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Objetivos
● Mostrar a importância dos jogos

○ Econômica
○ Acadêmica

● Jogos como plataformas de pesquisa
○ Problemas representados em jogos

● Food for thought: ideias de pesquisa!
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Importância dos jogos
● Jogos como entretenimento
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Importância dos jogos
● Jogos como entretenimento ● Jogos como profissão

Salários de R$3k a R$15k
(fora premiações, patrocínios e 
streaming)

http://classificados.folha.uol.com.br/empregos/2016/05/1771206-salarios-
de-jogadores-profissionais-de-games-podem-chegar-a-r-15-mil.shtml 4



Importância dos jogos

https://lpesports.com/e-sports-news/the-video-games-industry-is-bigger-than-hollywood

● Jogos como indústria

5



Jogos como plataforma de pesquisa
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● Relevância: problemas difíceis
● Custo: aplicação direta no mundo real pode custar caro...

Jogos como plataforma de pesquisa
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● Relevância: problemas difíceis
● Custo: aplicação direta no mundo real pode custar caro...
● Comparabilidade: 

○ Mesmo ambiente para teste de várias abordagens
○ Métricas de desempenho padronizadas

Jogos como plataforma de pesquisa
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Jogos como plataforma de pesquisa
Aceitação acadêmica:
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Desafios de pesquisa em jogos
● Desafios práticos:

○ Jogar de maneira competente: tarefa de controle
○ Gerar conteúdo interessante: tarefa de criatividade
○ Analisar comportamento de jogadores: tarefa de predição/descrição

● Desafios teóricos
○ Complexidade computacional de jogos
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Jogar de maneira competente
● Desafios:

○ Grande espaço de estados
○ Decisão em tempo real
○ Grande número de ações
○ Cooperação
○ Competição
○ Interpretação e raciocínio simbólico
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Jogar de maneira competente
● Desafios:

○ Grande espaço de estados
○ Decisão em tempo real
○ Grande número de ações
○ Cooperação
○ Competição
○ Interpretação e raciocínio simbólico

Hanabi: http://hanabi.fosslab.uk/
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Jogar de maneira competente
● Desafios:

○ Grande espaço de estados
○ Decisão em tempo real
○ Grande número de ações
○ Cooperação
○ Competição
○ Interpretação e raciocínio simbólico

First TextWorld Problems 
http://aka.ms/textworld-challenge

13

http://aka.ms/textworld-challenge


Jogar de maneira competente

First TextWorld Problems 
http://aka.ms/textworld-challenge 14
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Jogar de maneira competente
● Desafios:

○ Grande espaço de estados
○ Decisão em tempo real
○ Grande número de ações
○ Cooperação
○ Competição
○ Interpretação e raciocínio simbólico

First TextWorld Problems 
http://aka.ms/textworld-challenge 15

Oportunidade de pesquisa: 
compreensão de linguagem natural

http://aka.ms/textworld-challenge


Jogar de maneira competente
● Desafios:

○ Grande espaço de estados
○ Decisão em tempo real
○ Grande número de ações
○ Cooperação
○ Competição
○ Interpretação e raciocínio simbólico

StarCraft II Learning Environment: 
https://arxiv.org/abs/1708.04782
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Jogar de maneira competente
● Desafios:

○ Grande espaço de estados
○ Decisão em tempo real
○ Grande número de ações
○ Cooperação
○ Competição
○ Interpretação e raciocínio simbólico

DotA 2 

17



Jogar de maneira competente

DotA 2 

StarCraft II 18



Jogar de maneira competente

Oportunidade de pesquisa: jogar de 
maneira competente (resolvido?)
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Jogar de maneira competente

Oportunidade de pesquisa: jogar de 
maneira competente sem contribuir 

para o aquecimento global 

DotA 2 
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Jogar de maneira competente
● Muitas outras plataformas!

○ Fighting Game Competition
○ Geometry Friends
○ Hearthstone
○ VizDoom
○ General Video Game AI
○ Atari Learning Environment
○ (...)
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Gerar conteúdo interessante - PCG
● PCG: Procedural Content Generation
● P for procedural:

○ Processo automatizado ao invés de manual

● C for content:
○ (virtualmente qualquer coisa!) nomes, monstros, fases, mundos, narrativas, regras, …
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Gerar conteúdo interessante - PCG

Geração de 
itens via 
gramática

https://sites.google.com/a/umn.edu/grammatical-item-generation-language/ 23



Gerar conteúdo interessante - PCG
● Métodos paramétricos

○ Geração de monstros

5 10 3 4 (...)

