançados, sem a interferência de
um tutor (autonomia de funcionamento). A próxima seção descreve o problema de
navegação a ser tratado nesta dissettação, situando onde o agente atuará .

2.2 A Navegação Autônoma de um Robô Móvel
O problema da navegação autônoma de um robô móvel em um mundo
dinâmico e inicialmente desconhecido é uma tarefa não trivial (Thrun et ai., 1991) e
consiste na atuação do agente em um ambiente que possui obstáculos estáticos e
obstáculos dinâmicos decorrentes de mudanças no ambiente ou presença de outros
agentes objetivando alcançar uma posição alvo pré-estabelecida. Segundo Leonárd e
Durrant-Whyte (1991), o problema de navegação pode ser patticionado em três
subproblemas:
1. Descrição da situação do ambiente do robô : Esta etapa serve de base para as

duas etapas seguintes, uma vez que ela é responsável por fornecer o estado elo
ambiente. Este estado deve prover, ele forma compacta para o agente, toda a
informação que seja relevante para o estado futuro do ambiente. Em um robô
móvel, esta etapa é cumprida pelo processamento dos dados sensoriados.
2. Estabelecimento da meta do robô: Esta fase trata da determinação do objetivo
que o robô deve cumprir. Em alguns trabalhos, (Zelinsky, 1992; Xiao et ai., 1997)
o estado meta do robô é explicitamente determinado, porém, há problemas em que

1

Em geral, a complexidade deste problema reduz-se à proporção que o agente responsável pela geração da
trajetória possui uma melhor descrição do ambiente. Visto desta fonna, a situação inicial de total desconhecimento
da estmtura do ambiente aumenta, em muito, a complexidade do problema, e esta é a situação inicial que o agente
encontra neste trabalho.
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não se tem conhecimento suficiente do ambiente para que seja explicitado qual é o
estado meta (Zalama et a/., 1995). Nestes casos, costuma-se estabelecer alguma
característica do estado desejado determinando-o implicitamente. Um exemplo de
determinação implícita da meta é o caso de um robô móvel buscando uma posição
que esteja marcada por uma fonte luminosa: o robô alcança o estado meta quando
os sensores detectam a maior emissão luminosa, porém, antes de chegar a esse
ponto não há conhecimento de onde ele esteja no espaço de estados.
3. Estabelecimento de um caminho que leve o robô da posição inicial à meta :

Esta é a etapa na qual é formulado o plano que guiará o robô no espaço de estados
em direção ao objetivo determinado na etapa anterior. O interesse maior deste
trabalho está nesta etapa que pode ser desdobrada em duas sub-etapas: geração de
trajetória e controle ele trajetória. Devido às mudanças do ambiente ou ao
desconhecimento do agente, um plano gerado pode ter que ser refeito de forma a
considerar novas informações obtidas do ambiente. Por isso, esta divisão é feita de
forma a di stinguir entre a geração da seqüência de ações necessárias para atingir a
meta (geração de trajetória) e a verificação se o plano gerado está sendo adequado
ao objetivo esperado (controle de trajetória).
O robô deve aprender a pa11ir de informação local, dentro do alcance de seus
sensores, e decidir on-line qual ação, em cada estado, deve ser tomada de forma a que
o robô seja levado à configuração desejada. Para tal, este agente receberá alguma
indicação da meta a ser alcançada, e estabelecerá uma política a ser seguida para a
realização da tarefa desejada, melhorando esta política caso se faça necessário. Com
base em Gray e Caldwell ( 1996), este sistema pode ser entendido como possuindo
dois módulos

principais de

processamento: Módulo

de Planejamento do

Sensoriamento e Módulo de Planejamento das Ações de Controle.

+ Módulo de Planejamento do Sensoriamento: A descrição do estado do mundo
pode necessitar de um refinamento para que se determine, dentre um conjunto de
possíveis ações, a ação de controle mais adequada. Por motivos como limitação no
tempo de processamento da informação sensorial, imprecisão dos sensores ou
restrições no campo de alcance dos sensores disponíveis, faz-se necessária uma
estratégia que permita otimizar o uso dos sensores disponíveis no sentido de obter
a melhor descrição do ambiente com o menor custo computacional. A fi.mção do
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módulo de planejamento do sensoriamente é justamente buscar essa otimização
determinando quais sensores devem ser utilizados a cada instante ou buscando
posicionar os sensores de forma a melhor capturar as características do ambiente.

+ Módulo de Planejamento das Ações de Controle: O agente deve possuir um
conjunto ações de controle. Assim, este módulo deve decidir qual, dentre as
possíveis ações de controle, a ação de controle mais adequada para levar o sistema
de seu estado atual para o estado objetivo. Este módulo constitui a implementação
física da etapa de planejamento abrangendo as duas divisões já mencionadas
(geração de planos e controle do planos).

Como todo o planejamento deve ser on-line, as restrições de tempo para as
tomadas de decisão são considerações impottantes a serem levadas em conta. Desta
forma, a atuação do ciclo de sensoriamente, onde se busca a melhor estimativa
possível do estado do ambiente, deve ocorrer em um período limitado de tempo. De
forma resumida, o agente deverá realizar os seguintes passos (Figura 4):
1 - Leitura e integração dos dados sensoriais para a criação de uma descrição
do estado do ambiente;
2- Avaliação da ação externa a ser tomada (planejamento);
3 - a) Caso o tempo para tomada de decisão termine, a ação externa escolhida
pelo planejamento de ações de controle deve ser realizada;
3 - b) Caso contrário, o planejamento do sensoriamente deve buscar uma ação
de sensoriamente que melhore a estimativa do estado do mundo;
3 - b.l) Caso encontre a ação de sensoriamente, esta é realizada e o ciclo de
sensoriamente é repetido.

li

CAPÍTULO 2 -Descrição do problema

Indicação do
estado meta
desejado

.J,.

Figura 4 - Diagrama geral do sistema de controle de navegação baseado em Gray e Caldwcll
(1996).

Visto o fi.mcionamento geral do sistema de controle da navegação (Gray e
Caldwell, 1996), o problema principal desta dissertação é estabelecido como sendo o
desenvolvimento do módulo de planejamento das ações de controle. A próxima seção
apresentará as características desejadas para este módulo que serão incorporadas ao
agente robótico desta pesquisa.

2.3 Características presentes no agente desejado
Há diversas soluções para a tarefa de planejamento de ações tratada nesta
disse1tação, sendo as principais apresentadas no Capítulo 3. As condições de operação
do agente robótico para o problema aqui tratado tornam inviáveis a aplicação de
muitas dessas soluções. No caso em estudo, por exemplo, as soluções que empregam
a pré-definição das ações do agente são totalmente descartadas. As principais
características que devem estar presentes no agente são colocadas a seguir e servem
como critérios para a escolha da abordagem a ser adotada para solução do problema
de planejamento da navegação:

+ Habilidade para operar em ambientes inicialmente desconhecidos: Busca-se
um agente capaz de trabalhar em ambientes diferentes. Assim, um modelo gera l
não pode ser criado para o mundo em que o agente atuará, tornando necessário
que o robô construa do zero o seu conhecimento. Operar a pa1tir de tabula rasa
envolve a dificuldade de capacitar o agente a executar uma exploração do espaço
de estados segundo uma sistemática que permita, no menor número possível de
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interações com o ambiente, extrair o máximo de informação sobre o meio em que
está atuando (Koenig e Simmons, 1996). Para permitir a exploração do espaço de
estados, geralmente recorre-se à inclusão de uma componente aleatória. Esta
componente, com o decorrer do funcionamento do agente, entretanto, passa a
prejudicar as soluções encontradas por forçar modificações nas decisões em
trechos das seqüências de ações que já não podem ser melhorados. Este problema
é tratado na literatura como o compromisso entre exploração e repetição de uma
estratégia (exploration I exploitation tradeo.ff) (Kaelbling e/ a/., 1996).

+ Capacidade de lidar com ambientes dinâmicos: Ambientes reais devem ser
considerados como inerentemente dinâmicos (Luo e Kay, 1995). Ruídos nos
sensores e falha s nos atuadores são duas oco1Tências constantes em
implementações reais. Apenas estas características já justificariam a inclusão de
incerteza em qualquer modelo real do mundo. Fatores como modificações do
ambiente causadas pelo tempo ou a existência de outros agentes fortal ecem a
necessidade de se considerar que um ambiente real seja dinâmico. Para lidar com
as mudanças do ambiente de trabalho, o agente robótico deve possuir um
mecanismo flexível de tomada de decisões que possa se adaptar às alterações no
meio em que está trabalhando.

+ Habilidade para gerenciar múltiplos objetivos: Brooks

(1986) coloca que no

planejamento das ações de controle freqüentemente o robô tem que trabalhar com
múltiplos objetivos os quais podem ser conflitantes entre si. Um exemplo seria o
caso em que o robô busca chegar a um ponto à sua frente tendo antes que desviar
de obstáculos locais. Outro exemplo seria compatibilizar os objetivos de alcançar
determinado ponto no ambiente, minimizar o tempo necessário para o percurso e
reduzir o consumo de suas baterias. Em geral, a importância relativa dos objetivos
é dependente do contexto. Assim, o agente deste problema deve responder às
metas de maior prioridade (planejamento global), estando ainda disponível para
servir às metas de nível de abstração inferior necessárias na evolução do sistema
(comportamento reativo).

+ Capacidade para aprendizagem incrementai: Um dos pontos que orientará as
modificações a serem realizadas no modelo escolhido é a garantia de que o
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aprendizado ocorra incrementalmente. Esta característica é desejável po1s, ao
explorar o espaço de trabalho para aprender a mapear estados do mundo em ações
de controle, o agente deve sofrer interferência mínima no restante do
conhecimento já adquirido ao absorver uma nova relação estado-ação.

+ Capacidade de melhorar soluções iniciais: O problema de navegação pode
possuir múltiplas soluções e, ao obter um caminho que conecte um estado inicial
ao estado meta, o agente não consegue necessariamente a melhor. Como o
deslocamento do agente de um estado para o outro implica na utilização de
recursos (disponibilidade energética, tempo de operação), deve-se buscar otimizar
as trajetórias do robô para reduzir os gastos com os recursos envolvidos no
funcionamento do robô.

+ Simplicidade do mecanismo: Para poder ser aplicável em situações rea1s, a
quantidade de processamento necessária para o fi.mcionamento do agente é um
fator decisivo. Assim, o modelo do agente deve ser matematicamente simples,
dependendo de poucos cálculos. Além disso, soluções complexas tendem a ser
pouco flexíveis, tornando-se específicas para cada ambiente de trabalho.
No próximo capítulo, ao serem apresentadas algumas das abordagens
existentes para o planejamento de ações na navegação de um robô móvel, será
possível ao leitor perceber que o cumprimento, isolado, de cada um dos critérios
acima listados não representa grande dificuldade: para cada propriedade, uma das
abordagens tradicionais se destaca das demais. Porém, estabelecer uma solução que
satisfaça razoavelmente a todos os critérios implica em desenvolver uma nova solução
que consiga unir em um único agente o melhor de cada abordagem.

2.4 Conclusão
Agente autônomo é um conceito que pode ser aplicado a entidades que atuam
em um determinado ambiente buscando cumprir objetivos específicos, usando apenas
seus próprios recursos, sem nenhuma intervenção externa. O estudo de tais agentes
pode gerar ferramentas que permitam a automação de diversas atividades que, por
envolverem processos cognitivos, são dificeis de serem realizadas por máquinas. Um

CAPÍTULO 2 - Descrição do problema

14

exemplo de uma atividade que para um animal é simples mas ainda é difícil de ser
automatizada é a navegação em um ambiente inicialmente desconhecido. Este
trabalho busca um agente autônomo que seja capaz de realizar a tarefa de navegação
de um robô móvel. O algoritmo para implementar tal agente deve reunir as seguintes
propriedades: habilidade para operar em ambientes inicialmente desconhecidos,
capacidade de lidar com ambientes dinâmicos, habilidade para gerenciar múltiplos
objetivos, capacidade para aprendizagem incrementai, capacidade de melhorar
soluções iniciais e simplicidade do mecanismo.
O fimcionamento geral do agente é esboçado no diagrama da Figura 5, sendo
os critérios listados utilizados para definir a maneira como serão realizados a geração
e o controle dos planos pelo agente.
Agente
Indicação do
estado meta
desejado

-

-

---(:;:;:::;:;:::;::

Ambiente

Figura 5 - Diagrama considerado para o funcionamento do agente.

Conforme a Figura 5, a tarefa que o agente deve realizar é descrita pela
indicação do estado meta. De posse da indicação do estado que deve ser alcançado e
de dados sobre o ambiente, fornecidos pelo sensoriamente, o planejamento das ações
do agentes é realizado criando estratégias para alcançar a meta (geração de planos) ou
adaptando as estratégias às mudanças do ambiente (controle dos planos). Para permitir
o acompanhamento da evolução dos planos gerados, o fimcionamento do agente deve
ocorrer em malha fechada, estando nos dados fornecidos pelo sensoriamente
indicações de como as ações executadas modificaram o ambiente.
O próximo capítulo realiza uma breve revisão bibliográfica de algumas das
abordagens empregadas em navegação autônoma, e com base nas técnicas existentes
será proposto um modelo de agente.

,

CAPITULO 3
Abordagens para o Agente Autônomo
O problema da navegação de um robô móvel é tratado em diversos trabalhos
de robótica (Kortenkamp

e/

a/., 1998). Uma solução definitiva que reuna o melhor de

cada abordagem ainda não foi encontrada, porém muitos avanços têm sido obtidos na
área e um dos propósitos deste capítulo é fornecer ao leitor uma visão geral, de
maneira sucinta, deste campo de pesquisa. A Seção 3.1 apresenta as abordagens mais
comuns usadas para a solução da navegação autônoma. Destas abordagens, os
sistemas que incorporam comportamento reativo e planejamento deliberativo são os
que mais se adequam às características do agente desejado (Seção 2.3), sendo AR uma
maneira promissora de implementar o agente ao considerar o planejamento das ações
como um problema de aprendizagem por reforço direcionado à meta (P ARDM), cuja
definição é vista na Seção 3.2.

3.1 Abordagens para a Criação de um Agente Autônomo
Robótico de Navegação
Basicamente, há duas grandes classes de soluções para a navegação autônoma
de robôs móveis

2

:

os sistemas planejadores e os sistemas reativos. Cada abordagem

tem seus pontos f01tes nas deficiências da outra. Assim, a tendência atual dos
projetistas é a criação de uma terceira classe de soluções, os sistemas deliberativosreativos ou híbridos (Arkin, 1990), que possuem em um mecanismo único vantagens
das duas outras abordagens. As duas próximas subseções apresentam as idéias
principais dos sistemas deliberativos e reativos, e a terceira comenta sobre os sistemas

2

As soluções com trajetórias pré-estabelecidas não s.'io citadas por fugirem do escopo desta pesquis.1 ao não
proporcionarem as características desejadas do agente (Seção 2.3).
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híbridos e a metodologia escolhida para implementar um agente autônomo de
navegação híbrido.
3.1.1 Sistemas Planejadores (Deliberativos)

Esta abordagem, de maneira geral, decompõe o planejamento em três etapas
(K011enkamp et a/. , 1998; Brooks, 1986): Sensoriamento, planejamento e execução. A
função do Sensoriamento é traduzir os dados sensoriais para um modelo do mundo. A
partir deste modelo do mundo e uma meta, o planejamento gera uma seqüência de
ações que levam o agente a atingir a meta estabelecida. Criado o plano, a etapa de
execução realiza as ações nele prescritas. A Figura 6 esboça um diagrama do
funcionamento dos planejadores deliberativos.
AGENTE
Modelo do
Mundo

Planejamento

!................................................................................................................................................................. ·······················

Figura 6 - Arquitetura geral dos sistemas deliberativos.

Uma das características da arquitetura dos sistemas deliberativos é o caráter
unidirecional do fluxo ele informações. A informação flui elos sensores para os
atuadores e nunca em sentido contrário. Este funcionamento em malha aberta é uma
conseqüência da ligação desta abordagem com as técnicas de inteligência artificial
(IA). As pesquisas em sistemas deliberativos, desde de seu início, são muitas vezes
vistas como uma aplicação de duas técnicas padrões de IA (Winston, 1992; Luger e
Stubblefield, 1993): algoritmos de busca, como o algoritmo A* (Rich e Knight, 1994),
e os provadores de teorema (Russel e Norvig, 1995). Os algoritmos de busca realizam
o planejamento gerando seqüências de transformações (operadores) para um ambiente
a pa11ir ele um estado inicial. A cada passo, há a escolha de qual transformação utilizar
e, enquanto a solução final não é obtida, o algoritmo retoma ou avança na árvore de
busca conforme os estados estejam se afastando ou aproximando da solução. No
planejamento por provadores de teoremas, o compOiiamento inteligente é conseguido
utilizando lógica matemática e descrevendo a tarefa a ser realizada por predicativos.
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3. 1.1.1 Exemplo desta abordagem

Um exemplo de sistema deliberativo é o STRIPS (STcoiford Research Jnstilute
Problem Solver) (Fikes e Nilsson, 1993) Este planejador foi utilizado no robô móvel

Shakey (Fikes et a/., 1972) desenvolvido no SRl (Stmiford Research Jnstitute) (Figura
7.a).

