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Abstract. Several activities of our day to day are performed in routines and with
them arise situations of conflict of interest between agents. Which route to go
to work? Which candidate do you vote for? Rock Paper Scissors? These are
examples of situations that require a choice more than once. Reducing regret
and learning from past mistakes is the focus of this report, where a summary
of the Learning, Regret Minimization and Equilibria chapter of the book Algo-
ritmic Game Theory is presented, focusing on explaining key concepts on the
subject and presenting the types of regret and its relation with the Correlated
Equilibrium.

Resumo. Várias atividades do nosso dia a dia são realizadas em rotinas e com
elas surgem situações de conflito de interesse entre os agentes. Qual rota seguir
para ir ao trabalho? Em qual candidato votar? Pedra, papel ou tesoura? Esses
são exemplos de situações que exigem uma escolha mais de uma única vez.
Reduzir o arrependimento e aprender com os erros passados é o foco desse re-
latório, onde é apresentado um resumo do capitulo Learning, Regret Minimiza-
tion and Equilibria do livro Algoritmic Game Theory, focando em explicar os
principais conceitos sobre o assunto e apresentando os tipos de arrependimento
e sua relação com o Equilı́brio Correlacionado.

1. Introdução
Diversas situações do cotidiano exigem que sejam tomadas decisões repetidas vezes,
mesmo sem conhecer todas as variáveis que podem influenciar nas escolhas. Decidir
qual rota seguir para chegar ao trabalho, procurando diminuir o tempo total de viagem,
qual candidato votar nas proxemas eleições? Ou qual ação escolher em um jogo de cartas?
São situações que impõe aos jogadores (ou agentes de decisão) escolher uma alternativa
mais de uma vez.

Neste relatório será apresentado conceitos sobre algoritmos adaptativos que po-
dem aprender a jogar um determinado jogo, escolhendo as melhores ações para reduzir
o seu arrependimento (do termo inglês Regret). A cada turno ou instante o algoritmo
escolhe probabilisticamente a melhor ação e espera pelo resultado, só então o processo se
repete, fazendo com que os jogadores procurem aumentar os seus ganhos por turno.

1.1. Conceitos Iniciais

Antes de seguir para a parte de Teoria dos Jogos, é fundamental explicar alguns conceitos
pertinentes e introdutórios. O capitulo baseado para este relatório separa seu conteúdo



em três partes: Aprendizado (Learning), Minimização do Arrependimento (Regret Min-
imization) e Equilı́brio (Equilibria). O aprendizado descrito no capitulo é diferente dos
conceitos apresentados em inteligencia computacional.

No contexto de aprendizado de máquina, por exemplo, apenas um agente é con-
siderado. O objetivo do aprendizado é desenvolver um conhecimento sobre o lugar onde
o agente está inserido, além de como realizar uma determinada tarefa já tendo algum con-
hecimento ou dados prévios. Já na teoria dos jogos, o ambiente é composto por vários
agentes, todos jogando o mesmo jogo. Enquanto um agente está aprendendo as regras
desse jogo e se adaptando, os outros também estão passando pelo processo de apren-
dizado, disputando para reduzir as suas perdas.

O arrependimento tratado no capitulo é baseado numa reação negativa, consistente
e emocional. Esse sentimento é fundamental para o aprendizado dos seres humanos e está
relacionada a perda de uma oportunidade percebida. O tempo é um fator importante para
a percepção do arrependimento, nos jogos explorados, o turno é a representação de tempo.
O fim de um determinado turno irá trazer os resultados (no caso, as perdas) de acordo com
as escolhas dos jogadores.

Podemos definir o arrependimento R de um jogador de acordo com suas escolhas
s no turno t. O valor da perda (ou custo) pode ser representado por α e a diferença entre o
custo da ação escolhida pelo jogador no instante t αt(s) e o custo da ação que ele deveria
escolher αt(BEST ) é igual ao arrependimento, o valor do arrependimento não é negativo,
como podemos ver na Equação 1:

Rt(s) = αt(s)− αt(BEST ) (1)

Por fim, o Equilı́brio citado no capitulo está se referindo ao Equilı́brio Correla-
cionado. O Equilı́brio Correlacionado é diferente do Equilı́brio de Nash, muitas vezes
esse equilı́brio é visto como uma solução mais geral ou flexı́vel em comparação com o
Equilı́brio de Nash. Uma propriedade do Equilı́brio Correlacionado que é utilizada neste
capitulo diz que se um jogo é repetido infinitas vezes de tal forma que cada jogador jogue
uma estratégia para minimizar os seus arrependimentos, então esse jogo irá convergir para
um Equilı́brio Correlacionado.

O Equilı́brio Correlacionado foi proposto por Robert Aumann e se trata de uma
distribuição conjunta sobre o conjunto de estratégias dos jogadores. Antes de tomar uma
decisão, cada jogador recebe uma recomendação de um mediador externo, como essas
recomendações são escolhidas aleatoriamente de acordo com a distribuição conjunta,
então nenhum jogador tem incentivos para rejeitar, dado que os outros jogadores seguiram
a recomendação do mediador.