Altura
Peso

Força
Resistência

0 1 0 40 (...)

Possui água?

Vegetação?

Atm
osfera tóxica?

Raio (m
il k

m)

24

○ Geração de planetas



Gerar conteúdo interessante - PCG
● Métodos paramétricos

5 10 3 4 (...)

Altura
Peso

Força
Resistência

0 1 2 40 (...)

Possui água?

Vegetação?

Atm
osfera tóxica?

Raio (m
il k

m)

Oportunidade de pesquisa:
Métricas de avaliação de 
conteúdo gerado
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Gerar conteúdo interessante - PCG
● PCG: Procedural Content Generation
● P for procedural:

○ Processo automatizado ao invés de manual

● C for content:
○ (virtualmente qualquer coisa!) nomes, monstros, fases, mundos, narrativas, regras, …

● Para saber mais:

○ Kate Compton: http://galaxykate0.tumblr.com/post/139774965871/so-you-want-to-build-a-generator

■ Apresentação no GDC: https://www.youtube.com/watch?v=WumyfLEa6bU

○ Livro: PCG in Games: http://pcgbook.com
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Predição de comportamento de jogadores
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Propriedades teóricas de jogos
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Propriedades teóricas de jogos

https://webdocs.cs.ualberta.ca/~joe/Preprints/Sokoban/paper.html
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Propriedades teóricas de jogos

https://arxiv.org/abs/1203.1895
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Propriedades teóricas de jogos

https://arxiv.org/abs/1904.09828 Oportunidade de pesquisa:
provar propriedades teóricas 
de (classes de) jogos
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Outras áreas...
● Computação gráfica
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Outras áreas...
● Computação gráfica
● Computação de alto desempenho

○ Estruturas de dados eficientes
○ Armazenamento distribuído
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Outras áreas...
● Computação gráfica
● Computação de alto desempenho

○ Estruturas de dados eficientes
○ Armazenamento distribuído

● Teoria dos jogos
○ Jogo é um termo muito mais amplo: qualquer situação 

em que múltiplos agentes com interesses próprios 
interagem

○ Aplicações importantes como delação premiada
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Outras áreas...
● Computação gráfica
● Computação de alto desempenho

○ Estruturas de dados eficientes
○ Armazenamento distribuído

● Teoria dos jogos
○ Jogo é um termo muito mais amplo: qualquer situação 

em que múltiplos agentes com interesses próprios 
interagem

○ Aplicações importantes como delação premiada

● (...)
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Fazendo pesquisa em jogos
● Definição do problema
● Escolha da plataforma
● Formulação do trabalho

○ Atenção ao público alvo

Comunidade de Game AI (conferências AIIDE, CoG, ...):

Real-Time Strategy Games
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Fazendo pesquisa em jogos
● Definição do problema
● Escolha da plataforma
● Formulação do trabalho

○ Atenção ao público alvo

Real-Time Strategy Games

Comunidade de IA em geral (conferências AAAI, IJCAI, ...):
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Fazendo pesquisa em jogos
● Definição do problema
● Escolha da plataforma
● Formulação do trabalho

○ Atenção ao público alvo

Conferência Qualis 2010-2012 Qualis 2013-2016

SBGames B4 B2

AIIDE B2 A2

IEEE CoG B1 A2

38



Fazendo pesquisa em jogos

Expectativa? Realidade
39



Pesquisa em jogos - vale a pena!
“(...) in practice, games end up being more real than anything we make 
up”
--Richard S. Sutton (em ~58 minutos no video: http://videolectures.net/icml09_tesauro_itfyrlg/)
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Pesquisa em jogos - vale a pena!
● Pesquisa em jogos pode contribuir em definitivo para reduzir:

“the incompetence of the machine at taking an overall view of the 
problem which it is analysing”

● Mas não podemos nos esquecer :)
“(...) it would be disingenuous of us to disguise the fact that the principal 
motive which prompted the work was the sheer fun of the thing.” 
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Interessado(a)?
● Vamos conversar: artavares@inf.ufrgs.br
● Atenção! Bolsa de IC disponível. Prof. André Grahl: agpereira@inf.ufrgs.br 

Acesse a apresentação em 
andertavares.net, ou pelo QR 
code ao lado.

Obrigado!
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