Sala RI
Porta Dl

Sala R2

t

~~~~

.Robô
Porta D2

Sala R3

(b)

(a)

Figura 7- (a) Aparência do robô Shakey. (b) Ambiente de teste do robô móvel

Neste método, o agente faz uso de uma única lista que contém os objetivos e
os operadores que foram propostos para satisfazer aqueles objetivos. O solucionador
de problemas também depende de uma base de dados que descreve a situação corrente
de um conjunto de operadores descritos na forma de listas SE, RETIRE e ADICIONE
(Fikes e Nilsson, 1971):

+ SE: Relaciona as declarações que devem ser verdadeiras para que seja
possível aplicar o operador.

+ ADICIONE: Inclui as declarações que se tornam verdadeiras após a
aplicação do operador.

+ RETIRE: Exclui as declarações que deixam de ser verdadeiras após a
aplicação do operador.
Os operadores representados por estas listas são as ações que o robô pode
realizar. A Figura 8 exibe a descrição de dois operadores com base em dois tipos de
declaração:
Na_Sala(x, y)

- indica que o objeto x (robô ou caixa) está na sala y .

Conecta(w, k, z)

- indica que a p01ta w liga a sala k à sala z.

I8
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Atnwcssc_A_Porta(q, p, s)
Se:
Na_Sala(Robô, p)
Conecta(q, p, s)
Retire:
Na_Sala(Robô, p)
Adicione:
Na_Sala(Robô, s)

Al'l'astc_Pcla_Porta(b, x, y, z)
Se:
Na_Sala(b, y)
Na_Sala(Robô, y)
Conecta(x, y, z)
Retire:
Na_Sala(b, y)
Na_Sala(Robô, y)
Adicione:
Na_Sala(b, z)
Na_Sala(Robô, z)
(b)

(a)

Figura 8 - Operadores que descrevem as ações do robô de: (a) atravessar uma porta e (b)
arrastar um objeto através de uma po1ta.

Um exemplo simples do funcionamento do planejador STRIPS no controle do
robô Shakey é apresentado na Figura 9. As configurações inicial e final desejadas do
robô e do ambiente são exibidas na Figura 9.a, sendo levar a Caixa! situada na sala
R2 para a sala R3 a tarefa a ser executada pelo robô.
Estado inicial
Sala Ri
Porta Di

@)
Robô

Estado meta

SalaR2

m

Sala Ri
Porta Di

EiJ

Sala R2
~-:·
-~~
t

Caixa i
~

..I:m«m.

Po1ta D2

Porta D2

~
Eil Robô
Sala R3

Caixa i
Sala R3

(a)

Descrição da situação inicial

Atravcsse_A_Porta(Di , RI , R2)
Se:

Na_Sala(Robô, RI)
Conecta(D i,Ri,R2)
Retire:
Na_Sala(Robô, Ri)
Adicione: Na_Sala(Robô, R2)

•

I

Arraste_Pcia_Porta(Caixai , D2, R2, R3)

Descrição da situação meta

Se:

Na_ Sala(Caixa I, R2)
Na_Sala(Robô, R2)
Conecta(D2, R2,R3)
Retire:
Na_Sala(Caixai, R2)
Na_Sala(Robô, R2)
Adicione: Na_ Sala(Caixai, R3)
Na_Sala(Robô, R3)
(b)

Figura 9- (a) Estados inicial e final no mundo dos blocos. (b) Plano gerado pelo planejamento
se-adicione-detete.
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A escolha dos operadores da seqüência apresentada na Figura 9.b é realizada
por técnicas de IA como, por exemplo, os provadores de teoremas (Green, 1969).
Neste caso, o estado meta é estabelecido por uma declaração como em (1) e busca-se
provar a contradição da sua negação.
Na- Sala(Caixal, R3) 1\ Na- Sala(Robô, R3)

( 1)

Provada a contradição, o plano é gerado ao se adicionar os operadores na
ordem inversa de sua aparição na prova do teorema.
3. 1.1.2 Limitações

Os planejadores deliberativos são interessantes por selecionarem as ações a
serem executadas pelo agente de forma direcionada à meta3. Entretanto, um ponto
fraco do planejamento deliberativo é sua necessidade de um modelo do mundo para
seu funcionamento: um modelo inadequado leva o agente a supor conseqüências
erradas para suas ações, tornando inválidas suas decisões para o mundo real. Como
estes sistemas costumam operar em malha aberta, baseando-se em um modelo
determinístico do mundo, as falhas podem não ser detectadas para flitura coiTeção o
que torna pouco recomendável a utilização de agentes que seguem esta abordagem em
ambientes dinâmicos. Outro ponto a contar contra os sistemas puramente deliberativos
é o tempo necessário para a escolha de suas ações: somente após ter sido gerado todo
o plano é que uma ação é executada e, como a geração de um plano é essencialmente
um problema de busca (Hendler et a/., 1990), esta busca pelo espaço de estados pode
chegar a um crescimento exponencial das interações entre os estados (Chapman,
1987). Estes, e outros, problemas com os sistemas deliberativos fizeram com que as
pesquisas em robótica em meados da década de 80 buscassem caminhos alternativos
para a implementação de agentes autônomos, surgindo com isso as soluções que
empregavam planejamento reativo.
3.1.2 Sistemas Reativos

Sistemas reativos são um progresso relativamente recente em robótica que
surgiu a partir da insatisfação com os métodos puramente deliberativos e uma
conscientização crescente da imp01tância de observar sistemas biológicos como a

3

O plano é criado em função da meta a ser atingida. ConJonne a complexidade do problema, a meta pode ser
alcnnçada dividindo o problema em submetas e compondo suas soluções.
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base para a constmção de comportamentos inteligentes (Brooks, 1986; Beer et a/.,
1990). Robôs reativos, também chamados de robôs baseados em comp01tamento,

foram concebidos para reagtr a estímulos do ambiente utilizando uma coleção de
comportamentos primitivos de baixo nível de abstração. Comportamentos físicos
complexos emergem através da interação de um conjunto de compottamentos simples
e da complexidade inerente ao ambiente em que o robô se encontra (Brooks, 1990).
Algumas características que identificam um sistema de controle robótico
puramente reativo são (Arkin, 1995):
1. Os comportamentos são blocos básicos de construção: Um comportamento nestes

sistemas é geralmente um simples par sensor-motor, onde a atividade sensorial
fornece a informação necessária para a resposta reativa motora de baixo nível (por
exemplo, desvio de obstáculos, fuga de predadores, atração do agente pela meta).
2. Uma representação abstrata do conhecimento é evitada: A criação e manutenção de
um modelo preciso do mundo é um processo propenso a erro e que consome
tempo. Sistemas puramente reativos não mantém modelos do mundo, reagindo
diretamente aos estímulos do ambiente, no lugar disso. Esta propriedade é
particularmente útil em ambientes extremamente dinâmicos e perigosos, onde o
ambiente é imprevisível e potencialmente hostil.
3. Modelos de comportamento animal são geralmente usados como base para esses
sistemas: Modelos oriundos de neurociência, psicologia cognitiva e etologia 4 são
utilizados para capturar a natureza dos comportamentos que são necessários para
um robô interagir de maneira segura com um mundo hostil.
4. Resultados robóticos satisfatórios têm sido obtidos: Estas técnicas têm sido
aplicadas a uma larga variedade de robôs (K01tenkamp et a/., 1998). Todos esses
sistemas são extremamente modulares e podem ser construídos incrementalmente,
adicionando novos comp01tamentos ao repe1tório já existente. Por uma perspectiva
de engenharia, isto é bastante desejável pois facilita o crescimento e a aplicação de
software e hardware já existente a novos domínios.

Etologia é o estudo do comportamento dos animais em seu habitat natural com a crença de que o comportamento
é, em grande parte, resultado de uma resposta inata do animal a estímulos do ambiente. Os interesses da etologia
s.'io de natureza biológica; em adição à causa do comportamento, havendo interesse em detenninar qual função é

·I

provida ao múmal e suas conseqüências evolucionárias (Anderson e Donath, 1990).
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A subsumption architecture (Brooks, 1986) é talvez o pnme1ro e ma1s
conhecido representante da navegação reativa. Esta abordagem exprime bem a idéia
central dos sistemas reativos. Nela a tarefa é decomposta em camadas horizontais
onde cada camada possui um compot1amento independente das demais (Figura I0).
Da composição dos comportamentos gerados por cada camada emergem
comp011amentos complexos que se adaptam à complexidade do ambiente de trabalho
com um baixo custo computacional.
AGENTE

Figura 1O- Sistema reativo e suas camadas.

Nestas camadas são implementados comportamentos como a exploração do
ambiente, a constmção de mapas, a identificação de objetos, a busca pela meta e o
desvio de obstáculos. Estes comportamentos podem se tornar conflitantes, e para
evitar que eles se anulem, estes possuem níveis de hierarquia (Figura 10). Cada
camada da subsumption architecture define uma classe de compOiiamentos válidos
que estabelecem tanto mais restrições na escolha das ações quanto maior for a
camada.
A camada O é a base de toda a arquitetura e, geralmente, trata do desvio de
obstáculos, que é uma das principais preocupações de um agente móvel que irá
interagir com o mundo real. Há, por exemplo, de forma geral, três metodologias
principais que realizam o desvio dos obstáculos (Boreinstein e Koren, 1991): a
detecção de bordas (edge-detection) (Eifes, 1987; Flynn, 1988), que busca a
descoberta das bordas do ambiente para a determinação de caminhos livres por onde o

CAPÍTULO 3 - Abord~gens parn o agente autônomo

22

robô possa navegar; as grades de certeza (certainty grids) (Moravec, 1988), em que a
presença de um obstáculo é representada pela probabilidade de sua existência e com
base nesse valor é selecionada a ação que leva à célula com maior probabilidade de
ser um trecho livre ele obstáculos; e os métodos ele campo potencial (potencial field
metlwds) (Khatib, 1986; Rimon e Koditschek, 1992; Connolly e Grupen, 1993;

Connolly, 1997), em que o robô compo1ta-se como uma partícula ele carga elétrica
positiva que está se movendo sob a influência de dois campos potenciais virtuais
criados, respectivamente, pela configuração elo alvo (campo atrator negativo) e dos
obstáculos (campo repulsor positivo). Dada a modularidade dos sistemas reativos,
qualquer metodologia de implementação de desvio de obstáculos pode ser utilizada na
camada O independente da implementação das demais camadas.
3.1.2.1 Exemplo desta abordagem

Um exemplo ele sistema reativo é o robô Herbert (Brooks, 1990). Este robô é
equipado com 24 processadores, 30 sensores infravermelho, um manipulaclor com
sensores, um sistema laser para detectar profundidade e uma câmera que coleta a cada
segundo uma imagem de 256x32 pixels. O planejamento das ações do robô (Figura
ll.a) é realizado seguindo a subsumption architecture. Foram utilizadas 15 camadas
que não trocam informações entre si e emulam diferentes compoiiamentos em
resposta aos dados fornecidos pelos sensores. A tarefa a ser executada é navegar em
um ambiente de trabalho e coletar latas vazias que estejam sobre as mesas.

(~)

(b)

Figura 11 - (a) O robô Herbert. (b) Um exemplo de trajetória gerada pelo manipulador do
robô (imagens obtidas na Home-Page: http://www.pcrealm.net/- johuco/d-coord.html).
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A Figura ll .b exibe uma trajetória típica do manipulador utilizando alguns dos
comportamentos programados em Herbert. Estes compottamentos permitem ao robô
pegar uma lata em uma mesa. Os comportamentos ENGARDE

5

e DESCEND

localizam o topo da mesa. Em seguida, o comportamento BOUNCE assume o
comando e ergue o manipulador que deslizará pela mesa sob influência de
SURF ACE. Antes que um contato com a lata ocorra, os sensores infravermelhos
frontais do manipulador são ativados levando OVER a erguer o manipulador acima da
lata. EXTEND fará com que a lata fique entre os dedos da garra e o comportamento
GRAB, então, fechará a garra capturando a lata. Finalmente, HOIST e P ARK trarão a
lata para o robô.
A seqüência apresentada não necessariamente ocorrerá sempre por ser uma
composição de comportamentos que são ativados pelas leituras enviadas pelos
sensores. Com isso, situações imprevistas são superadas pelos comportamentos que
elas ativarem e a trajetória é programada como reação à situação do próprio ambiente.
3.1.2.2 Limitações

A adoção de um controle puramente reativo é uma solução interessante por
permitir uma resposta rápida, não fazer uso de um modelo elaborado do mundo e ser
modular. Porém, Millán (1996) lembra que sistemas puramente reativos apresentam
duas limitações principais para a navegação autônoma em ambientes inicialmente
desconhecidos. A primeira, e mais importante, é que controladores puramente reativos
podem gerar trajetórias ineficientes por selecionarem a próxima ação simplesmente
como uma fimção das leituras instantâneas dos sensores, o que não garante que o robô
siga em direção à posição meta ou que ele evite uma ação que tenha conseqüências
danosas, e a segunda é a dificuldade em programar tais sistemas pois a especificação
de quais comp01tamentos devem ser implementados para a solução de uma tarefa é
uma dificuldade no projeto de sistemas reativos que se assemelha à da criação de um
modelo do mundo nos sistemas deliberativos.
3.1.3 Sistemas Deliberativos/Reativos.

Recentemente, arquiteturas robóticas híbridas (deliberativas/reativas) (Arkin,
1990, Payton et a/., 1990) que permitem a reconfiguração de sistemas reativos com
base no conhecimento que o agente dispõe do ambiente têm adicionado considerável
~ As palavras apresentadas em letras maiúsculos e em inglês denominmn comportnmentos progrmnndos no robô.
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flexibilidade aos sistemas puramente reativos. Os sistemas híbridos combinam o
processamento em tempo real, que permite capacidade significativa de adaptação do
robô ao ambiente, dos sistemas reativos com a capacidade de avaliar as conseqüências
das ações executadas, que permite antever situações indesejáveis, dos sistemas
deliberativos.
Conforme foi visto, as técnicas de IA, tradicionalmente, dão maior atenção a
problemas bem definidos, nos quais se tem à disposição um modelo do ambiente, que
tem levado ao desenvolvimento do planejamento seguindo técnicas heurísticas de
busca. Quando não se dispõe ele um modelo elo mundo, ou há ince11eza a respeito
desse modelo, essas soluções são ineficientes. As imprecisões, inevitáveis, de um
modelo do mundo real podem fazer com que o agente atue em um ambiente virtual
diferente do real, levando-o a tomar ações errôneas. Por outro lado, a teoria de
controle (Chen, 1984; Davis e Vinter, 1985) fornece uma base teórica para o
tratamento de incertezas nos sistemas: muitas soluções têm sido desenvolvidas para
manipular com a incerteza calculando soluções em malha fechada que descrevem as
ações como uma função do estado do ambiente e possivelmente do tempo. O
comp01iamento do agente deve ser tal que comporte a capacidade de aprendizado das
técnicas de IA e a capacidade de tratar as incertezas do ambiente da teoria de controle.
Na teoria clássica de controle, o procedimento geral é a utilização de um sinal
de referência que indique a saída que se deseja do sistema (neste caso, a posição do
robô no ambiente). Considerando o erro entre a saída real e a desejada toma-se uma
ação para reduzir o erro. Esta abordagem não se adequa ao problema aqui proposto
por não haver uma trajetória pré-estabelecida que sirva de sinal de referência, a
trajetória deve ser descoberta pelo agente. Uma outra abordagem seria buscar a
codificação da trajetória na forma de parâmetros e utilizar controle adaptativo para
regular esses parâmetros conforme o robô explorasse seu espaço de trabalho. As
técnicas de controle adaptativo (Burghes e Graham, 1980; Stengel, 1986) estão
relacionadas com algoritmos que melhoram o desempenho de suas decisões com a
experiência (Kaelbling et a/. , 1996). Esta é uma área madura e que trata com sistemas
dinâmicos nos quais estados e ações são vetores e os sistemas dinâmicos são lineares
ou localmente linearizáveis em torno de uma trajetória desejada. O ajuste dos
parâmetros é realizado de forma a otimizar uma função de custo que, em geral,
corresponde às penalidades quadráticas no desvio dos vetores desejados de estado e
ação.

CAPÍTULO 3 - Abordagens para o agente autônomo

25

Sutton e/ ai. ( 1992) argumenta que os métodos AR formam uma abordagem
adequada para o controle adaptativo ótimo. Para o agente autônomo desta pesquisa,
que deve ser capaz de atuar em um ambiente inicialmente desconhecido, o paradigma
de AR fornece uma forma adequada de estabelecer uma função de custo para as suas
ações.
3.1.3.1 Aprendizagem por Reforço: A Metodologia Adotada

Segundo Whitehead e Bailarei (1991), o imediatismo na tomada de decisões
coloca os sistemas que utilizam métodos de aprendizagem por reforço estreitamente
próximos dos sistemas reativos (Brooks,1986; Agre e Chapman, 1987; Georgeff e
Lansky, 1987). Entretanto, diferentemente da vasta maioria dos sistemas reativos os
métodos AR possuem a capacidade de se adaptar aprendendo as tarefas a serem
executadas. Em sistemas reativos, o conhecimento para a tomada de decisões é
codificado pelos projetistas de forma explícita (Brooks, 1986; Agre, 1988) ou através
da especificação de modelos de mundo que eventualmente são compilados em um
conjunto de regras reativas (Fikes et a/., 1972; Laird e/ a/. , 1986). Os sistemas AR não
precisam ter conhecimento pré-definido para a tomada de decisões. Eles aprendem
estratégias de controle por tentativa-e-erro ao interagir com o mundo, recebendo
realimentações na forma de sinais de reforço. Esta adaptabilidade atenua o trabalho de
ter que fornecer um completo conhecimento do domínio de trabalho ao agente, uma
vez que este é adquirido com a experiência. Isto também permite ao sistema se
adaptar a mudanças circunstanciais e aprender novas tarefas. A abordagem ele
aprendizado por reforço se enquadra no raciocínio apresentado por Brooks (1986):
"Um compOitamento complexo não precisa necessariamente ser produto ele um
sistema de controle extremamente complexo. No lugar disso, um comportamento
complexo deve ser reflexo ela complexidade elo ambiente".

3.2 Problema de Aprendizagem por Reforço Direcionado à
Meta
O problema apresentado na Seção 2.2 pode ser considerado um caso da classe
de problemas que Koening e Simmons ( 1996) definiram como problema de
aprendizagem por reforço direcionado à meta (P ARDM): o agente deve ser capaz de
aprender um caminho, entre um estado inicial e o estado meta, no espaço de estados
através de AR e melhorar esta solução inicial, procurando chegar a uma política
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ótima, conforme seu treinamento transcorra. O P ARDM pode ser considerado como
tendo duas etapas:

+

Solução do problema de exploração direcionada à meta (PEDM): Este estágio

envolve a exploração do espaço de estados em busca da determinação de ao
menos um caminho viável, não necessariamente o melhor, que ligue o estado
inicial ao estado meta.

+ Melhoria da solução encontrada: Esta etapa aproveita o conhecimento adquirido
do ambiente durante a exploração do espaço de estados para melhorar as escolhas
de trajetórias, buscando alcançar uma política ótima para o agente.
A solução do PEDM em um ambiente dinâmico e inicialmente, ou
parcialmente, desconhecido é a etapa mais difícil do P ARDM por levar o agente a
operar com pouca informação sobre o ambiente. Nesta etapa, os compotiamentos
reativos do agente híbrido serão mais exigidos para permitir sua adaptação ao
ambiente. Superada esta fase, o conhecimento acumulado durante a exploração
permitirá ao agente antever as conseqüências de suas ações e, com isso, planejá-las de
forma a evitar aquelas que levem a situações perigosas, buscando as que aproximem o
agente do estado meta.
O Capítulo 4 apresenta os pnnctpats conceitos de AR e algumas das
dificuldades em implementar agentes autônomos AR que atuem em ambientes reais.
O agente a ser proposto busca reduzir essas limitações através de adaptações em
algoritmos anteriormente propostos, adaptações essas que são apresentadas no
Capítulo 5.

3.3 Conclusões
Uma das principais diferenças entre o planejamento deliberativo e o reativo é a
abrangência de cada abordagem. O planejamento deliberativo trabalha com uma visão
global da tarefa a ser executada: a elaboração do plano necessita de um modelo do
mundo para que uma seqüência de ações que leve o agente a alcançar a meta seja
gerada. Diferentemente, o planejamento reativo possui visão local elo problema: os
comp01iamentos reativos são selecionados em função dos estados vizinhos ao estado
atual do agente. O planejamento global (deliberativo) permite um maior
direcionamento do agente à meta a ser alcançada, porém consome muito tempo de
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processamento. O planejamento local (reativo) é mais robusto para tratar com as
variações de um ambiente dinâmico, é rápido na seleção das ações, entretanto, por não
considerar um modelo do ambiente, escolhe ações que não necessariamente
aproximarão o agente de seu estado meta. A combinação dessas duas abordagens gera
uma nova classe de soluções para o planejamento de ações, a classe dos sistemas
híbridos, que incorpora as vantagens de ambas e reduz suas limitações.
A metodologia escolhida para a implementação do agente autônomo desta
pesquisa é a aprendizagem por reforço por ser um paradigma que pode apresentar
características deliberativas e reativas. O potencial das técnicas AR em robótica
móvel já foi explorado em trabalhos anteriores, e problemas práticos comuns são
encontrados nestas implementações. Estas limitações estão relacionadas diretamente
com o funcionamento dos algoritmos padrões para AR (Capítulo 4). A redução de tais
limitações é mais um critério a ser cumprido pelo agente a ser proposto, e a forma
como este objetivo será alcançado é explicada na apresentação do agente feita no
Capítulo 5.

,

CAPITULO 4
Aprendizagem por Reforço
Aprendizagem por reforço é uma metodologia de inteligência artificial em que
o agente emprega tentativa e erro para aprender como realizar uma tarefa em seu
ambiente de atuação. Este aprendizado ocorre quando o agente estabelece um
mapeamento entre suas entradas (os estados do ambiente) e suas saídas (as ações
realizadas). Tal mapeamento é realizado por influência de realimentações do
ambiente, os sinais de reforço, que correspondem a medidas de adequação das ações
tomadas conforme a contribuição das mesmas para a realização da meta desejada.
Este mapeamento representa o comportamento do agente autônomo, e os conceitos
gerais de como ele é constmído neste paradigma são apresentados na Seção 4.1. Há
diferentes implementações de algoritmos de AR (programação dinâmica, métodos de
Monte Carlo, métodos de diferença temporal) que diferem por características como a
existência ou não de um modelo do mundo ou a quantidade de informação necessária
para gerar os mapeamentos. Entre estas implementações há uma classe que se destaca
por ser independente de um modelamento do mundo, ter aprendizado incrementai e
trabalhar com pouca informação: são os métodos de diferença temporal. Esta
abordagem é discutida em detalhes na Seção 4.2 pois será a metodologia escolhida
neste trabalho para o agente. A Seção 4.3 apresenta algumas limitações comuns à
utilização de AR em robôs móveis, limitações essas que serão parcialmente reduzidas
pelo agente proposto, descrito no Capítulo 5.

4.1 Conceitos Gerais de Aprendizagem por Reforço
Em AR, para alcançar um objetivo estabelecido, o problema a ser tratado deve
ser solucionado pelo conhecimento que o agente obtém ao interagir com o ambiente.
Formalmente, a estmtura de AR trabalha com três conjuntos (Kaelbling et ai., 1996):
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I . Um conjunto discreto de estados do ambiente, S;

