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Aplicação de Machine Learning em jogos do gênero AutoChess 

Estudantes da Poli-USP desenvolvem plataforma de criação de comportamentos 
customizados para personagens de jogos do gênero AutoChess 

São Paulo, 03 de Dezembro de 2020. 

 
A indústria de jogos eletrônicos é hoje gigantesca. Em tempos que diversas crianças ao redor do mundo já desde cedo têm 
contato com tablets, computadores e dispositivos mobile todos os dias, não é de se espantar que haja cada vez mais um número 

maior de jogadores de videogames e que jogos eletrônicos tenham se tornado hoje em dia parte do cotidiano de diversas pessoas 

no mundo inteiro.  
 

Neles, é comum encontrar personagens do jogo que são controlados por um algoritmo programado pelos desenvolvedores 
que apresenta um conjunto de ações padrão e bem definido. Entretanto, quando o jogador depende deste comportamento pré-

definido para alcançar algum objetivo dentro do jogo, sem poder fazer alterações, isto pode ser um problema pois não permite 
adequá-lo ao seu estilo de jogo. Isso é bem evidente em jogos do gênero AutoChess em que após posicionar as peças no 

tabuleiro, elas seguem um comportamento padrão e previsível, que muitas vezes não é o que a pessoa consideraria que seria o 
ideal para executar sua estratégia no jogo. 

 

Nesse contexto, os alunos criaram uma versão simplificada do jogo de gênero AutoChess em que o usuário pode demonstrar 
qual o comportamento que gostaria que dado personagem tivesse dentro do jogo, que será então assimilado pelo programa e 

poderá ser utilizado futuramente. Os alunos desenvolveram também para o projeto uma interface de fácil uso, não exigindo que 
o usuário tenha nenhuma experiência prévia com o sistema. 

 

 
Uma das interfaces de treinamento de personagens 

 

O projeto foi desenvolvido pelos alunos Elton Yoshio Okawa e Hélio Jin Wu Kim, orientados pelo Prof. Dr. Ricardo Nakamura, 
com a utilização da engine de jogos UnrealEngineTM e com o sistema de treinamento utilizando algoritmos de Inverse 
Reinforcement Learning (IRL) e Reinforcement Learning (RL). A sua apresentação ocorrerá nos dias 15 e 16 de Dezembro de 

2020. 

 
 


