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RESUMO 

 

Este texto apresenta o desenvolvimento de um protótipo de software no qual são utilizadas 

técnicas de busca seletiva para auxiliar agentes inteligentes em seus processos de tomada 

de decisão. Escolhendo um jogo de estratégia como ambiente de aplicação, expõe-se a 

conceitualização, construção e análise do protótipo, denotando-se os algoritmos e 

ferramentas implementados. São construídos dois agentes inteligentes com diferentes 

técnicas denominados α e β. Por fim, por meio do jogo desenvolvido, os agentes são 

colocados à frente de usuários humanos para coleta de dados estatísticos sobre as partidas 

para fins de comparação quanto aos seus desempenhos. Os resultados obtidos levam em 

consideração dados como experiência obtida do usuário, quantidade de vitórias e tempo de 

execução de jogadas.  

 

Palavras Chave: Busca Seletiva, Inteligência Artificial, Agentes Inteligentes, Teoria da 

Decisão 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper presents the development of a software prototype that uses selective search 

techniques to assist intelligent agents in their decision taking processes. Choosing a strategy 

game as an application environment exposes the prototype conceptualization, construction 

and analysis, thus denoting the implemented algorithms and tools. By putting two intelligent 

agents called α and β, both built using different techniques and employing the developed 

game, up against human users, the statistical data collected serves as a measure for 

performance comparisons. The obtained results take into account data such as the user 

obtained experience, number of victories and play execution time. 

 

Keywords: Selective Search, Artificial Intelligence, Intelligent Agents, Decision Theory. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa apresentar o processo de pesquisa e desenvolvimento de técnicas 

utilizadas para busca seletiva em processos de tomada de decisão para agentes 

inteligentes. Tomando como base um ambiente de aplicação, é detalhado o projeto e 

construção de uma solução para este problema seguindo conceitos de engenharia de 

software, projeto de algoritmos e inteligência artificial. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O problema apresentado utiliza como base o trabalho “Apsys: Desenvolvimento de Jogo 

Tático de Tabuleiro com Realidade Aumentada” (Jesus & Cataldi, 2014), criado por dois 

designers graduados pela Universidade de Brasília. Neste trabalho, ambos conceitualizaram 

um jogo de estratégia que utilizaria como base um programa que permitisse a interação 

entre usuário e jogo através da realidade aumentada. 

A proposta deste estudo surgiu com o intuito de permitir a continuidade e desenvolvimento 

da pesquisa realizada por Jesus & Cataldi, adequando-a aos interesses da engenharia. 

Possíveis vertentes de estudo foram discutidas, envolvendo possibilidades de automação 

dentro do Apsys, como a aplicabilidade da realidade aumentada do sistema idealizado e 

estratégias de controle e automação de tabuleiro e peças no jogo físico. 

A ideia de integração entre o usuário humano e a máquina através do ambiente de 

aplicação ocasionou a possibilidade de criação de agentes inteligentes que pudessem 

interagir com o usuário. Estes agentes poderiam agir de forma a auxiliar o usuário em sua 

utilização, melhorando sua compreensão a respeito do sistema de regras do jogo; bem 

como realizar o papel de um jogador que pudesse servir de um oponente à altura para o 

usuário, agregando desafio a aqueles mais experientes. 

A produção científica em torno do estudo de agentes inteligentes em jogos é extensa, então, 

portanto, admitiu-se que seria possível pesquisar técnicas que viabilizassem a 

implementação de agentes similares no Apsys. O estudo serviria, desta forma, para validar o 

conhecimento adquirido em um ambiente de aplicação peculiar, levando em consideração 

as similaridades existentes com jogos já estudados. 

No entanto, o trabalho original limitou-se aos conceito e protótipo físico do Apsys, de modo 

que não havia um ambiente computacional preparado para a realização de estudos sobre o 

jogo. Para que os agentes sugeridos pudessem ser implementados e estudados, seria 

necessário primeiro construir um protótipo do sistema que viabilizasse estes estudos. 
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Persistindo no estudo do Apsys, visou-se então construir este protótipo de forma que fosse 

possível controlar todas as variáveis do jogo e alimentá-las ao agente inteligente que seria 

concebido a seguir. Decidiu-se, portanto, incluir esta etapa de concepção do protótipo no 

escopo deste trabalho, numa tentativa de justificar com maior clareza as decisões tomadas 

ao longo do estudo. 