2. Um conjunto discreto das ações do agente, A;
3. Um conjunto de valores escalares para os sinais de retorno do ambiente, 91.
Estes três conjuntos são utilizados por quatro componentes principais (Sutton e
Barto, 1998):

I . Uma política (n'): Função que mapeia estados do ambiente em ações (n: S---+ A).

2. Uma função de retomo (r): Função que mapeia estados do ambiente em um valor
real, o reforço (r: S ---+ .íll).
3. Uma função de avaliação (V ou Q): Valor que estima um acumulado para o
conjunto dos retornos entre um dado estados e o estado final desejado. Esta função
mapeia estados em valores reais (V: S ---+ 91) ou pares estado-ação em valores reais
(Q: S, A ---+ .íll).

4. Um modelo do mundo 6 : Este componente imita o comportamento do ambiente.
Ele mapeia estados do ambiente em sinais de reforço.
Nos métodos AR, a dinâmica do ambiente é tratada como uma relação
estocástica entre o estado do ambiente e a ação tomada pelo agente a cada instante de
tempo, e este estado e o sinal de retorno do ambiente no instante posterior (Sutton e
Barto, 1998). Tendo o ambiente propriedades markovianas 7, o que raramente ocorre
totalmente mas que pode ser aproximado por uma escolha adequada da representação
do estado (Wyatt, 1997), o conhecimento do estado atual será suficiente para predizer
o estado futuro do ambiente, e este é tido como um Processo de Decisão Markoviano 8
(PDM), detalhes no APÊNDICE I. A estrutura de PDM (Bellman, 1957) é bastante
flexível, o que permite que seja aplicada a diversos problemas, e vem sendo

O modelo de mundo não está presente em todo agente de AR, alguns métodos o aprendem ou não làzem uso de
um modelo. O caso mais geral é o de um agente que não tenha a prioli um modelo perfeito do ambiente mas que
utilize métodos de aprendizagem para constmir um modelo mais elaborado.
7
Um processo é dito markoviano se toda a infonnação necessária para detenninar seu comportamento futuro está
contida na descrição do estado atual (Clarke e Disney, 1979).
8
Um problema de tomada de decisão em um ambiente com propriedades markovianas define um processo de
dccisiio markoviano.
ó
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extensivamente estudada em IA como uma nova e adequada forma de solucionar
problemas de planejamento (Sutton, 1997). Muito da atual teoria de aprendizagem por
reforço é restrita aos PDMs finitos (um PDM finito é um PDM com um conjunto
limitado de ações e estados). A maioria dos algoritmos de aprendizagem por reforço
são baseados na estimativa da fi.mção de avaliação9 e buscam maximizar os reforços
recebidos elo ambiente pelo agente.
Dado que a interação entre agente e ambiente é definida como um PDM, esta
se inicia quando o agente, conhecendo o estado (s,) do ambiente e seu sinal de reforço
(r,) no instante de tempo I, produz uma ação (a,) que atua no ambiente. Esta ação leva

o ambiente a um novo estado (st+I) e a produzir um novo reforço (r1+1), cujo
acumulado (função de avaliação, V ou Q) o agente deverá maximizar no decorrer do
tempo em que se proceder a interação (Figura 12). A cada instante /, o agente realiza
um mapeamento, a política n 10, do estado apresentado (s,) para as probabilidades de
selecionar cada uma das possíveis ações.
, - --

estado (s,)

- --.[ AGENTE)- -- - - - - ,

retomo (r,)

ação (a1)
l't+l

[ AMBIENTE

J.-- ----.J

S t +l

Figura 12 - Estrutura genérica do aprendizado por reforço.

O sinal de retorno é a forma de se comunicar o que se deseja do agente, sem
entrar no mérito de como se deseja que ele aja. O objetivo do agente é a maximização
elos retornos a longo prazo: o acumulado dos valores de r, é que deve ser maximizado,
não seu valor instantâneo. A idéia por trás da busca do maior acumulado no lugar da
busca do maior retorno imediato é que uma seqüência de ações ótimas não é
necessariamente formada por ações que fornecem a cada instante o maior retorno 11 .
No caso mais simples, o que se deseja é a maximização da expressão:
( 2)

sendo T o instante final da interação.
9

Alguns métodos de busca como algoritmos genéticos, simulated mmealing e outros métodos de otimização
podem ser utilizados pam solucionar problemas de aprendizagem por reforço inferindo diretamente a política do
agente sem realizar uma avaliação da contribuição de cada estado s para uma dada taref.1.
10
Um exemplo simples de política é a política greedy. Nesta, o agente busca sempre executar a ação que leve ao
maior valor de V ou Q.
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Muitos problemas não possuem um instante final bem determinado. Há casos
~

em que não há um instante final, nestes casos: T

oo. Tais problemas são

denominados problemas de horizonte infinito. Como a expressão (2), que deveria
ser maximizada, poderia vir a ter valor infinito nos problemas de horizonte infinito,
adota-se a premiação descontada que é uma modificação da expressão (2) e tem o
seguinte formato :
CL)

r, = rt + / +

y r t+2

+ r

2

r t+3

+ ...

'

1:

( 3)

= L. y l ;+k+ l '
1:=0

sendo O ~ y < I denominado taxa de desconto. A taxa de desconto faz com que a
expressão (3) valorize os sinais de premiação mais próximos, reduza a importância
dos sinais futuros e faça com que o somatório convirja para um valor finito mesmo
quando T ~oo . Todo problema de AR pode ser tratado como um problema de
horizonte infinito: nos casos em que há um instante T final, os reforços a partir deste
instante são considerados nulos.
Para PDMs, o valor de um estado s sob uma política n, denotado por JP (s),
estima o acumulado esperado dos retornos do ambiente ao iniciar o processo no
estados e seguir a política n. Este valor é definido da seguinte forma:
vr (s) =E IT {r t I s t = s} =E IT

cf. r*

r t+k+ i

I st = s }

( 4)

k =O

sendo E IT {.} o valor esperado dado que o agente siga a política n para 1 ~O. A função

JP (s) é denominada função de avaliação do estado para a política n (l'a/ue fimction
for policy 1r).

De maneira semelhante, define-se como o valor de uma ação a tomada em um
estados sob uma política n, denotado por QIT (s, a), como o acumul ado esperado dos
retornos ao se começar o processo em um estado s, tomar uma ação a e a pattir desta
seguir a política n :
QIT(s, a) =EIT {r, I s,

=

s, a, = a} =EIT{ "f.r kr,.~<+ 1 I s, = s, a,= a}

( 5)

k=O

A função QIT (s, a) é denominada função de avaliação da ação para a política n
(action-va/ue fimclion for po/icy 1r).

11

Uma ação que fomeça maior retomo imediato pode levar a uma sinmção futura de baixo retomo do ambiente.
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As funções de avaliação f? e Q!T podem ser estimadas experimentalmente.
Caso um agente, ao seguir uma política n, mantenha uma média para cada estado do
retorno real obtido então esta média convergirá para f? conforme o número de
ocorrências do estado tenda para infinito. Caso sejam mantidas médias separadas para
cada possível ação tomada em cada estado, então estas médias convergirão para Q!T.
Uma propriedade fundamental

das funções de avaliação usadas em

aprend izagem por reforço e programação dinâmica é que elas devem satisfazer
determinadas relações recursivas (Sutton e Batto, 1998). Para qualquer política n e
qualquer estados, a seguinte condição de consistência se mantém entre os valores de s
e os valores de seus possíveis estados sucessores:
f? (s)

= E1r { r1Is, = s}

=E~~{fr\+k+l
l s, =s}
k=O
=En {1;+I + Yk=O
f Y\+k+2Is, =

s}
( 6)

A equação (6) expressa a relação recursiva entre o valor de um estado e os
valores de seus estados sucessores. Esta equação é a base para o cálculo de f?.
A pa1tir de f?, pode-se fazer modificações na política buscando alcançar uma
política ótima (n\ Uma política n é melhor que ou igual a outra política n' se a
expectativa de retorno acumulado seguindo n é maior que ou igual à expectativa de
retorno seguindo n' para todos os estados. Formalmente:
n ~ n' se e somente se f?(s) ~ J?'(s), para qualquer s E S.

( 7)

Uma política melhor que ou igual a todas as outras políticas é denominada
política ótima (n '). A fu nção de avaliação de uma política ótima é a função de
avaliação ótima (V) definida como sendo:

v· (s) =V ''

(s) =max
,, V" (s), para qualquer s

E

S.

( 8)

Políticas ótimas também possuem funções de avaliação de ações ótimas (Q•)
definidas como:

Q. (s,a) = Q·' · (s,a) =max
,, Q'' (s,a), para qualquer s

E

S ea

E

A.

( 9)
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Para os pares estado-ação (s, a), a fi.mção Q*(s, a) fornece o retorno máximo
esperado ao se realizar uma ação a em um estado s e se continuar seguindo uma
política ótima. A função Q* pode ser escrita em termos de V :
Q. (s,a) =E {r,.1 + yV . (sl+ 1 )l s, = s,a, =a} , para qualquer f ;::: O.

( 1O)

Dos conceitos apresentados, tem-se, em resumo, que a solução de um
problema de aprendizagem por reforço está na obtenção da função de avaliação ótima
e para tal há três classes fundamentais para obter soluções: programação dinâmica,
métodos de Monte Carlo e aprendizagem por diferença temporal. O termo
programação dinâmica é utilizado para uma classe de algoritmos que podem gerar
políticas ótimas em PDMs desde que um modelo completo e preciso do ambiente seja
conhecido 12 . Métodos de programação dinâmica (Bellman, 1957; Bertsekas, 1987)
são bem fundamentados matematicamente, porém na grande maioria dos problemas
não se dispõe a priori elo modelo do ambiente de trabalho. Os métodos ele Monte
Carlo (Kalos e Whitlock, 1986; Rubinstein, 1981) não requerem um modelo e são
conceitualmente simples: as estimativas das avaliações dos estados são calculadas a
partir da amostragem de seqüências de estados, ações e reforços tomada da interação
direta, ou simulada entre agente e ambiente. Esta metodologia, entretanto, necessita
que primeiramente uma grande quantidade de informação seja gerada para que, depois
de todo esse levantamento de dados, as avaliações sejam atualizadas.
Os métodos de diferença temporal (Temporal Diference - TD) (Sutton, 1988)
são uma combinação da programação dinâmica (PD) e dos métodos de Monte Carlo
(MC): como em Monte Carlo, as estimativas das avaliações dos estados são
aprendidas diretamente ela interação com o ambiente sem a necessidade de um modelo
ela clinâniica do ambiente. Como em programação dinâmica, a atualização das
avaliações é feita sem que seja necessário o acúmulo de uma grande quantidade de
informação. Os métodos TD são totalmente incrementais, e também possuem
vantagens com relação aos outros em aspectos como a eficiência e velocidade de
convergência, sendo, atualmente, a metodologia adotada pela grande maioria dos
trabalhos em AR (Millán, 1996), exemplos disso são os trabalhos de Ba1io et ai.

12

Seguindo o formali smo dos PDMs, um modelo completo do ambiente está definido se forem
conhecidas a matriz de transiç.1o dos estados e as estimativas de retorno imediato do ambiente para
todos os estados do ambiente.
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(1983), Tesauro (1 995) e Millán (1996) e, por suas características, a metodologia
empregada no agente proposto.

4.2 Aprendizagem por Diferença Temporal
Enquanto os métodos convencionais de aprendizagem de predição baseiam-se
nos erros entre os resultados finais previstos e o real, os métodos TD são guiados pelo
erro ou diferença entre predições temporárias sucessivas. O aprendizado ocorre
sempre que há, no decorrer do tempo, uma mudança na predição. Para exemplificar o
funcionamento de TD, considere o problema simples de predição apresentado na
Figura 13: um agente deve estimar, a cada estado, o tempo que levará para alcançar
seu estado meta, no caso ss.

(a)
!········································································

so
~·······················

T = teJllpo total ····································································!

s,

r, .................... ,..................................................

V(s1)

-·······························································!

(b)

Figura 13 - (a) Agente composto por seis estados. (b) O reforço r, é medido no instante t e
corresponde ao tempo decorrido do estado s0 até o estado s~, a avaliação do estado, V(sJ, é a
estimativa de tempo para alcançar o estado meta s 5 a partir do estados, e o valor que se deseja
calcular. T é o tempo real decorrido ao partir do estado s 0 até atingir o estado meta s 5 .

O reforço r, é um valor medido que indica o tempo gasto a pmiir do estado
inicial s0 para atingir o estado atual s,. A cada estado s,, o valor de V(sJ é uma
estimativa do tempo restante para que o agente alcance seu estado meta, ss. O tempo
total gasto pelo agente para ir do estado so para o estado ss é denotado por T. Um
conjunto de avaliações iniciais é apresentado na coluna V(s,/ 3 da Tabela 2, e os sinais
de reforço medidos a cada estado são dados na coluna r,.

13

Os valores iniciais silo quaisquer e servem apenas como um ponto de partida para o cálculo das estimati vas.
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Tabela 2 - Exemplo de valores para o agente.

O tempo total real para a transição de todos os estados 14 é T = 43 (valor
medido de r5). Pela quarta coluna da Tabela 2, apenas as estimativas dos estados s., e

s5 estão corretas. Assim, faz-se necessário corrigir as demais estimativas atualizando
as avaliações V(sJ . Nos métodos de Monte Carlo, uma regra simples de atualização
das avaliações teria a seguinte forma:
ô.V(s,) = a.[T - (1; + V(s,))]

( 11)

sendo L1V(s,) o incremento a ser dado em V(s1) para COITigir a estimativa e a uma taxa
de aprendizagem. Por ( 11 ), a correção das estimativas é realizada apenas quando o
estado meta é alcançado e o valor de T é conhecido.
Em métodos TD, entretanto, a atualização ocorre, como em programação
dinâmica, baseando a correção das estimativas em outras estimativas aprendidas, sem
esperar o resultado final T. Enquanto os métodos ele Monte Carlo aguardam o final ele
uma tentativa

15

,

os métodos TD aguardam apenas até o passo seguinte para realizar a

correção das estimativas. No instante t+ 1, os métodos TD atualizam o valor da função
de avaliação para s, utilizando a premiação l't+I e a estimativa V(st+I). Uma regra ele
atualização em métodos TD seria:
( 12)

Um fato a ser notado em ( 12) é que o alvo para a atualização é r1+ 1 + V(s1+ 1) .
Por basear pa11e de sua atualização em uma estimativa já existente, os métodos TD
são ditos bootstrapping. Os gráficos da Figura 14 mostram como ocorrem as
mudanças nas estimativas segundo Monte Carla e por TD.

1

~ O valor real de T é conhecido apenas quando o estado s5 é atingido, sendo T = l 'j.

15

Uma tentativa é uma seqilência altemada de estados e pares estado-ação que tennina no estado meta.
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Figura 14- (a) Exemplo de mudanças realizadas em Monte Carla. (b) Exemplo de mudanças
realizadas em TD. Nos dois gráficos, as setas indicam o incremento que é dado em V(sJ para
corrigir a estimativa.
Os métodos TD possuem capacidade incrementai de aprendizagem pots a
atualização da função de avaliação em TD pode ser calculada por incrementos que
dependem unicamente do par de estimativas sucessivas (12), isto permite que o agente
durante a exploração do espaço de estados já esteja melhorando as estimativas das
avaliações dos estados. Os métodos TD combinam a amostragem de MC com o
boolslrapping de PD: como não dispõem de um modelo do mundo, os valores do

retorno são obtidos por amostragem e o cálculo das estimativas utilizam o valor atual
da estimativa de V(st+J) no lugar do valor real.
As duas principais estratégias encontradas na literatura para AR utilizando TD
são (Kaelbling e/ a/., 1996):

+ Crítico Heurístico Adaptativo (CHA) (Batto et a/., 1983): Este algoritmo
consiste de duas componentes (Figura 15): um crítico adaptativo (CHA), e uma
componente de aprendizado por reforço (CAR).
r

s

v

~jCHAj~
a

.....__ _ _ _
~ CAR t - - - 1

Figura 15 - Arquitetura para o crítico heurístico adaptativo (Kaelbling et a!. , 1996).
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A componente de aprendizado por reforço busca agir de forma a maximizar o
valor heurístico, v, que é calculado pelo crítico. O crítico usa o sinal real externo
de reforço, r, para aprender a avaliar os estados s. Na maioria das implementações,
as componentes, CHA e CAR, operam simultaneamente e apenas para essas
implementações há garantia, sob condições adequadas, de convergência para uma
política ótima (Kaelbling et a/., 1996).

+ Q-Leaming (Watkins e Dayan, 1992): O trabalho dos dois componentes do crítico
heurístico é realizado de maneira unificada pelo algoritmo Q-/eaming. Este é o
algoritmo de AR mais estudado para os propósitos de controle, possuindo provas
de convergência (Jaakkola et ai., 1994) para o mesmo. Q-leaming estima a
avaliação do par estado-ação diretamente a pa1tir dos sinais externos de reforço
utilizando uma política greedy. Devido ao fato da função Q(s,a) ser dependente da
ação, os valores de Q podem ser estimados on-line usando metodologia TD, e
esses valores definem a política, pois a ação é escolhida apenas considerando
aquela que maxi miza o valor de Q para o estado atual conforme a regra de
atualização (13).
óQ(s, ,a,)

= a(r + y max
Q(sr+1 ,ar+ 1) a,.,

Q(s,,a,))

( 13)

A presente pesquisa buscará mudanças nas estratégias tradicionais de TD
visando reduzir certas limitações enfrentadas na aplicação de algoritmos AR em
ambientes reais. A próxima seção cita algumas dessas limitações na navegação
autônoma de robôs móveis.

4.3 Aprendizagem por Reforço em Robôs Móveis
Nesta década, diversos trabalhos têm utilizado algoritmos de AR em robôs
móveis reais (Kaelbling, 1990; Milán e Ton·as, 1992; Gullapalli et a/., 1994; Donnart
e Meyer, 1996; Milán, 1996; Mataric, 1997). Há, entretanto, uma série de dificuldades
associadas à aplicação de métodos AR a robôs reais. De forma geral, Wyatt ( 1997)
cita os seguintes problemas:
i)

A interação do ambiente ser tratada como um PDM: Caso o agente não
possua informação suficiente para prever o comportamento futuro do processo,
então ocon·e o que Whitehead denomina perceptual aliasing (Whitehead e Ballard,
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1991 ). Isto ocorre quando o agente não distingue entre dois estados que são
significativamente diferentes com respeito aos seus compottamentos sob uma
mesma política.
ii)

Lenta convergência dos algoritmos: Os métodos de aprendizagem por reforço
são bastante lentos e empobrecem seu desempenho com o aumento do tamanho dos
espaços de estado e ação tornando com isso dificeis de serem utilizados por robôs
reais. Devido ao número de possíveis estados crescer exponencialmente com o
aumento do número de características do ambiente (Dean et. a/., 1995), o tempo
decorrido para a solução do PDM cresce rapidamente conforme a complexidade do
ambiente aumenta. Conseqüentemente, em ambientes estocásticos com um espaço
de muitos estados os métodos AR levam um tempo proibitivo para convergir.

iii) Tabula rasa: Por não possuir nenhuma informação inicial sobre o ambiente, o
agente realiza uma exploração do espaço de estados recorrendo, geralmente, à
inclusão de uma componente aleatória em sua política. Esta componente, com o
decorrer do fimcionamento do agente, entretanto, passa a prejudicar as soluções
encontradas por forçar modificações nas decisões em trechos das seqüências de
ações tomadas que já não podem ser melhorados. Este problema é tratado na
literatura como o compromisso entre exploração e repetição (exploration I
exploitation tradeojj) (Kaelbling et ai., 1996).

As características do agente determinadas na Seção 2.3 são um resumo de
como se tentará reduzir essas limitações. O Capítulo 5 descreve o agente e no decotTer
de sua apresentação comenta-se como seu funcionamento aborda os problemas acima
citados.

4.4 Conclusões
Os métodos de Aprendizagem por Reforço (AR) permitem a criação de
agentes que aprendem a mapear autonomamente estados do ambiente em ações. Este
aprendizado é realizado por interações do tipo tentativa-e-erro entre o agente e o
ambiente. A base matemática de AR vem do estudo dos processos de decisão
markovianos (PDM) originados em controle ótimo estocástico. A teoria de
programação dinâmica fornece ferramentas para a solução de PDMs, porém a
necessidade de um modelo completo do mundo inviabiliza a aplicação direta de
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programação dinâmica em problemas reais. Assim, outros métodos inspirados em PD
foram desenvolvidos de forma a tratar problemas reais que possam ser modelados
como PDMs. Desses novos métodos, os principais são: os métodos de Monte Carlo
(MC) e os métodos de aprendizagem por diferença temporal, temporal difference
(TD). Os métodos MC, apesar de não necessitarem de um modelo do mundo em que o
agente está atuando, têm o inconveniente de necessitarem de uma grande quantidade
de amostras do comportamento do ambiente para que o aprendizado seja realizado.
Os métodos TD são uma extensão, por excelência, elos conceitos de
aprendizado autônomo para o controle ótimo na mane1ra que são técnicas mais
simples ele calcular diretamente a política ótima sem um passo intermediário ele
avaliação ele custo e sem o uso ele um modelo. Na área de AR, os métodos TD são o
foco atual elos estudos por suas características permitirem um aprendizado rápido
comparado com outras metoclologias e não estar atrelado a qualquer conhecimento
prévio do ambiente de trabalho do agente. Esta pesquisa utiliza variações de métodos
TD para a resolução da tarefa descrita na Seção 2.2.

,

CAPITULO 5
Descrição do Agente Proposto
Marr ( 1982) argumenta que um sistema de processamento de informação
complexo, como é o caso do agente aqui tratado, pode ser entendido en1 três
diferentes níveis de descrição: o nível computacional, o nível algorítmico e o nível
implementacional. O nível computacional visa caracterizar o objetivo do
processamento do modelo e justificar sua adequação ao problema. O nível
algorítmico determina um procedimento para a realização da meta e uma
representação conveniente para as variáveis do problema. Finalmente, o nível
implementacional especifica os detalhes relacionados ao modo como o algoritmo é
executado.
Tomando por base as definições dadas acima, o agente proposto é apresentado
nas três seções seguintes de acordo com os níveis definidos por Marr.

5.1 Nível computacional
Alguns pesquisadores buscam estabelecer comp011amentos básicos dos quais
emergem outros mais complexos em um agente durante sua interação com o ambiente
(Anderson e Donath, 1990; Balkenius, 1995; Beer et a/. , 1990). Esta abordagem no
projeto de agentes visa torná-los mais rápidos no aprendizado de suas tarefas, pois são
apontadas direções para a melhor forma de alcançar os objetivos desejados.
Entretanto, a definição de quais comportamentos básicos podem ser importantes para
as tarefas do agente exige que o projetista se aprofunde no estudo de tais tarefas e que
codifique o conhecimento por ele adquirido nos comportamentos básicos. Tal
procedimento

limita

os

compo11amentos

emergentes

a

composições

dos

comportamentos básicos, o que pode impedir o agente de buscar soluções melhores.
O funcionamento procurado no processamento do agente a ser proposto é que
seu aprendizado seja baseado em um mecanismo simples de geração de
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comportamentos que não tenha dependência significativa com comportamentos préestabelecidos, tornando-o mais flexível. A flexibilidade entretanto não deve implicar