2. Regret Minimization

O conceito de arrependimento está ligado a como um jogador observou os seus ganhos
(ou perdas) ao jogar de uma maneira ao invés de outra. Como já foi citado anteriormente,
pode-se quantificar o tamanho do arrependimento através da diferença entre o pagamento
que o jogador poderia ter recebido se tivesse jogador da melhor maneira possı́vel e o
pagamento que ele recebeu ao jogar a sua estratégia. É importante notar que nesse caso



especifico, o jogador recebe um pagamento, um ganho. Caso ele seja referenciado como
um custo ou perda, deve-se inverter a diferença, assim como foi mostrado na Equação 1.

A análise da minimização do arrependimento é uma ferramenta poderosa para
desenvolver jogadores artificiais em jogos com poucas informações, como o os jogos
de pôquer. Os jogadores são incentivados a sempre maximizar os seus ganhos durante
os turnos. Pode-se definir 2 tipos principais de arrependimento e 1 subtipo, são eles:
Arrependimento Externo (External Regret), Arrependimento Interno (Internal Regret)
e Arrependimento de Troca (Swap Regret, este sendo um subtipo de Arrependimento
Interno).

2.1. Modelagem

Os autores definem N como o número de ações possı́veis no jogo e X = {1, ..., N} o
conjunto com todas as ações. T é o número total de rodadas e t é uma rodada especifica,
onde t ∈ {1, ..., T}. Em um determinado turno t, o jogador seleciona uma distribuição de
probabilidade pti ∈ X , além disso é definido como pt a distribuição de probabilidade nas
N açoes na rodada t. O ambiente retorna o custo relacionado a escolha lti ∈ [0, 1] e lt é
o vetor de prejuı́zo das N ações. Para analisar o prejuizo em um algoritmo H no turno t
podemos usar a Equação 2, onde j é a ação escolhida neste turno.

ltH =
N∑
j=1

ptjl
t
j (2)

Na Equação 3 é apresentado o prejuı́zo do algoritmo H nos primeiros T turnos,
essa Equação é utilizada para calcular o valor do Arrependimento Externo e utiliza a 2
para substituir no lugar de ltH .

Lt
H =

T∑
t=1

ltH →
T∑
t=1

N∑
j=1

ptjl
t
j (3)

3. External Regret
O External Regret também é conhecido como Combining Expert Advice e simplesmente
compara o resultado obtido com a melhor opção individual que poderia ter ocorrido. Na
Equação 4 pode-se observar o calculo do equivalente ao αt(BEST ) e na Equação 5 o
calculo do External Regret é apresentado, observe que a Equação 5 é baseada na Equação
1.

LBEST = min
i

T∑
t=1

lti (4)

ExternalRegret = Lt
H − LBEST (5)

3.1. Jogos de Soma Constante

Podemos definir um jogo G = {M,Xi, si} como um jogo de soma constante que será
jogado por T turnos, onde M é o conjunto de jogadores, Xi é o conjunto de N ações



do jogador i e si é a função de prejuı́zo do jogador i, a função si ∈ [0, 1]. Além disso,
P t
i é a distribuição de probabilidade do jogador i no turno t e P t

−i é a distribuição de
probabilidade dos outros jogadores.

Dado um Jogo de Soma Constante com dois jogadores, pode-se aplicar o seguinte
teorema. Seja G um Jogo de Soma Constante de valor (v1, v2). Se o jogador i ∈ {1, 2}
jogar por T turnos usando um algoritmo ON de External Regret R, então o seu prejuı́zo
médio será no máximo vi+R/T .

Para provar esse Teorema, é necessário algumas propriedades dos jogos de soma
constante. Para qualquer estratégia mista q do jogador 2, o jogador 1 tem alguma ação
xk que garante um prejuı́zo esperado de no máximo v1. Ou seja, se o jogador 1 sempre
jogar a ação xk seu prejuı́zo seria no máximo v1T e portanto: LTmin ≤ LT

k ≤ v1T .
Como o jogador 1 está usando um algoritmo ON com External Regret R, temos que:
LTON ≤ LT

min +R ≤ v1T +R

4. Internal Regret e Swap Regret
Os dois últimos tipos de arrependimento podem ser associados, sendo o Swap Regret
um tipo de Internal Regret. Os dois tipos de arrependimento consideram que é possı́vel
alterar uma ação do passado para poder alterar o arrependimento atual, porém a diferença
é na quantidade de ações que podem ser alteradas.

No Internal Regret, apenas uma ação no histórico pode ser alterada e substituı́da,
enquanto que no Swap Regret várias ações podem ser alteradas. Isso é importante para
que os algoritmos entendam qual ou quais ações tiveram influência no arrependimento
atual. O Swap Regret é utilizado para se chegar no equilı́brio correlacionado, como foi
dito anteriormente.

Outro Teorema citado no livro afirma que assumindo a existência de um jogo
G = {M, (Xi), (si)}, com dois jogadores, e por T turnos todos os jogadores seguem
o Swap Regret com arrependimento R. Então a distribuição empı́rica Q das ações
conjuntas jogadas é um (R/T )-equilı́brio. Esse teorema afirma que o jogo converge
para um Equilı́brio Correlacionado após T rodadas. Além disso, no livro é abordada a
possı́bilidade de converter um algoritmo H que seja do tipo External Regret para o tipo
Swap Regret, dessa forma é possı́vel achar o Equilı́brio Correlacionado deste algoritmo.
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