em uma longa exploração por soluções. A inspiração para o cumprimento de tais
objetivos foi buscada nos estudos de comp01tamento animal por ser uma fonte para os
princípios que geram as tomadas de decisão nos agentes biológicos. Manning ( 1979)
argumenta que comportamento inclui todos os processos pelos quais um animal, ao
interpretar o mundo externo e o estado interno de seu organismo, responde às
mudanças que ele percebe. Assim, o comportamento não é função apenas dos
estímulos externos recebidos pelo animal mas também é associado com processos
internos (Anderson e Donath, 1990). A Figura 16 mostra um diagrama das
componentes que devem estar presentes no agente: uma fonte externa de estímulo que
sirva de alimentação do ambiente para o agente, uma representação de seu estado
interno que servirá para o agente contextualizar o estímulo externo e um
processamento que avalie as ações a serem tomadas a partir das entradas citadas.

estímulo

~ação
processamento

estado
Figura 16 - Geração de um comportamento no qual o animal leva em consideração os
estímulos externos e o seu estado interno.

Este processamento deve ocorrer de forma a replicar a lei do efeito enunciada
por Thorndike (Thomdike 's law of ejfect) (1911 ):
"Dentre as diversas respostas obtidas para uma mesma situação, aquelas que
são acompanhadas ou seguidas de perto pela satisfação do animal serão, de outra
maneira permanecem como estavam, relacionadas mais firmemente com a situação,
de tal forma que quando da repetição da situação tais respostas ocorrerão com maior
freqüência; aquelas que são acompanhadas ou seguidas de perto por desconforto do
animal serão, de outra maneira permanecem como estavam, relacionadas mais
fracamente com a situação, de tal forma que quando da repetição da situação tais
respostas dificilmente oconerão. Quanto maior a satisfação ou o desconfotto tanto
maior será o fortalecimento ou o enfraquecimento do laço entre a situação e a
resposta."
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Modelos de condicionamento clássico (Grossberg e Levine, 1987; Sutton e
Barton, 1990) têm surgido como forma de tentar explicar como um organismo pode
adquirir um comportamento autônomo em um ambiente em constante mudança. Em
condicionamento clássico, o aprendizado ocorre pela associação repetitiva de um
estímulo condicionado (CS), o qual normalmente não possui nenhum significado
pat1icular para um animal, com um estímulo não condicionado (UCS), o qual possui
significado para o animal e sempre fornece uma resposta não-condicionada (UCR).
Um exemplo típico é um cachorro que ao ouvir repetidamente uma campainha antes
de ser alimentado acaba por passar a salivar ao escutar a campainha. A resposta que
passa a ser provocada pelo CS após o condicionamento clássico é conhecido como
uma resposta condicionada (CR).
Uma forma relacionada de aprendizagem é conhecida como condicionamento
operante (Chang e Gaudiano, 1997). Neste caso, um animal aprende as conseqüências
de suas ações. Mais especificamente, o animal aprende a exibir com maior freqüência
um comportamento que seja premiado, e a seguir com menor freqüência um
comportamento que o leve a uma punição

16

.

Nesta situação, o animal não pode

simplesmente esperar o deconer dos acontecimento, mas deve gerar diferentes
comp011amentos e aprender aqueles que são mais apropriados. Um algoritmo de AR
que utilize uma regra de atualização TD pode reproduzir o condicionamento operante:
comportamentos aleatórios podem ser inicialmente gerados e, com o funcionamento
do robô, aqueles que levem às metas passarão a ser preferidos. Na tarefa a ser
executada pelo agente proposto (Seção 2.2), o mesmo deve aprender a valorizar as
ações que o leve ao estado meta e que evitem eventuais obstáculos do ambiente.
A Figura 17 mostra como deve se processar a interação agente-ambiente. Uma
descrição do estado em que o ambiente se encontra e um sinal de reforço - que no
caso da navegação acontecerá devido à presença de obstáculos ou ao encontro da meta
no estado para o qual a ação tomada tenha levado o ambiente - são as entradas do
agente e suas saídas são suas ações. O aprendizado tem a função de realizar a
associação entre entradas e saídas de forma a atribuir crédito ou responsabilidade para
as conseqüências de cada decisão interna realizada pelo sistema. Este procedimento é
denominado designação de crédito (Minsky, 1961)

16

Por exemplo, um gato faminto preso em uma gaiola de onde pode ver comida aprende a pressionar uma alavanca
que o pcnnitc fugir da gaiola c alcançar a comida.
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ciclo de

estado do
ambiente

sensorimnento

indicação do
estado meta . . .
desejado

Figura 17 - Processo de interação agente-ambiente.

Estabelecido que o agente que realizará navegação autônoma seguirá o
paradigma de AR (Seção 3.1.3.1), surge a questão de corno este agente solucionará o
problema de exploração direcionado à meta 17 (PEDM) (Koenig e Simmons, 1996).

Em um PEDM, o agente tem que encontrar algum caminho para o estado meta em seu
espaço de estado inicialmente desconhecido, ou apenas parcialmente conhecido, mas
não necessita encontrar o melhor caminho. Whitehead (1991a) mostra que a
exploração direcionada à meta com AR pode ser intratável. Em particular, ele
argumenta que o comportamento de um agente que é controlado por um algoritmo de
AR inicialmente desenformado pode degenerar para uma caminhada aleatória até que
o estado meta seja alcançado. Neste caso, tem-se que executar uma quantidade de
ações que têm, em média, uma relação exponencial com o tamanho do espaço de
estado, e mesmo técnicas que aumentam a velocidade da busca, como a técnica de Lin
( 1992), não melhoram significativamente o desempenho do agente. Koenig e
Simmons ( 1996), porém, argumentam que a representação dada ao sinal de reforço e a
determinação das estimativas de retorno iniciais de cada estado exercem um papel
impot1ante

no

funcionamento

de

um

agente

AR,

podendo

contribuir

significativamente para a melhoria na performance do mesmo. As observações
experimentais de Kaelbling (1990) e do próprio Whitehead (1991 b) que registram
bons resultados na performance de seus agentes AR, e que utilizam representações
diferentes das empregadas por Whitehead (199la), são exemplos da validade das
considerações de Koenig e Simmons.

17
O PEDM é uma etapa pam a soluç<'io do problema de aprendizagem por reforço direcionada à meta (PARDM)
mencionada na Seção 3.2. Solucionada esta primeiro etapa, a solução do PARDM é conseguida melhorando a
solução uúcial obtida, buscando alcançar a solução ótima.
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A representação dos sinais de reforço, juntamente com uma representação
adequada do estado do ambiente, são dois fatores explorados nesta pesquisa para levar
à redução dos problemas em aplicar AR a robôs reais, apresentados na Seção 4.3. A
próxima seção comenta sobre o formato dos sinais de reforço adotados e o algoritmo
utilizado para processar esses sinais e gerar o aprendizado do agente. A Seção 5.3, que
trata do nível implementacional, explica como foram escolhidas representações
simples dos estados para evitar o problema denominado perceptua/ aliasing.

5.2 Nível algorítmico
Retomando o diagrama da Figura 16, a geração de um comportamento é
dependente de uma fonte externa de estímulo, a qual informa sobre a interação
agente-ambiente e que em um agente AR corresponde ao sinal de reforço. O
comportamento é também dependente de um estado interno que contem a informação
necessária para diferenciar situações distintas que podem ser geradas a partir de um
mesmo estímulo e um processamento que seleciona as ações a partir destas duas
fontes de informação. Sinais de reforço e processamento são os temas principais desta
seção e estão apresentados em suas duas subseções. O estado interno do agente, por
ser uma componente sob a qual considerações de implementação devem ser tomadas,
é comentada apenas indiretamente nesta seção, ao se tratar do algoritmo do agente,
ficando para o nível implementacional, Seção 5.3, uma discussão maior.
5.2.1 Definição da Representação do Sinal de Reforço

Há basicamente duas representações na literatura para o reforço dado ao
agente para aprender caminhos no espaço de estados: recompensa da meta e
penalização das ações. As duas são apresentadas nos itens a seguir e servem como
argumentos para a representação escolhida dos sinais de reforço do agente que é
comentada no item 5.2.1.3.
5.2.1.1

Representação

por

Premiação

da

Meta

(Goai-Reward

Representation)

Nesta representação o agente é recompensado quando atinge o estado meta,
mas não é premiado ou penalizado de outra forma (Sutton,1990; Whitehead, 1991a).
Formalmente:
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I, casos seja o estado meta.

( 14)

';+1(st>a,,s,+ 1 ) = {
O, para qualquer outro estado.

sendo r t+ 1(s1 , a 1 , s1+ 1) 18 o sinal de reforço do ambiente no instante

I+ 1

dado que o

agente executou a ação a1 que realiza a transição do estado s1 para o estado s1+ 1 .
Na representação por premiação da meta faz-se necessário o uso do fator de
desconto, y, para o cálculo ela premiação acumulada, como em (3), para o aprendizado
dos menores caminhos no espaço de estados. Caso o fator de desconto não seja usado,
como em (2), todos os comportamentos que eventualmente levam o agente à meta
terão um retorno total igual a 1 e os algoritmos de aprendizagem por reforço não
poderão distinguir entre os caminhos com tamanhos diferentes. Ao utilizar o desconto,
quanto maior o número de ações de um caminho que leve à meta tanto maior será o
desconto sobre o retorno acumulado desse caminho e o agente tentará alcançar o
estado meta com a menor quantidade possível de ações de forma a obter a máxima
premiação acumulada.
Inicializar o agente de AR com zeros em uma representação por premiação da
meta resulta em premiações esparsas, fazendo com que o agente realize uma
caminhada aleatória no espaço ele estados. Nesta caminhada aleatória, o agente deverá
alcançar a meta com probabilidade 1 porém a média do número de ações executadas
terá uma relação exponencial com o tamanho elo espaço de estados (Whitehead,
1991a). A utilização da representação por premiação ela meta com inicialização nula
das estimativas dos estados pode tornar o problema de exploração intratável: como o
agente recebe um valor não nulo apenas quando alcança a meta, até que esteja no alvo
o agente não tem nenhuma informação que possa melhorar sua busca. Caso ainda o
agente realize uma escolha sistemática das ações, como sempre escolher a ação que
leve ao estado com menor avaliação, então o agente pode mesmo entrar em um loop
infinito no espaço de estados.
5.2.1.2 Representação por Penalização das Ações (Action-Penalty
RepresentationJ

Neste caso, o agente é penalizado por cada ação que execute. Esta estrutura de
retorno é mais densa que a representação por premiação da meta (pois o agente recebe

18

As notações r,. 1 e r,+1 (s, , a, , s,. 1) têm o mesmo sigttificado sendo a segunda notação empregada apenas para
destacar a ação e transição de estados em que o sinal de reforço ocorre.
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retornos não-nulos com maior freqüência) se as metas forem relativamente esparsas
(Barto et a/. , 1989; Koenig, 1991 ; Ba11o e/ ai., 1995). Formalmente:
( 15)

Para o aprendizado de caminhos mais cu11os, o desconto pode ser usado, mas
não é necessário. Utilizando-se ou não o fator de desconto no cálculo da premiação
acumulada, o agente tenta alcançar o estado meta realizando o menor número possível
de ações, buscando minimizar a quantidade de penalizações que o agente recebe.
A representação do sinal de reforço por penalização das ações, pela maior
ocon·ência de retornos não nulos, é mais informativa para o agente tornando-o menos
propenso a entrar em uma caminhada aleatória pelo espaço de estados. Entretanto, o
direcionamento do agente para o estado meta ainda é muito dependente de uma
componente aleatória da política e não são utilizadas informações sobre a estlUtura do
ambiente que auxiliem na busca pelo estado meta.
5.2.1.3 Representação Adotada para os Sinais de Reforço

Koenig e Simmons ( 1996) indicam que os algoritmos de AR podem tratar do
problema de exploração direcionado à meta desde que certos pontos sejam
considerados, sendo os principais: o agente deve selecionar suas ações segundo uma
distribuição de probabilidades uniforme e a representação do sinal de reforço deve ser
densa de forma a reduzir a busca no espaço de estados como ocorre, por exemplo, na
representação por penalização das ações. Neste trabalho, é proposta uma
representação densa como a penalização das ações que faz uso, além da indicação do
estado meta e do número de ações que levam a este estado, de informações sobre a
estlUtura do ambiente, no caso a presença de obstáculos, para diminuir a exploração
do espaço de estados e direcionar mais rapidamente o agente para seu estado meta.
Um esquema ele penalizações e premiações é adotado para os sinais de reforço
do agente que está relacionado com os três tipos de estados do ambiente adotados
(Seção 5.3): estado meta, estado com obstáculo e estado livre. Assim, o agente é
premiado por entrar em um estado alvo e penalizado por colidir com obstáculos. Em
estados livres o sinal de reforço é nulo. Formalmente:
+l, Vs, E F ,aEA, es,+1 E G;
1;+1(s,al's,+1 ) = -l,Vs, E F ,aEA,es,+1 E O;

{

O,Vs, E F , a E A, es,+1 EF;

( 16)
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sendo:
G

- o conjunto finito dos estados alvo;

O

- o conjunto finito dos estados com obstáculos;

F

- o conjunto finito dos estados livres;

s,

E

S, 0 :t: G ç S, 0 :t: O c S, G :t: O, e F

= S- (G u O) .

Conforme a Seção 2.2, considera-se que o agente inicia sua interação com o
ambiente sem nenhuma informação sobre o mesmo. Assim, as avaliações iniciais de
seus estados são consideradas nulas. Formalmente:
V(s,) =O; Vs,

E

S,t =O

( 17)

As avaliações dos estados são modificadas pela regra de atualização da
avaliação do estados dada pela expressão:
( 18)

sendo:
a - taxa de aprendizagem, O < a < l;

r - fator de desconto, o : : :; y < 1.

Deseja-se que a informação da posição do estado meta seJa distribuída o
máximo possível. Porém, se a distribuição da informação da posição dos obstáculos
for tão intensa quanto a da posição do alvo, barreiras de penalização podem fazer com
que o robô evite estados promissores (ver exemplo no primeiro agente do APÊNDICE
li). Desta forma, estruturas distintas foram adotadas para codificar as avaliações da

recompensa e da penalização de cada estado e em cada estrutura as avaliações são
distribuídas diferentemente no espaço de estados.
Neste trabalho, as estruturas definidas são semelhantes aos campos potenciais
sugeridos por Khatib ( 1986). Uma superficie atratora indicará os estados mais
pron11Ssores e será formada pelas avaliações das premiações. Para o desvio dos
obstáculos, uma segu nda superficie, com a avaliação das penalizações, indicará o
quanto cada estado deverá ser evitado. A intenção dessa representação é que a
superficie atratora forneça ao agente uma visão global do ambiente, sendo responsável
pelo planejamento deliberativo, e a superficie repulsora tenha um atuação mais local
contribuindo que o agente apresente comportamentos reativos (Araújo e Braga,
l 998a; Braga e Araújo, 1998a ). A Figura 18 mostra um exemplo de como deve ser a
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distribuição dos valores de avaliação nas duas superfícies: a penalização deve ocorrer
apenas próxima ao obstáculo, indicando ao agente apenas o contorno da região a ser
evitada que no caso da figura são dois obstáculos pontuais; a recompensa tem um
alcance maior para que em qualquer estado em que esteja, o agente saiba como se
movimentar para a meta .

9
•

8

meta

® obstáculo

7

"

6
5

(b)

4

...

3

2
l1

2

3

4

5

6

7

8

9

"

"

(a)

(c)

Figura 18- (a) Ambiente bidimensional composto por 9x9 estados com um estado meta e dois
estados com obstáculo. (b) Superfície de recompensa correspondente. (c) Superfície de
penalização correspondente.

No exemplo da Figura 18, a região entre os obstáculos faria parte da trajetória
de um agente que partisse do ponto (5,2) por ser baixa a penalização desta região na
superfície de penalização (Figura 18.c). Porém, caso a distribuição da penalização no
espaço de estados tivesse uma intensidade semelhante à da recompensa, o formato da
superfície de penalização seria como a Figura 19 e a região entre os obstáculos teria
valores de penalização que tenderiam a impedir o agente de atravessá-la .

.0.5

·1

10
10

Figura 19- Superfície de penalização alternativa para o ambiente da Figura 18.a.
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Cada superficie tem uma relevância diferente na solução do problema de
aprendizagem por reforço direcionada à meta: o agente utiliza a superficie de
penalização principalmente para a solução do PEDM enquanto na fase de otimização
ocorre um maior emprego da superficie de recompensa. Isto acontece pela ausência de
conhecimento inicial do agente sobre seu ambiente de trabalho. Assim, o agente
assume um comportamento totalmente aleatório que vai se tornando cada vez mais
reativo conforme as colisões vão ocoiTendo. Este compo1tamento evolui até alcançar
um caminho que leve ao alvo e a superficie de recompensa passe a ser modificada.
O processo descrito pode ser visualizado na Figura 20 onde a modificação das
superficies é apresentada conforme o aprendizado do agente vai ocorrendo. O
processo de aprendizagem modifica a forma inicialmente plana das superficies de
forma a criar colinas na superficie de recompensa e cavar vales na superficie de
penalização. A política do agente o orientará a alcançar as posições mais altas das
colinas (alvos) e evitar os vales (obstáculos).

Supertlcie de Recompensa Supertlcie de Penalizaç.'io
o

o

:iÓ

20

:iÓ

(a)
20

oo
o
o

(b)

0 5

:iÓ

20

:iÓ

20

o o

(c)

o
0 5

20

:iÓ

20

oo

~
I

+a!
I

agente

Figura 20 - Exemplo da evolução das superfícies de recompensa e penalização: (a) formas
iniciais ("i/s: V(s) = O) ; (b) aparência após exploração do ambiente, sem ter sido localizado o
alvo; (c) aspecto seguinte à localização do alvo.
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Definidos os sinais de reforço e as estruturas que codificam as avaliações dos
estados, resta definir como essas avaliações são aprendidas pelo agente e como o
agente as utilizará para selecionar suas ações. Estes são os temas do próximo item.
5.2.2 Apresentação do Processamento do Agente

O aprendizado do agente materializa-se na adaptação das superfícies de
penalização e recompensa conforme o algoritmo da Figura 21. Este algoritmo
considera a existência de um único estado meta e considera que vários estados iniciais
sejam tomados para uma melhor exploração do ambiente.

Inicialize com zeros as avaliações de todos os estados em ambas as superfícies;
Repita (loop principal)
Limpe o vetor que armazena a trajetória;
Tome um estado

s inicial para o agente;

Repita (/oop central)
Selecione uma ação a conforme a política do agente;
Execute a ação a;
Atualize a avaliação da penalização do estado s, Vp (s1) . de acordo com (19);
Armazene o estado

s no vetor trajetória;

Até que o agente atinja um estado alvo ou obstáculo;
Se o novo estado é um alvo, atualize a avaliação da recompensa , V, (s1 ) , de
todos os estados armazenados no vetor de trajetória conforme (20);
Até que o agente encontre o alvo por um número pré-determinado de vezes.

Figura 21 - Algoritmo implementado em Português procedimental.

No loop central da Figura 21 , as ações do agente são selecionadas e os
compotiamentos reativos são aprendidos através da atualização da superficie de
penalização. O agente constrói esta superficie atualizando os valores Vp(sJ sempre
que o agente realiza uma mudança no seu posicionamento espacial, levando em
consideração apenas o estado atual (s1) e o seguinte (s1+ 1) :
(1 9)
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sendo:

/3. = {1, se um obstáculo está no campo de ação de qualquer sensor do agente;
P

IÍ+I

O, caso contrário.

={

-1, s1+ 1

E

O;

O, caso contrário.

A confirmação sensorial da presença dos obstáculos é levada em consideração
para garantir que a superfície de penalização seja atualizada apenas na vizinhança do
obstáculo definida pelo alcance dos sensores. Este caráter local do /oop central do
algoritmo possibilita rapidez ao agente em suas tomadas de decisão por realizar um
processamento que considera pouca quantidade de informação.
O /oop principal do algoritmo da Figura 21 trata do aprendizado do

comportamento deliberativo do agente através da atualização da superfície de
recompensa nos estados contidos no vetor trajetória. A atualização da superfície de
recompensa só pode ocorrer após o agente localizar o alvo, até então o agente
armazena todos os estados ao longo da trajetória aguardando a confirmação sensorial
de que o alvo tenha sido alcançado. Confirmação obtida, a recompensa é distribuída
ao longo de toda a trajetória seguindo a expressão:
(20)

sendo:
1, \ls1

E

Tg;

!3r = {
,.
O, caso contrano.
1,

SI+)

E G;

r1+ 1 -- {
, .
O_ caso contrano.
O ~ ~(s1 ) ~ 1

Tg é a trajetória armazenada atual que levou ao estado meta.
Durante a aprendizagem do agente 19, a política que seleciona as ações é
baseada em uma composição20 das avaliações de recompensa e penalização:

19 Durante a fase de testes do agente, a componente totalmente aleatória foi excluída da política para verificar a
eficiência das trajetórias geradas sob influência apenas do conhecimento annazenado sobre o ambiente. Maiores
detalhes serão apresentados no Caplt11lo 6.
20
A distribuição apresentada para a política do agente lo i estabelecida heuristicamente.
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• Em 60% dos casos, o algoritmo seleciona a ação que leva a um maior valor
combinado (recompensa+ penalização);
• Em 10% dos casos, o algoritmo seleciona a ação que leva o agente ao estado de
direção oposta ao de maior penalização;
• Em 5% dos casos, o algoritmo escolhe a ação que leva à maior recompensa;
• Em 25% dos casos, o algoritmo realiza uma escolha aleatória da ação;
• Em caso de empate21 , a ação é escolhida aleatoriamente.
As primeiras três componentes da política favorecem o agente a manter uma
tendência de repetir um caminho já percorrido, seguindo o crescimento das
premiações e evitando as penalizações. A quarta componente, entretanto, adiciona
uma aleatoriedade ao agente que o permite testar variações do caminho inicialmente
aprendido. Esta aleatoriedade possibilita a obtenção de melhorias nas trajetórias
22

conforme ocorrem os ciclos de treinamento

.

O funcionamento da política do agente

segue a idéia da estrutura da subsumption architecture de Brooks (1986) (Figura 22).
Contudo, as camadas na abordagem aqui apresentada não são compostos por
comportamentos pré-programas mas sim por tendências de comportamento que vão
sendo aprendidas através de um mecanismo único conforme as superfícies vão se
formando e cujos conflitos são solucionados pela distribuição percentual acima
descrita. Esta abordagem torna o agente mais adaptável ao ambiente em que está
operando por não ter que se basear em comportamentos fixos.

realizar exploração
sensores ~

buscar o alvo

~ ações

desviar dos obstáculos

Figura 22 - Tendências de comportamento que compõem a política do agente.

Uma das características desejadas para o agente é a capacidade de melhorar
seu desempenho. Em testes iniciais, onde os parâmetros da regra de atualização das
estimativas foram considerados fixos (ver Seção 6 .2), verificou-se que em estados

21

É considerado um empate quando as avaliações de todos os estados vizinhos s.1o iguais.
n Um ciclo de treinamento corresponde à seleção aleatória de alguns estados ilúciais para que o agente ati.Jtia o

estado meta a partir de todos eles.
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visitados diversas vezes havia o surgimento de mínimos locais. Na Figura 23 há um
exemplo de como podem surgir os mínimos locais: duas trajetórias que ligam o ponto
alvo e o ponto de partida e possuem um estado de cmzamento (se). Nesta situação,
para cada trajetória a estimativa de se possui um valor diferente, sendo:
(21)

onde V 1 e V2 designam respectivamente as estimativas devido as trajetórias 1 e 2.

alvo (sa)

·..
·•······.......

cmzamento (s<)

........__

....................

partida (sp)

Figura 23 - Exemplo de estado (se) visitado mais que uma vez em tentativas diferentes.

A expressão (21) ocorre por ser a trajetória I maior que a trajetória 2, fa zendo
com que na distribuição da recompensa, seguindo a equação (20), a estimativa de se
seja menor na trajetória I. Assim, as duas visitas ao estado

Se

oconidas seguindo as

trajetórias 1 e 2 levam a estimativa deste estado a ser descontinua em relação às
estimativas dos estados vizinhos.
A Figura 24 apresenta outro exemplo de ocotTência de mínimos locais: uma
trajetória em que um mesmo estado foi visitado duas vezes. Nesta situação, ocorre
uma descontinuidade abrupta dos valores ao longo da trajetória. Na primeira
passagem, um valor V(se) = X é atribuído ao estado se, na segunda passagem um novo
valor é calculado V(se) = Y, com X ;r Y.

alvo (sa)

partida (sp)

Figura 24- Exemplo de estado (se) visitado mais que uma vez em uma mesma tentativa.
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Para obter a melhoria do aprendizado e evitar o surgimento de mínimos locais,
o agente proposto utiliza uma taxa de aprendizagem variável em sua atualização de
avaliações.

Uma

taxa de aprendizagem que diminua,

para cada estado,

proporcionalmente ao aumento do número visitas a este estado evita descontinuidades
abmptas, os mínimos locais, ao impedir grandes modificações na estimativa inicial de
V(.s) . O gráfico da Figura 25 exibe um exemplo de como a taxa de aprendizagem deve

se comportar durante o treinamento do agente.
0.9
0.8
0.7
0.6
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0.4

0.3
0.2
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Figura 25- Exemplo de comportamento esperado para a taxa de aprendizagem (eixo x =
número de visitas a um ponto e eixo y =valor da taxa de aprendizagem).
Inicialmente, grandes variações nas avaliações são desejáveis, po1s estas
partem de um valor nulo. Porém, conforme o estado vá sendo visitado, tanto mais
coneta deve ser a estimativa de sua avaliação, e para garantir sua convergência para
um valor fixo a taxa de aprendizagem deve decair, tendendo para O (Figura 25). A
taxa de aprendizagem adotada é calculada por (Braga e Araújo, 1998b):

(22)

a (s,) - a taxa de aprendizagem do estado s no instante t;

a1

- o valor mínimo da taxa de aprendizagem;

a2

-

k(s,)

- o número de visitas ao estado s em tentativas que tenham

o valor máximo da taxa de aprendizagem;

conduzido ao alvo24 .

13

H

Os valores dos parâmetros são dependentes do tamanho do espaço de estados do agente (ver Seçlio 6.3).
São consideradas apenas as visitas realizadas quando a tentativa levou o agente a um alvo.

CAPÍTULO 5 - Defi1úção do Agente Proposto

55

Os resultados obtidos em simulação com o algoritmo descrito nesta seção são
apresentados e discutidos no Capítulo 6. O agente autônomo foi, até o momento,
tratado sob seus aspectos funcionais, sendo desconsiderados seus aspectos físicos
como, por exemplo, a representação de seus estados. Tais considerações são
importantes por tratarem de como viabilizar a aplicação do agente a ambientes reais.
A próxima seção trata de preencher esta lacuna, encerrando a descrição do agente
proposto.

5.3 Nível lmplementacional
A implementação do agente foi realizada para um robô real e através de
simulações deste robô. Aspectos físicos do robô, como suas dimensões, foram
considerados para a definição dos estados do ambiente utilizados no algoritmo da
Figura 21 . Os itens que se seguem apresentam o sistema robótico utilizado nesta
pesquisa, as considerações que foram tomadas para permitir que a interação entre este
robô e o ambiente possa ser tratada como um processo de decisão markoviano e os
principais problemas encontrados na implementação real do agente. Tais problemas,
conforme será exposto, envolvem limitações encontradas no equipamento disponível
que fogem ao escopo deste trabalho e não se relacionam com a eficiência do agente
proposto. Assim, para uma melhor avaliação do agente, os testes apresentados no
Capítulo 6 são realizados em simulações que seguem as observações discutidas nesta
seção.
5.3.1 O Robô Real

O sistema robótico utilizado para implementar o agente foi um SmartROB
semelhante ao apresentado na Figura 26. Este robô móvel foi desenvolvido pelo IfR
(Instituto de Robótica) do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Seu hardware é
baseado em um microprocessador 68332 da Motorola, sendo equipado com canais de
entrada/saída digitais e analógicos que permitem controlar motores de passo, motores

..

DC e servo-mecanismos. Sua configuração também permite a conexão de diversos
tipos de sensores como sensores infravermelho, de ultra-som e encoders. Para o
presente trabalho, o SmartROB está equipado com dois encoders acoplados aos
motores DC que fornecem movimento ao veículo e um sensor de distância
infravermelho acoplado a uma base móvel na frente do robô.
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Figura 26 - Fotos de um protótipo do robô móvel smartROB
(imagens obtidas na Home-Page da IfR- http://www.ifr.mavt.ethz.ch).

O software básico para o desenvolvimento de aplicações no robô móvel é o
XOberon. Este software é um ambiente integrado que inclui as capacidades de edição,
compilação e execução de programas, inclusive programas que trabalham em tempo
real. O XOberon é programado em plataforma PC, na qual é realizada a programação
e a geração do código objeto. Através da p01ta serial do computador é realizada a
comunicação para transferência do código objeto do PC para o robô, que uma vez
carregado com o programa, pode ser desconectado do cabo serial e se movimentar
independentemente no espaço de trabalho.
5.3.2 Considerações para a Interação Robô-Ambiente ser um PDM

Robôs móveis são caracterizados como sistemas não-holonômicos, ou são
ditos terem restrições não-holonômicos. Tais restrições podem ter diversos efeitos em
veículos autônomos (Schmitt, 1996):
• Um veículo é limitado em como pode se movimentar. Este tem menos graus locais
de liberdade que ele tem globalmente. Em outras palavras, enquanto uma posição e
orientação puderem ser alcançadas, a configuração presente do veículo
freqüentemente limita sua habilidade para alcançar o posicionamento sem o devido
cuidado no uso de seus graus locais de liberdade
• As variáveis que descrevem a posição e a orientação do veículo são interdependentes. Por exemplo, um automóvel não pode alterar sua orientação sem
modificar sua posição.
• As variáveis que descrevem a posição e orientação do veículo dependem do
histórico dos valores das variáveis.
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O robô móvel utilizado (Figura 27.a) está sujeito a duas restrições nãoholonômicas: a primeira é que a velocidade da roda da frente tem a direção para a
qual a roda está apontando, e a segunda é a de que as rodas traseiras não podem
mover-se lateralmente. Estas restrições dificultam a representação da navegação como
um PDM pois informações anteriores ao estado anterior, como a velocidade, são
necessárias, descaracterizando o problema como sendo markoviano.

(a)

(b)

Figura 27 - (a) Figura reproduzida de Zalama et a/. (1995): as velocidades angulares roL e roR
são aplicadas respectivamente às rodas esquerda e direita do robô. As rodas da frente
controlam a direção do movimento do robô. Durante um curto intervalo de tempo b.t, o robô
move-se ao longo de uma trajetória circular com centro em Xc através de uma distância b.S e
ângulo /18. (b) Oito possíveis ações do agente a cada estado (em preto).

Para trazer o problema para o formato de um PDM, e poder tratá-lo com o
algoritmo proposto, adotou-se uma discretização do ambiente que permite uma
representação dos estados em que o robô móvel pode ser tratado como sendo pontual,
contendo, em cada estado, todas as informações necessárias para o planejamento de
sua trajetória. Cada estado do agente corresponde a uma região discreta do ambiente
de tamanho suficiente para permitir ao robô realizar um giro em torno de seu eixo
central. Assim, considerando que ocorra a cada estado uma parada momentânea do
robô para direcioná-lo para o próximo estado e a orientação com que o robô chega a
este estado seja desconsiderada, o problema deixa de possuir restrições nãoholonômicas. As regiões consideradas como estados são apresentadas na Figura 28
por círculos rajados de raio r proporcional às dimensões do robô. Os movimentos do
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robô são limitados às oito ações mostradas na Figura 27.b e compostas pelos
procedimentos de rotação e translação implementadas em Oberon. O espaçamento
considerado entre os estados (Figura 28) foi tomado de forma a evitar sobreposição
entre eles (a/iasing), o que poderia causar avaliações errôneas dos estados causadas
pela incapacidade do agente de distinguir entre dois estados próximos.

r

r

Figura 28 - Discretização utilizada para o ambiente do robô móvel: cada estado é o espaço
suficiente para este ser capaz de realizar uma rotação em tomo de seu eixo central. As
distâncias percorridas pelo robô, em cada transição de estado, dependem do movimento ser
realizado nas diagonais ou nos sentidos dos eixos vertical ou horizontal.

Seguindo a descrição de estado e ações dadas, o problema de navegação pode
ser visualizado como uma árvore de decisão. A Figura 29.a mostra a árvore de decisão
que representa a dinâmica da interação agente-ambiente: cada círculo representa um
possível estado que fornece compactamente para o agente toda a informação que faça
diferença no comportamento futuro do ambiente. As oito linhas que partem de cada
estado correspondem às oito ações que o agente pode realizar e levam a outros estados
(Figura 27.b). Os sensores do robô móvel indicam a posição (através dos encoders) e
o conteúdo do estado que faz com que se considere três tipos de estado que
con·espondem aos três tipos de sinal de reforço indicados em (16): estados livres;
estados com obstáculos e o estado meta. A heurística que guiará a busca do agente na
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árvore de decisão será baseada em uma matriz de transição de estados (Figura 29.b)
onde cada elemento representará a probabilidade de oconer a transição entre dois
estados (Figura 29.c).

e

-estado livre

@ - obstáculo

X, = so

O - estado meta

(a)

(c)

····...
(próximo estado)
(estado atual) ········... X .
3
0
1
.. .- ......
X r ··.............1+1·
- .....................- ......- ...................- .--..................

o
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1

Poo
PIO

2

P2o

p21

Po2
PI2
p22

3

P3o

p31

p32

P03
PI3
p23
p33

(b)
Figura 29- (a) árvore de decisão correspondente à navegação de um robô móvel. (b) matriz
de transição dos estados da árvore de busca. (c) destaque da transição entre dois estados e a
probabilidade da ocorrência da transição.

A representação acima torna o problema um processo de decisão markoviano:
como cada estado contem sozinho informação suficiente para indicar qual pode vir a
ser o próximo estado, a interação agente-ambiente tem um comportamento
markoviano. A informação fornecida pelos sensores sobre o estado ser livre, um
obstáculo ou o alvo representa um sinal qualitativo do ambiente (sinal de reforço para
o agente) sobre a ação realizada pelo agente e só pode ser obtida após a transição dos
estados ter sido, caso possa ser, realizada. A matriz de transição de estados é
aprendida pelo agente durante sua interação com o ambiente e está codificada nas
superficies de recompensa e penalização do agente.

5.3.3 Problemas Enfrentados com o Robô Real
Ao tomar o robô como sendo pontual, considera-se o centro de cada círculo,
correspondente a sua posição no ambiente (Figura 28), como informação suficiente
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para descrever o estado do robô. Na implementação real, esta posição é estimada a
partir da leitura dos encoders segundo os valores indicados na Tabela 3.
Tabela 3 - Valores dos encoders para os deslocamentos de translação e rotação do robô.

-57700

+57700

-12485

+12485

+12485

-12485

Porém, pequenos erros de leitura dos encoders tais como o escorregamento
entre as rodas do robô e o piso e pequenos deslocamentos causados pela inércia do
veículo são fontes geradoras de e1TO na estimativa do posicionamento do robô durante
seu funcionamento que afetam sua navegação. Estes pequenos erros podem se tornar
maiores conforme a posição em que ocorram e o número de estados da trajetória
realizada. A Figura 30 descreve um teste realizado com o robô real que exemplifica
como um pequeno erro em um único deslocamento implica em um erro maior na
posição final do agente.

(a)

•

meta

e

início

(b)

Figura 30 - (a) Exemplo de caminho realizado pelo agente durante a exploração do ambiente
para encontrar o estado meta. (b) Erro entre a trajetória planejada (virtual) pelo agente e a
trajetória real executada pelo robô.

Na Figura 30.b são exibidas a trajetória que o algoritmo planejou, e que leva o
agente de um estado inicial para o estado meta, e a trajetória real percorrida com erros
no posicionamento do robô. Devido ao limitado número de sensores disponível, estes
erros não são devidamente corrigidos e o desempenho do agente pode ser encoberto
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por estas falhas, principalmente em ambientes com um espaço de estados grande. Para
contornar este problema, que foge ao escopo deste trabalho, optou-se pela realização
dos testes do agente proposto através de uma ferramenta de simulação que segue a
discretização do ambiente descrita na subseção 5.3.2. O Capítulo 6 comenta a
ferramenta utilizada e apresenta os testes realizados a partir dela .

5.4 Conclusões
O agente proposto para navegar autonomamente em ambientes dinâmicos,
limitados e, de início, totalmente desconhecidos se utiliza de uma representação
diferenciada do conhecimento aprendido para selecionar suas ações: duas superficies,
uma de recompensa e outra de penalização, codificam avaliações de longo
(planejamento) e cutto (comportamento reativo) prazos dos estados do ambiente.
Estas duas superficies são aprendidas, empregando métodos de diferença temporal
(TD), pela interação do agente com o ambiente e com base nas avaliações nelas
codificadas são selecionadas as ações que guiam o robô. O mecanismo para a seleção
das ações (Araújo e Braga, 1998b) utiliza essas duas superficies empregando
conceitos trazidos dos métodos de campo potencial e da subsumpt;on architecture :
uma política simples é composta por três tendências de comp01iamento que vão se
desenvolvendo com o treinamento do robô.
O agente tem capacidade de melhorar suas soluções graças a adoção de uma
taxa de aprendizagem variável no cálculo da atualização das avaliações dos estados.
Tais estados, são considerados discretos para que o problema de navegação possa ser
tratado como um processo de decisão markoviano e se possa empregar as técnicas de
aprendizagem por reforço. Tal discretização necessita na implementação real de um
sistema de posicionameto robusto que corrija erros acumulados ao longo do tempo.
Como tal sistema não é do interesse deste trabalho e se torna de dificil implementação
em ambientes com dimensões muito maiores que o robô, os testes com o agente são
realizados em simulação para evitar a influência de erros de posicionamento e são
apresentados no Capítulo 6.

CAPÍTULO 6
Testes com o Agente Proposto
Realização de planejamento deliberativo e reativo, geração de comp011amentos
emergentes, solução do problema de exploração direcionada à meta, capacidade de
melhoria da performance na execução de tarefas em função da quantidade de
treinamento e adaptação à ambientes dinâmicos são as principais propriedades
esperadas do agente proposto. Neste capítulo serão apresentados testes que buscam
exibir como estas características, e outras que serão comentadas ao longo do capítulo,
são cumpridas pelo agente. O recurso adotado para coletar os resultados que serão
mostrados foi o desenvolvimento de um ambiente de simulação que segue as
considerações sobre o sistema real descritas na Seção 5.3, e que é comentado na
Seção 6.1.
Ao adotar o paradigma AR para o agente, o problema de navegação autônoma
foi descrito como um PARDM (Seção 3.2) e, seguindo este formalismo, as Seções 6.2
e 6.3 apresentam as soluções das duas etapas deste problema: o PEDM e a melhoria
da solução inicial. Para a solução do P ARDM, planejamento reativo e deliberativo são
empregados pelo agente e a Seção 6.4 discute a contribuição de cada tipo de
planejamento nesta solução. A combinação destes planejamentos permite ao agente se
adaptar a mudanças no ambiente mantendo seu objetivo principal de alcançar o estado
meta. Esta é uma propriedade impo11ante para um agente autônomo que atue em um
ambiente real. Para verificar o comportamento do agente proposto em um ambiente
dinâmico, a Seção 6.5 descreve testes do agente com obstáculos não treinados que
bloqueiam trajetórias aprendidas.

6.1 A Ferramenta de Simulação
Conforme apresentado na Seção 5.3, para possibilitar o teste do agente em
diversos ambientes e eliminar a influência de erros de posicionamento na descrição do
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estado, foi desenvolvida pelo autor desta pesquisa uma ferramenta de simulação que
segue as considerações da Seção 5.3 de um robô pontual atuando em um ambiente
discretizado e que foi empregada para obtenção dos resultados apresentados neste
capítulo. A Figura 31 exibe dois ambientes reais montados e suas respectivas
representações na simulação desenvolvida25 . Devido à pequena área disponível para
testes do robô móvel, os ambientes reais possuíam apenas 6x6 estados. Nas
simulações, foram considerados ambientes com um espaço de estados maior. Nos
ambientes das Figura 3l .c e d, por exemplo, o espaço de estados é formado por 20x20
estados.

...._.
I

I•
I

I

I•
I

Figura 31- (a)-(c) e (b)-(d) Configurações reais do ambiente do robô móvel e suas respectivas
representações na ferramenta de simulação desenvolvida.

A flexibilidade do agente pode ser testada através da ferramenta de simulação
ao utilizar outras configurações de ambientes, além das mostradas na Figura 31, como
as apresentadas na Figura 32.

25

Poucos testes foram realizados com o robô real, porém os resultados obtidos nestes testes foram semelhantes
aos conseguidos em simulação.
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Figura 32 - (a)-(d) Diferentes configurações dos ambiente utilizados para testar o
comportamento do agente proposto.

As diferentes configurações de ambiente seguem um nível crescente de
complexidade para a realização da tarefa do agente. Quanto maior a quantidade de
obstáculos no ambiente, maior é o número de restrições impostas ao agente para
alcançar o estado meta. Desta forma, o ambiente da Figura 3l.a, sala aberta,
conesponde ao ambiente mais simples onde o agente possui total liberdade para
selecionar suas ações. Os ambientes com um único obstáculo (Figura 32.a), com
obstáculo em U (Figura 31.d) e com duas salas (Figura 32.b) reduzem,
gradativamente, a quantidade de trajetórias possíveis de conectar o estado meta com
algum estado do ambiente. Tornando, com isso, mais difícil a obtenção da solução do
P ARDM. Os casos de maior dificuldade compreendem os labirintos das Figura 32.c e
d. Nos ambientes mai s complexos, ambiente com duas salas e os labirintos, a
discretização adotada foi de 50x50 estados enquanto nos demais ambientes a
discretização foi de 20x20 estados.
26

A ferramenta de simulação foi desenvolvida no aplicativo MATLAB®

e

possui dois procedimentos principais:

• treina: Realiza a fase de aprendizagem do agente sobre o ambiente estático;
• roda: Realiza a fase de teste do agente
O procedimento treina atualiza as superfícies de penalização e recompensa
conforme as equações ( 19) e (20) e seleciona as ações do agente através da política
descrita em 5.2.2. O procedimento roda não modifica as superfícies de avaliação dos
estados, contudo utiliza os valores calculados por treina para selecionar as ações do
agente. Entretanto, a política adotada neste procedimento não possui componente
totalmente aleatória, tendo a seguinte distribuição heurística:

16

MAlLAB é um produto da 7'lw MathiVorks, Jnc.
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• Em 85% dos casos, o algoritmo seleciona a ação que leva a um matar valor
combinado (recompensa + penalização);
• Em 10% dos casos, o algoritmo seleciona a ação que leva o agente ao estado
oposto ao de maior penalização;
• Em 5% dos casos, o algoritmo escolhe a ação que leva à maior recompensa;
• Em caso de empate, a ação é escolhida aleatoriamente.
Esta política mais determinística é uma forma heurística de comprovar a
eficiência do aprendizado do agente. Como a caminhada aleatória em um ambiente
com número limitado de estados acaba por percorrer todos os estados deste ambiente,
quando o tempo tende a infinito, poderia ser a componente aleatória a responsável
pelo sucesso do agente. Assim, nos testes apresentados, a política determinística
acima descrita foi a adotada para selecionar as ações do agente.
Para facilitar a operação e visualização das simulações, a ferramenta de
simulação emprega os recursos do MATLAB® para criação de interfaces GUI e
possui a aparência exibida na Figura 33 .
::::·::_:.. :
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Figura 33 -Interface gráfica do ambiente de simulação.

A janela maior da Figura 33 exibe o movimento do robô móvel, em uma das
configurações do ambiente, as janelas menores exibem o conhecimento adquirido pelo
agente. Os cinco botões presentes na parte inferior da janela maior permitem ao
usuário selecionar uma das seguintes funções:
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• Treinar: Chama o procedimento treina. Durante a execução do procedimento, as
duas janelas menores à direita da Figura 33 mostram a evolução das superfícies de
recompensa Uanela superior) e penalização Uanela inferior). Os planos XY dos
gráficos das superfícies de avaliação correspondem ao ambiente (Figura 34) e o
eixo Z indica o valor estimado da avaliação de cada estado do ambiente.

[[ ......

......... . . .-.-.-1

~~~

~

"
",.,
15

lO

Figura 34 - Plano XY das superfícies de avaliação da recompensa e penalização.

• Rodar: Chama o procedimento roda. Durante a execução deste procedimento, as
ações selecionadas pelo agente podem ser acompanhadas pela trajetória que é
plotada na janela maior da interface.

• Meta: Permite ao usuário definir com o mouse a posição no ambiente que será
tomada como o estado meta.

• Início: Permite ao usuário definir com o mouse as posições no ambiente em que o
agente iniciará o treinamento, o estado inicial.

• Obstáculos: Permite ao usuário definir posições no ambiente que representem
obstáculos não treinados pelo agente.
As próximas seções seguem exibindo e comentando os resultados dos testes do
agente obtidos através da ferramenta de simulação descrita. Estes resultados estão
distribuídos em quatro tópicos: a solução do PEDM, a solução do P ARDM, o agente
autônomo reativo-deliberativo e o agente em ambientes dinâmicos.

6.2 Solução do Problema de Exploração Direcionada à Meta
Na solução desta etapa do P ARDM, o objetivo desejado é o de que o agente,
desconhecendo inicialmente a estrutura do ambiente, explore o espaço de estados,
localize o estado meta e codifique nas superfícies de recompensa e penalização
informações aprendidas durante a interação com o ambiente. Tal codificação deve
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permitir que o agente estabeleça trajetórias, não necessariamente ótimas, que
conectem pontos iniciais treinados e não treinados ao estado meta.
Como experimento inicial do agente proposto na resolução do PEDM, será
utilizado o ambiente da Figura 35, sendo considerados oito estados iniciais na fase de
aprendizagem do agente e um único estado meta. Tal escolha visa permitir uma maior
distribuição das avaliações neste ambiente .
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Figura 35- Os pontos marcados com 'O' são pontos de partida e o indicado ' X' é a meta.

Foram tomados os seguintes valores para os parâmetros das equações de
atualização das avaliações ( 19) e (20):
( 23)

ap = 0.00l,yp = 0.67,a,r = 0.9998,yr = 0.99

Estes parâmetros foram escolhidos de forma a realizar as distribuições da
recompensa e da penalização comentadas em 5.2.1.3: a recompensa deve ser
distribuída o máximo possível pelo espaço de estados (por isso, são adotados valores
mais altos de ar e Yr) e a penalização deve ocorrer apenas próxima aos obstáculos
(valores menores de ap e yp). O resultado do treinamento é apresentado na Figura 36.
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Figura 36 - (a) Superfície de recompensa. (b) Superficie de penalização.
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No resultado do treinamento, a presença de ilhas de recompensa, como as
apresentadas na Figura 36.a, levam o agente a entrar em um caminho fechado (Figura
37). Isto se deve à barreira que a descontinuidade entre as ilhas A e B cria para o
agente: na Figura 36.a, um agente que tivesse seu estado inicial na região B não
conseguiria alcançar o estado meta, que se encontra na região A, pois os baixos
valores de avaliação entre as regiões tornam a região B um atrator indesejável, por
seus valores de avaliação que prendem o agente nesta região de seu ambiente.
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Figura 37- (a)-(c) Exemplos de algumas situações em que o agente fica preso em caminhos
fechados.
O gráfico da trajetória percorrida pelo agente durante seu treinamento,

mostrado na Figura 38.b, ilustra como se processa o surgimento das ilhas na superfície
de recompensa (Figura 38.a). Ao permitir que um mesmo estado possa ser visitado
diversas vezes numa mesma trajetória, a cada visita a avaliação do estado é
modificada, e conforme aumente quantidade de visitas menor será a avaliação do
estado (ver item 5.2.2), causando as descontinuidades.
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mudança ---+---......
abmpta da
avaliação
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Figura 38 - (a) Outro exemplo de superfície de recompensa com descontinuidade na avaliação
que causam ilhas de recompensa. (b) Trajetória percorrida pelo agente durante a fase de
treinamento que gerou a superficie de recompensa com descontinuidades. O grande número
de visitas aos estados da região à direita do ambiente tornam muito baixas as avaliação destes
estados como pode ser visualizado na ilha B.
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Assim, pelos testes realizados com este treinamento, um dos pnnc1pa1s
problemas encontrados está em como modificar diversas vezes a avaliação de um
mesmo estado sem gerar descontinuidades na superfície de recompensa (Figura 36.a).
Uma opção para evitar o surgitnento de ilhas na superfície de treinamento é limitar o
algoritmo no sentido de serem realizadas modificações nas avaliações apenas na
ocorrência da primeira visita. A Figura 39 mostra os resultados obtidos com esta
restrição ao aprendizado da superfície de recompensa.
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Figura 39 - (a) Superficie de recompensa . (b) Trajetória percorrida durante a fase de
treinamento. (c) Trajetória realizada pelo robô a partir da superficie de recompensa obtida.

Atualizar a avaliação de cada estado apenas na primeira vista impede a
ocorrência de descontinuidades na superfície de premiação, permitindo ao agente
reproduzir o compottamento que o levou aleatoriamente ao alvo (Figura 39.c). De
fato, o algoritmo com esta restrição no aprendizado das superfícies consegue
solucionar o PEDM. Retomando os oito pontos apresentados na Figura 35 para
realizar o treinamento do agente, obtêm-se superfícies de avaliação como as da Figura
40 com esta solução do PEDM. O leitor é convidado a comparar estas superfícies com
os resultados anteriores (Figura 36).
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Figura 40 - (a)-(b) Superficies geradas ao treina r o agente com restrição de atualizar as
avaliações apenas na primeira vista.
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As trajetórias geradas a pat1ir do treinamento acima geram trajetórias como as
da Figura 41 .
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Figura 41 - Alguns exemplos de trajetórias obtidas. Os pontos assinalados por "O"
correspondem aos pontos iniciais da trajetória, e o ponto "X" ao ponto meta. (a)-(c) Pontos
iniciais treinados durante a fase de aprendizagem. (d)-(i) Pontos iniciais não treinados.

As características atuais do agente, entretanto, não asseguram melhoraria
significativa de seu desempenho conforme aumenta o número de treinamentos. Em
um novo treinamento o agente pode aleatoriamente escolher uma ação melhor27 para
um estado, porém como não pode alterar os valores dos estados já visitados fica
impedido de melhorar sua política. Um exemplo disso está nas trajetórias da Figura
42, nas quais treinamentos adicionais não alteram significativamente a primeira
trajetória aprendida.

27

Por ação melltor entenda-se como sendo uma ação que leve o agente a reduzir o número de estados visitados na
trajetória que liga um ponto inicial ao estado meta.
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(a)

(b)
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(c)

(d)

Figura 42 - Trajetórias obtidas após: (a) 1 treinamento, (b) 100 treinamentos, (c) 1000
treinamentos, (d) 10000 treinamentos.

Para solucionar o P ARDM, a restrição de atualizar apenas uma vez as
avaliações de cada estado é inviável por impedir que novo conhecimento seja
adequadamente acrescentado ao agente, impossibilitando a melhoria significativa de
seu desempenho. A solução adotada para melhorar o desempenho do agente e evitar o
surgimento de ilhas de recompensa é o emprego de uma taxa variável de
aprendizagem (item 5.2.2) na atualização das avaliações dos estados. A próxima seção
mostra como a utilização de tal taxa variável de aprendizagem torna o agente capaz de
solucionar o PARDM e comenta algumas particularidades observadas nesta solução.

6.3 Solução do Problema de Aprendizagem por Reforço
Direcionada à Meta
Pela forma como é atualizada, através de uma trajetória percorrida durante a
fase de treinamento, a superfície de recompensa é significativamente afetada pela
utilização de uma taxa fixa de aprendizagem. Na atualização das avaliações de
penalização, o valor atualizado não está diretamente relacionado ao caminho seguido
pelo agente até atingir um determinado estado e, com isso, fenômenos geradores de
descontinuidades como os discutidos no item 5.2.2 e na Seção 6.2 não afetam a
superfície de penalização. Desta forma, adotou-se a taxa de aprendizagem variável
apenas para as avaliações de recompensa. Utilizando novamente o ambiente da Figura
35, agora com o objetivo de mostrar a influência da taxa de aprendizagem variável
sobre o desempenho do agente, as superfícies da Figura 43 exibem como o
aprendizado do agente evolui ao se aumentar o número de treinamentos realizados,
utilizando a, = 0.1 e a2 = 0.9998 para o cálculo da taxa de aprendizagem variável (ver
equação 22).
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Figura 43 - (a)-(d) Superfícies de recompensa aprendidas pelo agente após, respectivamente,
1, 100, 1000 e 5574 treinamentos. (e)-(h) Superfícies de penalização para os mesmos estágios
de treinamento.

As superficies de penalização da Figura 43 demonstram como o aumento do
treinamento do agente pouco acrescenta à informação codificada nestas superficies 28 .
Em contrapartida, observa-se nas superficies de recompensa mostradas acima um
aumento da suavidade da variação da função de avaliação da recompensa com a
realização de mais treinamentos e o espaço de estados também passa a ser mais
conhecido. Assim, a taxa de aprendizagem variável não causa descontinuidades no
conhecimento mesmo com a continuação do aprendizado do agente sobre seu
ambiente. A suavidade da superficie, sem a presença de ótimos locais, contribui para
que o agente selecione suas ações na direção do crescimento da estimativa de
recompensa, reduzindo o risco de ficar preso em um vale ou em um platô. As
mudanças na recompensa se refletem na mudança na política adotada pelo agente para
selecionar suas ações e, neste sentido, a manutenção de uma superficie suave com o
aumento da região explorada corresponde a uma política que, com o aumento do
número de treinamentos, consegue trajetórias cada vez mais cutias. As trajetórias da
Figura 44 exibem a evolução do desempenho do agente, no decorrer de seus
treinamentos, para os oito pontos iniciais treinados.

28

Confonne discussi1o realizada no item 5.2. 1.3, e mostrada na Figura 20, as mudanças na superficie de
penalizaç..'lo s..'lo mais visíveis apenas até que o estado meta seja encontrado pela primeira vez.
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1 treinamento

100 treinamentos

1000 treinamentos

5574 treinamentos

Figura 44 - (a)-(h) Exemplos de como as trajetórias reduzem o número de estados visitados
com a evolução do treinamento em l , 100, 1000 e 5574 ciclos de treinamento.
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Um melhor desempenho do agente ocorre graças às três tendências básicas29
de comp011amento do agente (Figura 22): seguir no sentido da maior recompensa, ir
no sentido contrário da maior penalização e explorar o ambiente. As duas primeiras
componentes guiam o robô para os estados com melhor avaliação dentre os estados já
visitados. Porém a terceira busca expandir esse número de estados visitados. Como a
avaliação de cada estado depende da avaliação de seus vizinhos, conforme (19) e (20),
ao serem considerados novos estados visitados na exploração do ambiente, as
avaliações dos estados visitados são modificadas fazendo com que estados
anteriormente considerados na escolha de uma trajetória possam ser substituídos por
vizinhos recém-visitados que se mostrem mais promissores.
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Figura 45 - (a) Exemplo de uma trajetória inicialmente estabelecida entre os pontos inicial (I)
e meta (M). (b) Possível nova trajetória, em negrito, conseguida após atualização das
superfícies de avaliação que durante a fase de aprendizagem melhora ram a avaliação do ponto
A, resultando em um caminho mais curto.

A Figura 45 mostra um exemplo simples de como se processa a melhoria da
trajetória: ao explorar o ambiente, o agente estabelece inicialmente um caminho como
o apresentado na Figura 45.a, as componentes determinísticas tendem a manter o robô
na mesma trajetória já descoberta, porém a componente de exploração atua gerando
um novo ponto na trajetória, como o ponto A da Figura 45 .b. Logo, um novo caminho
gerado pode possuir menos estados que o anterior, passando a ser repetido nas
passagens seguintes do robô por influência das componentes determinísticas. Ao
longo do funcionamento do agente, a componente de exploração na política é

29

Seguir na direção da maior soma premiação +penalizaçi!o é uma composição de duas tendências básicas: seguir
na direção da meta e desviar dos obstáculos.
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acionada diversas vezes levando a uma melhoria cada vez mais acentuada das
trajetórias.
O mecanismo utilizado pelo agente para solucionar o P ARDM possui
características de operação que merecem ser discutidas: o critério de otimalidade do
agente, a capacidade do agente em reaproveitar trajetórias aprendidas para gerar novas
trajetórias, a influência da estrutura elo ambiente no desempenho do agente e a relação
entre os parâmetros escolhidos para a atualização das avaliações e o tamanho do
espaço ele estados elo ambiente. Tais características permitem compreender algumas
das vantagens e das limitações do agente que serão discutidas no Capítulo 7.
6.3.1 A Otimalidade dos Caminhos

Um ponto a se esclarecer sobre a otimização das soluções produzidas pelo
agente é o de que múltiplos caminhos ótimos podem ser obtidos. O compromisso do
agente AR está em seguir as ações que maximizem a avaliação de seu
comportamento, o que se traduz, no caso do robô móvel, em obter trajetórias com o
mínimo de estados. A Figura 46 exibe três possíveis soluções ótimas (todas com 7
estados) para um ambiente fechado sem nenhum obstáculo.
Estado meta

® trajetória 1

e

trajetória 2

® trajetória 3

Estado inicial

Figura 46 - Exemplo de três trajetórias que conectam os estados inicial e final e possuem o
mesmo número de estados que o menor caminho entre esses dois pontos.
Nas simulações realizadas, o agente após ter encontrado uma solução ótima
pode, com a continuação do treinamento, gerar outras soluções ótimas. Para fins de
exemplo, verifique as três trajetórias apresentadas na Figura 47. No ambiente tratado
nesta figura, o menor caminho passa por 17 estados e as três trajetórias apresentam

76

CAPÍTULO 6 - Testes com o Agente Proposto

este número de estados. Porém, cada uma foi gerada durante etapas diferentes do
treinamento.

1_................1
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1
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I
I
I

I
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1....... .........1

e

I

e

I

I

(b)

(a)

(c)

Figura 47- Evolução da trajetória realizada pelo agente com: (a) 500 treinamento, (b) 1000
treinamentos e (c) 1500 treinamentos

O tamanho das trajetórias não decresce monotonicamente. Como a atuação da
componente de exploração da política é aleatória, os novos estados visitados durante
as explorações não contribuem necessariamente, ou pelo menos de imediato, para a
diminuição das trajetórias. Assim, para alcançar a solução ótima, o agente pode
aprender em seus treinamentos caminhos maiores que os de treinamentos anteriores.
O gráfico da Figura 48 exibe as oscilações no número de estados até que o agente
encontre pela primeira vez um caminho ótimo (caminho com 17 estados).
36
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24
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22
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o
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o
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Figura 48 - Gráfico do número de estados por trajetória para cada passo de treinamento.

Desta forma, as trajetórias geradas pelo agente, mesmo após obtido um
caminho com número mínimo de estados, podem variar em tamanho.
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6.3.2 Reaproveitamento de Trajetórias Aprendidas

O mecanismo do agente em discussão permite que soluções aprendidas
possam ser parcialmente aproveitadas para a obtenção de novas soluções. Os gráficos
da Figura 49 exemplificam isto: trajetórias aprendidas durante a fase de treinamento
servem para a obtenção de trajetórias que partem de estados iniciais não treinados.
Nos resultados da Figura 49, percebe-se que ce1ios trechos de trajetórias se repetem
para diferentes pontos de pm1ida. Este reaproveitamento de trechos de caminhos é um
comportamento emergente do agente, não estando preso à pré-definição de objetivos
especificados a priori, e mostra que o algoritmo aproveita esses trechos como
subplanos para alcançar o objetivo global de situar o robô na posição meta.
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Figura 49 - Exemplos de trechos reaproveitados de trajetórias apontados nos detalhes. Os
caminhos da parte superior da figura partem de pontos treinados, enquanto os da parte inferior
partem de pontos não treinados. Em todas as trajetórias o ponto alvo está situado na parte
inferior da sala a esquerda no ambiente.
A ocorrência desses compo1iamentos emergentes se deve ao fato das
avaliações dos estados do ambiente não estarem uniformemente distribuídas no
espaço de estados. As regiões já visitadas pelo agente durante a etapa de exploração,
por possuírem avaliações não nulas, atraem o agente ao pa1iir de um ponto não
treinado. O agente caminha pelo espaço de estados até atingir a região já explorada
durante a fase de treinamento e passa a seguir a trajetória ótima, dentro daquela
região, que leve ao estado meta. Este reaproveitamento de trajetórias permite ao
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agente, mesmo sem que todo o ambiente tenha sido mapeado, partir de pontos não
treinados e alcançar o estado meta sem entrar em uma caminhada totalmente aleatória.
6.3.3 A Estrutura do Ambiente Influenciando o Desempenho do Agente

Por basear-se em informação local, o desempenho do agente sofre grande
influência da estrutura do ambiente em que está atuando. Ambientes com poucos
obstáculos permitem uma maior exploração do espaço de estados devido à menor
restrição às ações que o agente pode selecionar. Uma conseqüência desta maior
liberdade de atuação do agente é uma maior possibilidade de serem geradas trajetórias
que sejam soluções ótima globais30 . Os gráficos da Figura 50 ajudam a visualizar esta
afirmação. Nas superficies de recompensa das Figura 50.a-d, verifica-se que, com o
aumento dos treinamentos, uma maior região do ambiente possui avaliação não nula,
tendendo a cobrir todo o espaço de estados.
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Figura 50 - (a)-(d) Superfícies de recompensa geradas com 1, 100, 1000 e 10000
treinamentos. (e)-(h) Trajetórias geradas pelo agente, partindo de um mesmo ponto para
alcançar a meta, a partir das superfícies obtidas com 1, 100, 1000 e 10000 treinamentos,
respectiva mente.

Em ambientes complexos, entretanto, a maior presença de obstáculos reduz a
movimentação do agente. Devido a esta menor movimentação, o espaço de estados é
menos explorado e o agente se torna menos propenso a obter uma solução ótima
global. Nas superficies de recompensa da Figura 51 visualiza-se um exemplo de como
30

Entende-se por solução ótima global aquela que teria o menor número de estados ao se analisar a estrutura
completa do ambiente. Uma solução ótima local seria uma trajetória que para uma parte conhecida do ambiente
tivesse o menor número de estados.
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evolui o conhecimento do agente sobre um ambiente complexo (Figura 52) com o
aumento do treinamento.
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Figura 51 - Superficies de recompensa referentes às trajetórias apresentadas na Figura 52
após: (a) l treinamento, (b) 100 treinamentos, (c) 1000 treinamentos e (d) 10000
treinamentos.

Nas superficies de recompensa acima, verifica-se que a exploração realizada
pelo agente fica confinada, mesmo com o aumento do treinamento, a uma região
específica do ambiente. A exploração reduz-se à região próxima ao primeiro caminho
viável obtido e apresentado na Figura 52.a.
~-~~··

.. ....-.,..·- ........
~·~ -

1.....1 -1--.1

I1.....
..

...

I

r:-·
.

.....1

~-~~

......··r···....

ll~

-;......1 ...

... ..
~·

I ,.....1

~··-·-~~

·-··-~·

........11

~-·1

···1--.i ...
11.....1 -~·.._.
•
r··- ·--~~ I

........1.........1
...

I

I

,-~·,

......... ............
I.......... . ___,__,L
.lu:u:a•l
i
""..i.......
li
J
""..
:.........
li
L .. .....
I
'T''"''"I ~ ..... ·r ....1 ........... ..... ·r.....1 ~-u....... .....
Ir..... ........... ~.....1. 1.............
L I ?-..., r. ·.·J...L I ..........1.~ ........... I .........,
----~
·~
,__. .1
.. ,~
..
::.J
I

•
··- ·~ -,

........ ··--·

..1.......
·-r·I....'\1~
11

I

•
-~·::~

~---··

1~

I

.....

C::......l.,_l.....,_,,~.
(a)

,,.::::::..L..._oo~ooJ [::,_.,Jm
(b)

I

(c)

.....u.

L

.. ..._

~..._.1,_..__,,, ...,.,
I

........

(d)

Figura 52 - (a) Trajetória obtida após o primeiro treinamento. Com a obtenção da primeira
solução que interliga os pontos inicial e meta no labirinto, a melhoria da solução fica restrita
às proximidades dessa primeira trajetória conforme pode ser visto após: (b) 100 treinamentos,
(c) 1000 treinamentos c (d) 10000 treinamentos.

Esta influência da estrutura do ambiente no aprendizado deve-se ao caráter
local das informações com que o agente trabalha. No caso do robô real, por exemplo,
as informações provem das leituras dos sensores que possuem um alcance limitado a
apenas alguns centímetros. É por causa desta concepção local que o agente, mesmo
após vários treinamentos, pode insistir em repetir trajetórias que não sejam
globalmente ótimas.
Na Figura 53 outro exemplo de como o agente tem dificuldade em conseguir
melhorar seu desempenho em ambientes complexos: três instantes do treinamento do
robô são apresentados e observa-se que o agente persiste em se restringir à região
explorada no primeiro treinamento.
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Figura 53 -Superfícies de recompensa relativas às trajetórias da Figura 54: (a) I treinamento,
(b) I 00 treinamentos, (c) 1000 treinamentos.
Nas superficies de recompensa geradas na Figura 53, verifica-se que não há
recompensa dos estados à direita do ponto inicial da trajetória (Figura 54), direção que
poderia levar a um caminho com um número menor de estados para a meta, e mesmo
o espalhamento da recompensa causado pela exploração não é suficiente para vencer a
região atratora formada pelas premiações dos estados da primeira trajetória obtida .
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Figura 54 - Trajetórias obtidas após: (a) 1 treinamento, (b) 100 treinamentos, (c) 1000
treinamentos.
Assim, soluções ótimas globais não são garantidas pelo agente proposto. A
tendência observada no comportamento do agente é a busca por soluções ótimas
apenas na região explorada do espaço de estados.
6.3.4 Influência do Tamanho do Espaço de Estados no Desempenho do
Agente

Conforme apresentado na Seção 6.2, o aparecimento de descontinuidades na
superficie de recompensa prejudica a tomada de decisões do agente. A solução
empregada para evitar o surgimento destas mudanças abruptas na superficie de
recompensa foi a adoção de uma taxa variável de aprendizagem (Equação 22) no
cálculo das atualizações das estimativas de recompensa (Equação 20). Entretanto,
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treinamentos que empreguem taxa variável de aprendizagem também podem gerar
superfícies com ótimos locais, como podem ser observados nas Figura 55.a-c, que
levem o agente a gerar trajetórias que não alcançam o estado meta como as das Figura
55.d-f.
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Figura 55 - (a)-(c): Superfícies geradas com limite inferior da taxa de aprendizagem igual a
0.1 após 1 treinamento. (d)-(f) Trajetórias obtidas a partir das superfícies. Nas três trajetórias
o agente ficou preso em tomo de um região correspondente a um ótimo local na superficie de
recompensa.
O surgimento dos ótimos locais, as rugosidades presentes nas superfícies de
recompensa, está relacionado com a forma com que a taxa variável de aprendizagem
decai. Nos resultados apresentados na Figura 55, o limite inferior da taxa de
aprendizagem, o valor de a1 na equação 22, é tomado corno sendo 0.1. Porém, ao
reproduzir os mesmos experimentos considerando a1 = 0.01 obteve-se melhorias nas
superfícies de recompensa, e nas respectivas trajetórias geradas, que são exibidas na
Figura 56: as rugosidades nas superfícies foram reduzidas significativamente, e o
agente conseguiu trajetórias que ligam o estado inicial ao estado meta.
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Figura 56 - (a)-(c): Superfícies geradas com limite inferior da taxa de aprendizagem igual a
0.01 após 1 treinamento. (d)-(f) Trajetórias obtidas a partir das superfícies.

Nas trajetórias da Figura 44, observam-se trajetórias satisfatórias31 que foram
conseguidas utilizando

et.J

= 0.1 no cálculo da taxa de aprendizagem. Surge assim a

questão de qual o motivo do mesmo valor de
Figura 55 sendo preciso modificar o valor de

<Xt
<X1

ter gerado trajetórias como as da
para que o agente voltasse a gerar

trajetórias satisfatórias. A resposta está no tamanho do espaço de estados de cada
ambiente: o ambiente da Figura 44 é constituído por 50x50 estados, enquanto os
ambientes tratados nesta subseção são todos formados por 20x20 estados. Desta
forma, verifica-se que os parâmetros para o cálculo da taxa de aprendizagem são
dependentes do tamanho do espaço de estados do ambiente. Quanto menor o espaço
de estados do ambiente, maior a expectativa do agente visitar um mesmo estado
muitas vezes e um decaimento mais bmsco da taxa de aprendizagem se faz necessário
para que as mudanças nas avaliações da recompensa sejam menores, reduzindo as
mgosidades na superfície de recompensa.

31

Entende-se por trajetória satistàtória aquela que conecta o estado inicial do agente com o estado meta.
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6.4 Os Comportamentos Reativos e Deliberativos do Agente
Na tomada de decisões do agente são consideradas as conseqüências das ações
a cu tio (comportamento reativo) e a longo prazo (planejamento). Os comp01iamentos
reativos estão mais relacionados com a superficie de penalização por seu caráter local
de avaliação do estado. A superficie de recompensa com sua característica de ser
construída a partir da determinação de estados que

levam à meta está

predominantemente associada à capacidade de planejamento. As duas próximas
subseções discutem essas relações.

6.4.1 Gerando Comportamentos Reativos
Um dos problemas enfrentados por um agente que parte do total
desconhecimento de seu ambiente de trabalho é realizar uma exploração desse
ambiente que o permita acumular conhecimento para a realização de sua tarefa. O
agente proposto busca se adaptar à estrutura de seu mundo conforme aumente sua
interação com o mesmo. Na ausência de qualquer avaliação que indique qual ação
escolher, o agente começa a gerar ações aleatoriamente buscando encontrar sinais de
reforço do ambiente. Pela representação escolhida (ver item 5.2.1.3) há duas situações
que fornecem sinais de reforço: alcançar o estado meta ou atingir um obstáculo. A
ocorrência da segunda situação é inicialmente mais freqüente, e a partir dela o agente
gerará seus primeiros comportamentos reativos que servirão para restringir a
exploração no espaço de estados.
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Figura 57- Ambiente simples com obstáculo em forma deU. O estado inicial do agente está
marcado com "O" e o estado meta com "X".

Tomando por exemplo o ambiente da Figura 57, a exploração do agente vai
ocoiTendo como nos gráficos da Figura 58. Nestes gráficos são apresentados campos
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vetoriais, obtidos a partir do gradiente da superficie de penalização, em que os vetores
têm módulo proporcional à avaliação da penalização e indicam o sentido da ação a ser
selecionada para desviar de obstáculos próximos. A cada obstáculo localizado pelo
agente, uma ação é tomada para afastar o agente deste obstáculo e a posição do
obstáculo é guardada na superficie de penalização. Essas informações criam regiões
de repulsão próximas aos obstáculos, direcionando a exploração do agente.
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Figura 58 - Campos vetoriais obtidos a partir do cálculo do gradiente da superficie de
penalização em instantes diferentes da exploração do agente.

Nas legenda de cada gráfico da Figura 58 estão indicados o número de
obstáculos encontrados pelo agente até a geração do respectivo campo vetorial, sendo
o último campo correspondente à última atualização da superficie de penalização
antes do agente localizar o estado meta. Pela evolução dos campos vetoriais, percebese que a informação codificada na superficie de penalização contribui para que o
agente reduza a região de exploração, passando a buscar o estado meta em uma região
cada vez menor.
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6.4.2 Planejamento Deliberativo do Agente

Uma medida quantitativa do desempenho do aprendizado do agente pode ser
obtida pelo número de colisões com obstáculos que o agente realiza. A Figura 59
exibe a evolução do número de colisões do agente para os 25 primeiros treinamentos
do experimento que gerou as superficies de avaliação da Figura 43 .
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Figura 59 - Gráfico do número de colisões ocorridas a cada treinamento.
Por desconhecer inicialmente o ambiente, o agente apresenta no primeiro
treinamento a ocorrência de muitas colisões com as paredes deste ambiente. Porém, já
no segundo treinamento verifica-se (Figura 59) uma queda abtUpta na quantidade de
colisões por já ser o agente capaz de realizar planejamento graças à superficie ele
recompensa. Através do planejamento deliberativo, o agente pode prever as
conseqüências ele suas ações (codificadas nas avaliações dos estados), evitando
aquelas que levem a estados com obstáculos e repetindo as que o aproxima do estado
meta. Devido à componente aleatória da política durante a fase de treinamento (ver
subseção 5.2.2), a partir do segundo treinamento o número de colisões fica oscilando
permanecendo, entretanto, baixo.

6.5 O Agente em Ambientes Dinâmicos
Todos os testes realizados até o momento consideraram a atuação do agente
em ambientes estáticos cuja esttUtura não se modifica com o decorrer do tempo.
Ambientes reais, entretanto, são mutáveis e a aplicação do agente proposto a situações
reais é viável apenas caso o mesmo consiga se adaptar à eventuais mudanças no
ambiente. Para testar o comportamento do agente diante de um obstáculo dinâmico
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realizou-se o seguinte procedimento: visualiza-se a trajetória seguida normalmente
pelo robô e adiciona-se obstáculos que interrompam essa trajetória. A Figura 60 exibe
alguns resultados obtidos.
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Figura 60 - (a) Trajetórias inicialmente aprendidas. (b) Trajetórias desenvolvidas pelo agente
para contornar os novos obstáculos.
As trajetórias da Figura 60.a foram obtidas após o treinamento que gerou as
superfícies de avaliação das Figura 43.d e h. A inclusão de obstáculos que impeçam o
agente de repetir as trajetórias aprendidas são uma forma de simular imprevistos como
a mudança de móveis em uma sala em que o robô móvel esteja navegando. Supõemse que a permanência destes obstáculos no ambiente tenha duração que justifique a
modificação das avaliações dos estados que passaram a conter estes obstáculos. A
flexibilidade do agente proposto a tais condições é mostrada nas trajetórias da Figura
60.b.
Obstáculos móveis ou de cmta duração no ambiente, como outros robôs
móveis, não são tratados sempre adequadamente pelo agente proposto. O agente
necessita de aumento do seu treinamento para incorporar as mudanças no ambiente.
Assim, o pequeno período de permanência de tais obstáculos poderia fazer com que o
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agente não encontrasse trajetórias que os contornassem como ocorre nas trajetórias da
Figura 61.
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Figura 61 - (a) Trajetórias inicialmente aprendidas. (b) Trajetórias desenvolvidas pelo agente
para contornar os obstáculos temporários.

Os novos obstáculos da Figura 61 ao serem detectados pelos sensores do
agente modificam a superficie de penalização. Entretanto, ao serem entl"entados pelo
agente sem uma fase de treinamento podem levar o robô a ficar preso em uma
trajetória fechada como na primeira coluna da Figura 61 .b. O tratamento dado pelo
agente aos obstáculos dinâmicos temporários é dependente da aleatoriedade da
tomada de decisão, não sendo, portanto, robusto. Conforme a seleção aleatória das
componentes da política, pode ser possível ou não desviar o robô da trajetória
aprendida de forma a livrá-lo do obstáculo.

6.6 Conclusões
A exploração de um ambiente desconhecido é solucionada pelo agente
proposto através de uma sistemática redução da região em que o estado meta é
procurado. Esta redução é conseqüência do comportamento reativo gerado quando o
agente se depara com um obstáculo cuja posição é incorporada à superficie de
penalização. Ao localizar pela primeira vez o alvo, a superfície de recompensa passa a
contribuir para que o agente seja capaz de prever as conseqüências de suas ações e
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planejar de forma a selecionar aquelas que tenham maiores estimativas de retorno.
Para que o desempenho do agente melhore durante sua interação com o ambiente, fazse necessário realizar melhorias nas estimativas das avaliações. Entretanto, a forma
como a atualização destas avaliações é realizada pode comprometer o aprendizado já
armazenado nas superfícies devido a ocorrência de descontinuidades.
A solução adotada para permitir a constante atualização das estimativas de
avaliação dos estados, sem o prejuízo das estimativas anteriormente aprendidas, foi
utilizar uma taxa variável de aprendizagem na superfície de avaliação da recompensa
que decai com o número de visitas a cada estado. Através desta taxa de aprendizagem,
o agente consegue solucionar o P ARDM apresentando características interessantes
como o reaproveitamento de caminhos aprendidos para estabelecer trajetórias que
liguem pontos iniciais não treinados ao estado meta e a capacidade de operar em
ambientes que tenham sua estrutura modificada ao longo do tempo. Estas
propriedades do agente, entretanto, estão limitadas por aspectos do ambiente como o
tamanho de seu espaço de estados, a quantidade de obstáculos presente no ambiente e
a velocidade com que se processa as mudanças dos obstáculos em um ambiente
dinâmico.
O próximo capítulo comenta com mais detalhes os resultados obtidos neste
capítulo, verificando a adequação deles aos critérios estabelecidos na Seção 2.3 para
comprovar o quanto o agente proposto cumpre com as características dele esperadas e
propondo caminhos que permitam melhorar o desempenho atual do agente.

CAPÍTULO 7
Conclusões e Trabalhos Futuros
Esta dissertação discutiu o desenvolvimento de um agente autônomo que
utiliza métodos de aprendizagem por reforço para garantir o aprendizado da tarefa de
navegação de um robô móvel em um ambiente dinâmico e inicialmente desconhecido.
Diferente das representações comumente encontradas na literatura técnica para
armazenar o conhecimento adquirido, o agente proposto emprega estruturas distintas
para codificar avaliações positivas e negativas dos estados do ambiente de trabalho.
Estas estruturas de conhecimento habilitam o agente a apresentar comportamentos
reativos, que possibilitam grande flexibilidade a mudanças no ambiente, e a realizar
planejamento deliberativo que direciona as ações do agente para o estado meta a ser
alcançado. O mecanismo com que o agente manipula a informação de suas estruturas
de conhecimento e os comportamentos que emergem a partir da combinação de seus
planejamentos reativo e deliberativo possuem características que cumprem com
critérios que foram estabelecidos para guiar esta pesquisa e que são discutidos na
Seção 7.1.
Em consonância com o paradigma AR, o problema tratado nesta pesquisa é
denominado problema de aprendizagem por reforço direcionado à meta e a solução
alcançada com o agente proposto apresenta contribuições a essa classe de problemas e
limitações que são comentadas nas Seções 7.2 e 7.3, respectivamente. Com base nos
resultados obtidos (Capítulo 6), o agente apresenta possibilidades para fi.tturas
pesquisas que são o tema da Seção 7.4 que encerra este capítulo.

7.1

Adequação da Solução Proposta às Características

Esperadas do Agente
O desenvolvimento do agente deste trabalho foi guiado por seis critérios
listados na Seção 2.3 que foram escolhidos por representarem isoladamente aspectos
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desejáveis para um sistema capaz de desempenhar autonomamente tarefas em
ambientes reais. Os itens que se seguem analisam como a solução proposta satisfaz a
cada um destes critérios.
7.1.1 Habilidade para Operar em Ambientes Inicialmente Desconhecidos

Em ambientes inicialmente desconhecidos, a grande dificuldade encontrada
pelo agente é a definição de estratégias de exploração que, com o menor número de
interações possível, permitam extrair informações sobre o ambiente que contribuam
para que o estado meta, e por conseqüência o caminho para chegar até ele, seja
descoberto no espaço de estados. No agente proposto, a estratégia adotada constitui
em reduzir gradativamente a exploração delimitando regiões do espaço de estados que
sejam consideradas mais promissoras, e priorizando a busca da trajetória para a meta
em tais regiões.
Os campos vetoriais relativos à evolução do aprendizado da superfície de
penalização a pa11ir de tabula rasa apresentados na Subseção 6.4.1 demonstram como
o agente direciona sua exploração do espaço de estados graças a esta superficie de
avaliação dos estados. Ao se deparar com um estado obstáculo, a informação
armazenada na superfície de penalização indica ações que levam o agente a se afastar
do obstáculo e, por conseqüência, buscar regiões livres do espaço de estados. Assim, o
agente proposto ao mesmo tempo que evita comportamentos desastrosos, como a
colisão com obstáculos, demarca o perímetro de sua busca pelo estado meta.
7.1 .2 Capacidade de Lidar com Ambientes Dinâmicos

A adaptabilidade que o agente proposto possui, graças a sua capacidade de
gerar comportamentos reativos, possibilita mudanças em sua política com base apenas
na informação local coletada por seus sensores. Desta forma, o agente reage a
alterações na estiUtura do ambiente conforme estas alterações ocorram dentro do
range de operação dos sensores. As trajetórias da Figura 60 mostram exemplos de

mudanças no ambiente que foram contornadas S!ltisfatoriamente pelo agente para
continuar atingindo o estado meta. Entretanto há limites para a capacidade do agente
de lidar com as mudanças de um ambiente dinâmico: comportamentos reativos que
sUijam ao serem detectadas mudanças no ambiente levam o agente a se afastar dos
novos obstáculos, porém não necessariamente contribuem para aproximar o agente do
estado meta (ver Figura 61). Para descobrir qual ação, ou seqüência de ações,
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cumprem tanto o objetivo de desviar do novo obstáculo encontrado quanto com o de
alcançar o estado meta o agente precisa realizar treinamento explorando suas
possibilidades de movimentação. Caso as mudanças do ambiente sejam bruscas e de
curta duração, o agente pode não descobrir como escapar dos novos obstáculos
ocorTendo situações como as da Figura 61 nas quais o agente fica preso em trajetórias
fechadas.
7.1.3 Habilidade para Gerenciar Múltiplos Objetivos

A política adotada para o agente realiza a composição de tendências de
comportamento que são selecionadas aleatoriamente (Subseção 5.2.2). Desta forma, a
política do agente possui duas maneiras principais para solucionar eventuais conflitos
entre objetivos: a exploração aleatória ou a escolha da tendência de comportamento
que considera as avaliações de penalização e recompensa em conjunto. A primeira
opção trata melhor situações inesperadas em que o conhecimento do agente torna-se
bruscamente conflitante com a situação real. Os testes realizados com obstáculos
dinâmicos (Seção 6.5), em que trajetórias anteriormente aprendidas são bloqueadas
por novos obstáculos adicionados ao ambiente, ilustram este caso. A segunda opção é
a preferencial quando o agente possui conhecimento sobre seu ambiente de trabalho,
que é confirmada pela informação sensorial, e pode ter na soma das avaliações de seus
estados vizinhos uma grandeza que quantifica o quanto ir para cada estado o aproxima
de sua meta e o mantém afastado dos obstáculos próximos.
7.1.4 Capacidade para Aprendizagem Incrementai

A utilização de métodos de diferença temporal para a atualização das
superficies de avaliação, juntamente com a adoção de uma taxa variável de
aprendizagem, garantem a capacidade de aprendizagem incrementai ao agente por
serem estes métodos inerentemente incrementais. A aprendizagem incrementai
permite ao agente se readaptar a mudanças no ambiente, seguindo a ocorrência destas,
sem destruir o conhecimento anterior sobre o ambiente como ocorre nas trajetórias da
Figura 60 que se adaptam às mudanças na estrutura inicial do ambiente.
7.1.5 Capacidade de Melhorar Soluções Iniciais

Uma conseqüência da maneira como o agente realiza aprendizagem
incrementai é a possibilidade da anexação de novas ações à política aprendida. Graças

CAPÍTULO 7 - Conclusões e Trabalhos Futuros

92

a esta possibilidade, novos estados, descobettos através da componente exploratória
da política na fase de treinamento do agente, que reduzam o tamanho da trajetória que
conecta um dado estado inicial ao estado meta passam a ser considerados em
seqüências futuras de ações tomadas a partir deste estado inicial para atingir a meta.
Assim, o aumento do treinamento do agente permite melhorias nas soluções conforme
pode ser visto nas trajetórias da Figura 44.
Pela característica de funcionamento do agente de reaproveitar soluções
aprendidas (Subseção 6.3 .2), as melhorias ocorridas em trajetórias que partem de
pontos treinados também contribuem para o melhor desempenho do agente na geração
de trajetórias que pattem de pontos não treinados. Entretanto, por receber apenas
informação local do ambiente, as modificações nas trajetórias inicialmente aprendidas
pelo agente sofrem grande influência da complexidade do espaço de estados em se
está atuando. Testes realizados (ver Subseção 6.3.3) indicam que em ambientes com
poucos obstáculos a melhoria nas trajetórias é mais acentuada, enquanto em
ambientes com grande número de obstáculos as variações nas trajetórias iniciais são,
comparativamente, mais modestas.

7.1.6 Simplicidade do Mecanismo
O algoritmo adotado para o agente selecionar suas ações evita as soluções que
empregam complexos níveis hierárquicos de abstração da tarefa a ser realizada. Em
lugar disso, a tarefa é solucionada através de comportamentos emergentes que são
aprendidos a partir de camadas que indicam tendências locais de comportamento do
agente (ver Figura 22) e que são acionadas segundo uma probabilidade pré-definida.
As equações utilizadas para o aprendizado do agente são apenas duas, equações ( 19) e
(20), e demandam baixo esforço computacional.
O cumprimento em conjunto dos critérios acima relacionados e discutidos é,
por st só, uma contribuição desta pesquisa para o estudo de agentes autônomos.
Entretanto, outras particularidades observadas no agente proposto merecem relevância
e são comentadas na seção que se segue.

7.2 Contribuições da Pesquisa
A representação do sinal de reforço empregada para treinar o agente permite
uma distribuição mais densa, e informativa, das avaliações dos estados que as duas
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representações básicas encontradas na literatura técnica.

As estruturas de

conhecimento propostas para o agente desenvolvido, que são atualizadas a pmiir dos
sinais de reforço, conseguem através de um único e simples mecanismo capacitar o
agente a prever as conseqüências a curto e longo prazos das ações tomadas,
administrar conflitos entre objetivos, reaproveitar soluções anteriormente aprendidas
em situações não previamente conhecidas e adaptar-se a diversos tipos de ambientes.
Tal mecanismo de tomada de decisão do agente se assemelha aos métodos de campo
potencial empregados na navegação de robôs móveis, entretanto, diferente da maioria
destes métodos que necessitam de conhecimento global do ambiente, as estruturas de
conhecimento do agente utilizam informação apenas local para serem geradas,
podendo ser construídas mesmo a partir do total desconhecimento do ambiente de
trabalho.
A forma com que o agente parte de tabula rasa para aprender como executar
suas tarefas, e que é comentada no item 7.1.1 deste capítulo, também é uma
contribuição deste trabalho para o desenvolvimento de algoritmos AR que venham a
ter convergências mais rápidas no aprendizado, que é uma das atuais limitações para a
aplicação deste paradigma de aprendizagem na solução de problemas reais.

7.3 Limitações do Agente
O agente, entretanto, também possui limitações de operação em ambientes
reats: diante de modificações bruscas no ambiente o agente fica susceptível a
caminhar em trajetórias fechadas, apresentando comportamentos não consistentes. A
estratégia de exploração do ambiente empregada pelo agente proposto aponta
caminhos para tornar mais rápida a convergência do aprendizado de agentes AR,
porém os resultados atuais são apenas promissores e não uma prova da solução
definitiva. A quantidade de operações realizada pelo agente estudado ainda o torna
desapropriado para a aprendizagem de tarefas em tempo real em ambientes com
espaço de estados grande.
A forma aleatória com que a política do agente realiza a seleção das ações é
um ponto que contribui para a melhoria de seu desempenho no cumprimento da tarefa
de navegação quando diminui o número de estados presentes na trajetória ao descobrir
novos estados, mais promissores para o cumprimento da tarefa, não visitados
anteriormente. Contudo, a aleatoriedade pode gerar prejuízos em outras situações,
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como quando a componente da exploração acaba por aumentar a trajetória em uma
região do espaço de estados já repetidamente visitada. O gráfico da Figura 48 é
bastante elucidativo para a visualização da ocorrência destes fenômenos. Este
problema é tratado na literatura como o compromisso entre exploração e repetição

(exploration I exploitation tradeojf).
Apesar de ser capaz de aprender tarefas em ambientes com diferentes
configurações, a adaptabilidade do agente também tem restrições. Os valores dos
parâmetros das funções de atualização das avaliações dos estados mostraram ter
dependência com o tamanho do espaço de estados do ambiente (Subseção 6.3.4). Tal
dependência pode se tornar um entrave para o funcionamento do agente em ambientes
reais desconhecidos, pois o tamanho do espaço de estados também não seria
conhecido a priori.

7.4 Propostas para Futuras Pesquisas
Os

resultados

obtidos

com

o

agente

desta

dissertação

propiciam

desenvolvimentos futuros do algoritmo através de, pelo menos, três linhas de
pesqutsa:

+

Aumento da velocidade de convergência do aprendizado do agente: A
exploração do espaço de estados é a etapa do P ARDM que demanda mais tempo
para ser solucionada. Assim, o estabelecimento de estratégias de exploração mais
eficientes, a exemplo da que foi utilizada no agente proposto, contribuirá para
aumentar a velocidade de convergência do aprendizado de agentes AR.

+ Redução gradativa da aleatoriedade da política:

A presença de aleatoriedade

na política de agentes AR é uma prática comum que busca permitir ao agente
procurar novas soluções no espaço de estados. Entretanto, com o decorrer do
funcionamento do agente, esta aleatoriedade passa a prejudicar as soluções
encontradas por forçar modificações nas decisões em trechos das seqüências de
ações tomadas que já não podem ser melhorados. É intuitivo que devam ser
geradas estratégias que removam gradativamente a aleatoriedade da política
conforme o aprendizado for se processando. Uma abordagem possível para a
redução da aleatoriedade é o estabelecimento de medidas que indiquem o grau de
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confiança das avaliações obtidas para relacionar a intensidade da aleatoriedade na
tomada das decisões a essa medida.

+ Determinação de parâmetros adaptáveis a qualquer espaço de estados: O
desempenho do aprendizado do agente proposto mantém dependência com o
tamanho do espaço de estados do ambiente em que esteja atuando, e os valores
dos parâmetros utilizados no cálculo da atualização das avaliações de recompensa
dos estados são um dos fatores causadores desta dependência. Assim, estabelecer
parâmetros que se adaptem a qualquer espaço de estados é uma maneira de
conseguir agentes autônomos capazes de realizar tarefas em uma gama maior de
ambientes mantendo um padrão semelhante de desempenho independente do
ambiente.
Os

avanços

conseguidos

em

qualquer

destas

linhas

de

pesquisa

proporc10nanam agentes autônomos mais próximos de operar com robustez em
ambientes reais.
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APENDICE I
Processos Markovianos
Seja uma seqüência aleatória ou um processo aleatório (Clarke e Disney,
1979):
(l.l)

e volte-se a atenção ao caso em que o espaço de estados (o conjunto de valores
possíveis das variáveis aleatórias X 11 ) é discreto. Já que qualquer conjunto discreto
pode ser indexado por um conjunto de inteiros, só se precisa considerar o caso em que
o espaço dos estados consiste de um conjunto finito ou infinito de inteiros na forma:
O, 1, 2, .... Este trabalho utiliza a opção finita ..
A estrutura de probabilidade de uma seqüência aleatória (ou processo aleatório
de parâmetro discreto) é determinada pelas probabilidades conjuntas:
(1.2)

para todo k finito e para toda seqüência s0 , s 1 , • • ·, sk de estados.
Tal processo é denominado um processo de Markov ou cadeia de Markov se,
para cada k, a probabilidade condicionada de que o sistema esteja em um dado estado
após k passos, conhecendo-se os estados do sistema em todos os passos anteriores é a
mesma que a probabilidade condicionada conhecendo-se apenas o estado do passo
imediatamente anterior. Intuitivamente falando, o conhecimento de X 0 , X 1 , .. · , Xk - J é
equivalente, com fins de predizer o valor de Xk, ao conhecimento de Xk-J sozinho. Esta
definição é re-escrita como abaixo:
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Então, um processo markoviano discreto será uma seqüência aleatória que
satisfaz a identidade:

(1.4)

para cada k e para cada seqüência s0 , s1 , • • ·, sk de estados.
Se (1.4) é verdadeiro para todo k, então se pode fazer uso repetido da
propriedade Pr[A n B] = Pr[A]Pr[BIA] e obter:
p(so A>" , s~.- )= p(s0 ,s1, .. ·,s~.-_Jp(s~.- Is 0 ,s1, .. ·,s~.-_J

= p(s0 ,sl> .. ·,s~.-_Jp(s~.- I sk-1 )
(1.5)

Assim, todas as probabilidades conjuntas necessárias à descrição do processo
são determinadas em termos elas probabilidades condicionadas simples

p(sk lsk_1),

chamadas de probabilidades ele transição de um passo, e da probabilidade inicial

p(so) .
Em todos os exemplos aqui considerados, as probabilidades ele transição de
um passo não dependem ele que passo está sendo considerado:
(1.6)

para qualquer k e r (desde que Xk-1 e x;. t tên1 probabilidades não nulas ele serem iguais
a s;). Esse processo é dito como tendo um mecanismo ele transição estacionário, e só
se considerará processos markovianos discretos com essa propriedade. Neste caso, a
notação usada pode ser simplificada, indicando-se as probabilidades de transição de
um passo por:
Ps1s1

= Pr[xk = sJ.IXk - 1 = s.]
1

(1.7)

que não depende de k, e as probabilidades iniciais por:

P~
para i,) = O, 1, 2, .. . .

= p<~0> = Pr[x0 = s.]
I

(1.8)
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Assim, (1.5) pode ser escrita como:
(1.9)

Sendo:
(1.1 O)

para cada i, já que começando no estado i após k-1 passos, o processo terá que estar
em algum estado j após o próximo passo.
Deste modo, define-se a matriz P CUJaS entradas são as probabilidades de
transição de um passo P;_i,

[P,,,,
P

=

(pij)

= Psra

Ps0 s1
Ps1s1

Ps0 s2
Ps1s2

...

"J

(I.ll)

é denominada a matriz de transição do processo, e a condição (I.l O) assegura,

simplesmente, que a soma das entradas em cada linha P seja 1. Qualquer matriz que
tenha entradas não negativas com todas as somas de cada linhas 1 é chamada uma
matriz estocástica.
Seja ainda o vetor de probabilidade inicial:
(1.12)

Define-se ainda a probabilidade de transição de 11-passos

PJ > por
11

(1.13)

para i, j = O, 1, 2, ... , e para cada 11 ~ O;

PJ">

é a probabilidade de que o processo vai

passar do estado i ao estado j em 11 passos. É claro,

PJ1> = piJ .

De forma semelhante,
(1.14)

é a probabilidade incondicional de que o processo esteja no estado i após 11 passos.
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1.1 Processos de Decisão Markovianos (PDMs)
A Figura I-1 apresenta um diagrama de blocos que descreve de maneira geral
um Processo de Decisão Markoviano (Singh, 1994): um agente interage com um
ambiente externo em um ciclo, discreto no tempo, de percepção-e-ação: a cada passo
de tempo, o agente percebe seu ambiente, executa uma ação e recebe um reforço
como retorno. O ambiente é tido como sendo um processo markoviano, podendo ser
descrito por uma matriz de transição P, descrita em (1.11), em que a probabilidade de
passar de um estado
~as

I 1+1

St

para um estado st+ 1 em função de uma ação a é denotado por

. O reforço é um critério do desempenho do agente e permite avaliar o custo de

mudar de um estado St para um estado St+! através de uma ação a, R;s
.
I ltl
mído

estado

ambiente
(sistema)

~

'·;err'·
ação

agente
(controlador)

percepção

Figura 1-1- Esquema geral de um PDM (Singh, 1994).

Concluindo, conhecidos

~as

I 1+1

e R;s1+1 para todos os estados s1 e s1+ 1
I

pertencentes ao conjunto S de estados e todas as ações a pe11encentes ao conjunto A
de ações, conhece-se completamente a dinâmica do ambiente. A tarefa do agente é
determinar uma política que otimize alguma medida acumulativa dos reforços no
decorrer do tempo.

.A
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PRIMEIROS

AGENTES

E

SEUS

PROBLEMAS
Neste apêndice são apresentados, por ordem cronológica de implementação,
versões anteriores do algoritmo final descrito no Capítulo 5 que foram desenvolvidas
durante esta pesquisa. As principais falhas de cada versão serão comentadas, servindo
de justificativa para as alterações que originaram as versões seguintes.

11.1 Primeira versão do agente
A Figura II-1 mostra o primeiro algoritmo implementado. Nele, como não há
sinais de reforço em outros estados que não sejam obstáculos ou o alvo, não foi
colocado r na atualização das avaliações. Quando o agente encontra um obstáculo,
assinala-se diretamente o valor -1 à avaliação daquele estado e, para o alvo, assinalase o valor 1. A política para a escolha dos estados é E-greedy: uma variável aleatória
decide se a escolha do próximo estado será aleatória ou determinística. Com
probabilidade

E

a escolha é aleatória (escolhe-se ao acaso um dentre os estados

vizinhos), e com probabilidade 1- E determinística (o estado seguinte escolhido é
aquele que tenha o maior valor de avaliação entre os estados vizinhos). A avaliação é
feita através da soma algébrica das superficies de recompensa (Ve) e penalização (Vi)
semelhantes as descritas no item 5.2.1.3. A componente aleatória da política tem a
função de proporcionar uma exploração do espaço de estados, permitindo que se
encontre novas soluções.
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Inicialize Vi(s), Ve(s) com zeros;
Repita
Inicialize s;
Repita (para cada tentativa):
Escolha s' usando uma polftica derivada de Vi e Ve (ex. e-greedy);
Vi(s) = Vi(s) + a.,[y, Vi(s')- Vi(s));
Ve(s) = Ve(s) + a.2[y2 Ve(s') - Ve(s));

s = s';
até que s seja o estado meta ou um obstáculo.
até que para todos tenha-se que: Vi(s+1)+Ve(s+1) >= Vi(s)+Ve(s) e os seja a meta.

Figura 11-1 -Primeiro algoritmo implementado.

Ao se obter uma seqüência de passos que liguem o estado inicial e o estado
alvo então uma solução foi encontrada. Porém se esta seqüência não puder ser
reproduzida em situações semelhantes pelo agente não terá havido aprendizagem apenas o que se obteve foi uma seqüência aleatória que eventualmente alcançou os
objetivos desejados. O critério de parada deve de alguma forma assegurar que as
avaliações aprendidas garantam a repetição da solução do problema. No caso
implementado, utiliza-se como critério de parada que a seqüência de estados
resultante seja tal que o estado presente tenha uma avaliação maior que a do seu
estado anterior e menor que a do estado posterior. Esse critério garante que o agente
não retorne para o estado anterior e acabe por ficar preso num Ioop. A Figura II-2
mostra uma trajetória que foi aprendida sem utilizar o critério de se garantir um
crescimento das avaliações no decorrer da seqüência - o agente entrou em um /oop
entre os dois últimos estados da seqüência.

T
I
.

··~.

-.··-

··~··~· .......i

Figura Il-2- Trajetória em /oop. O ponto marcado com um 'X ' é o estado meta. O pequeno
círculo denota o estado central cujo valor está marcado em cinza na Tabela 11-l.

A Tabela Il-1 mostra o motivo: o ponto central da tabela corresponde à
avaliação do estado circundado na Figura II-2, ao se escolher entre os oito estados
vizinhos aquele que fornece maior avaliação opta-se pelo estado imediatamente
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superior à esquerda (Vi+ Ve

= -4.600 I e-076). Ao mudar para esse estado e se buscar o

estado seguinte com maior avaliação volta-se ao estado anterior (Vi+Ve

= -4.6137e-

076) e assim acaba por se entrar em um loop.
Tabela 11-1 - Avaliações Ve+Vi para os estados ao redor do estado assinalado na Figura 11-2.
-5.0604e-067

-5.0452e-067

-4. 7518e-073

-1.2224e-048

-2 .5828e-042

-4.8939e-070

-4.6001 e -076

-4.8988e-070

-1.2539e-045

-2.5078e-045

-4. 7518e-073

-4.7423e-073

111n111i~~§~:*zi21~;:;:;m:

-1.2151e-048

-1 .1798e-051

-2.1542e-081

-9.2001 e-076

-1.181 Oe-051

-2.2876e-054

-1.1774e-051

-4.4620e-079

-4.4665e-079

-1.1112e-057

-1.1 090e-057

-1 .1421 e-054

Um problema observado com este algoritmo é a possibilidade do surgimento
de "barreiras de penalizações". No laço mais interno do algoritmo da Figura II-1
verifica-se que as avaliações de recompensa e penalizações são atualizadas ao mesmo
tempo para cada estado. Como há uma probabilidade maior de ocorrem mais
tentativas que esbarrem em um obstáculo que tentativas que encontrem o alvo, as
penalizações serão mais distribuídas entre os estados que as recompensas. Com isso,
trechos do ambiente que teriam que ser percorridos para alcançar a meta podem passar
a ser evitados.
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·. ............ ..... _.......... ve + Vi
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................................................
(a)

(b)

Figura 11-3 - Configuração de treinamento para a qual o agente ficou preso. (a) Região
observada do ambiente. (b) Valores quantizados da avaliação dos estados da região em
destaque.
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Um exemplo de um trecho importante no ambiente de trabalho aqui tratado
para testes é a pequena passagem que liga os dois compartimentos da Figura II-3.a.
No caso do alvo estar· em um compartimento e o agente em outro, o robô tem
necessariamente que atravessar a pequena passagem. Como ela é estreita, há uma
grande chance de que antes de encontrar o alvo o agente visite muitas vezes a região
entre os compartimentos e ao esbarrar nos obstáculos dessa região passe a avaliá-la
como um trecho a ser evitado, impedindo com isso que uma trajetória possa ser
aprendida.
Realizado um treinamento com alvo e ponto inicial em compartimentos
distintos, o agente não conseguiu transpor a pequena passagem, ficando preso no
compartimento que continha o ponto de partida. A Figura II-3 ilustra a configuração
do treinamento, onde o destaque da figura apresenta o sinal da composição das
avaliações de premiação e penalização para a região entre os compartimentos. Pode-se
verificar que uma "barreira de penalizações" (marcadas com -1) é o motivo. do agente
não conseguir completar a trajetória, a não ser que ele siga um comportamento
totalmente aleatório.
Para evitar o surgimento dessas "barreiras", as penalizações devem se fazer
sentir apenas na vizinhança imediata dos obstáculos, não podendo se distribuir muito
pelo espaço de estados. Para conseguir esse efeito, os parâmetros a e y presentes no
cálculo da atualização (algoritmo da Figura II-1) devem ter valores diferentes na
premiação e na penalização de forma a que os valores caiam suavemente na superfície
de premiação e bruscamente na de penalização.

11.2 Segunda versão do agente
Pelo algoritmo anterior, após o agente ter alcançado pela primeira vez o estado
alvo apenas este estado terá uma avaliação não nula, na segunda vez haverá dois
estados com avaliações não nulas, e desta maneira seguirá até que toda uma trajetória
seja aprendida. Desta forma, a distribuição da recompensa fica muito esparsa no
espaço de estados e o aprendizado extremamente lento. Para acelerar o aprendizado, o
agente armazena toda sua trajetória percorrida e, quando da ocorrência da meta,
atualiza as avaliações das recompensas de todos os estados da trajetória. Como a
penalização é restrita à vizinhança de um obstáculo, a estratégia de atualização da
superficie de penalização permanece a mesma. Seguindo essa estratégia, o
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aprendizado do ambiente pelo agente foi realizado a partir de vários pontos de forma a
distribuir avaliações no espaço de estados: tomou-se pontos de partida nos extremos
do ambiente e um único alvo. Os resultados desta versão do agente são apresentados
no início da Seção 6.2 .

.
11.3 Terceira versão do agente
Para solucionar o surgimento de ilhas atratoras na superfície de recompensa
observadas após o treinamento da versão anterior do agente, o algoritmo foi alterado
no sentido de que sejam realizadas modificações nas avaliações da recompensa apenas
nos estados ainda não visitados. As melhorias conseguidas com esta versão do agente
são apresentadas ao final da Seção 6.2.

11.4 Quarta versão do agente
A restrição colocada no agente da versão anterior da avaliação de cada estado
ser corrigida apenas na primeira visita ao estado implica em impedir que o agente
aprimore as estimativas das avaliações dos estados. Para permitir que o agente
continue a evitar o surgimento das ilhas atratoras na superficie de recompensa, porém
possibilitando que o desempenho do mesmo evoluísse com o aumento dos
treinamentos, uma taxa variável de aprendizagem foi empregada no cálculo das
atualizações das estimativas de avaliação de recompensa realizadas pelo agente. Esta
quarta versão do agente corresponde à versão final descrita nesta pesquisa.