Com tudo isto, este trabalho abrange a concepção do protótipo, incluindo o estudo inicial 

dos requisitos do programa e suas implementações iniciais, bem como o desenvolvimento 

de agentes inteligentes e a análise dos resultados obtidos após diversos testes. 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Para virtualização do ambiente proposto pelos designers Jesus & Cataldi (2014) faz-se 

necessário a construção de um programa que atenda corretamente as regras do conceito 

original e que viabilize a compreensão do usuário através de uma interface, além da criação 

de agentes inteligentes com a capacidade de interagir de forma autônoma dentro do jogo. 

As regras do jogo definem diversas jogadas permitidas que devem ser tomadas pelos 

jogadores ao se enfrentarem. No entanto, para tal, a tomada de decisão autônoma é 

essencial para criação do agente inteligente que desafiará o usuário e realizará as jogadas 

de acordo com uma estratégia e um certo grau de dificuldade. 

Para solução deste problema, este trabalho consiste no estudo, construção e análise de um 

protótipo que emule o ambiente proposto, abordando diversas técnicas de busca seletiva, a 

fim de auxiliar no processo de tomada de decisão autônoma para criação de agentes 

inteligentes que atuem como adversários aos usuários reais.  

 

1.3 APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO 

O Capítulo 2 deste trabalho é dedicado à Revisão Bibliográfica de conceitos e algoritmos 

contemplados pelo projeto, servindo de embasamento teórico para todas as etapas do 

mesmo, estabelecendo pequenas revisões quanto sobre Engenharia de Requisitos, 

Inteligência Artificial, algoritmos de busca em grafos, regra/algoritmo de tomada de decisão 

Minimax e o ambiente de aplicação Apsys utilizado neste trabalho. 

Em seguida, o Capítulo 3 detalha a Metodologia Proposta, servindo como registro de todos 

os estágios do projeto - implementação inicial do ambiente, elaboração de interface e de 

facilitadores de tomada de decisão e composição dos agentes inteligentes -, começando 

pelo conceito, passando pelos requisitos identificados e detalhando a construção de cada 
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etapa. A necessidade dos algoritmos de busca é justificada durante o desenvolvimento do 

texto, que elabora também sobre as escolhas realizadas durante o processo de engenharia 

do programa. 

Logo após, o Capítulo 4 apresenta os Resultados obtidos através de testes, detalhando um 

estudo comparativo entre os algoritmos de busca em grafos utilizados, bem como uma 

pesquisa buscando a validação da eficiência dos agentes inteligentes implementados no 

software. 

Ao fim, no Capítulo 5, são tecidas as Conclusões sobre as etapas de realização do projeto, 

bem como sobre os resultados obtidos nos estudos efetuados após sua realização. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Durante as etapas de conceitualização, planejamento e desenvolvimento deste projeto, fez-

se necessário o estudo e revisão das mais diversas áreas de inteligência artificial e projeto 

de algoritmos. Além disto, a fim de otimizar o desenvolvimento do software adotado, reduzir 

tempo e custo de desenvolvimento, procurou-se, ao longo do projeto, utilizar-se de boas 

práticas de engenharia de requisitos, identificando as reais necessidades do sistema e 

gerenciando-as conforme fatores externos se modificavam (e.g. custo computacional, prazo 

de entrega, limitações da linguagem de programação). 

Este capítulo visa apresentar os conceitos de engenharia de requisitos que permearam o 

projeto, bem como elaborar sobre os algoritmos de busca seletiva, técnicas de programação 

e conceitos de inteligência artificial utilizados ao longo do desenvolvimento deste trabalho. 

2.1 ENGENHARIA DE REQUISITOS 

A identificação correta dos requisitos de um software desde seus estágios iniciais reduz a 

necessidade de reprojetos, reduzindo tempo e custo de desenvolvimento de projeto 

(Pressman, 2011). Ao longo deste trabalho, procurou-se manter em foco as necessidades 

reais do estudo, modificando-se as metas apresentadas conforme resultados eram obtidos e 

fatores externos traçavam novas limitações. 

A engenharia de requisitos é dividida em sete etapas (Pressman, 2011): 

a) Concepção do Sistema: estabelece um entendimento básico do problema, as partes 

que desejam uma solução, a natureza da solução desejada e a eficácia da 

comunicação e colaboração preliminares entre os demais interessados e a equipe de 

software. 

b) Levantamento dos Requisitos: consiste na descoberta dos objetivos do 

sistema/produto, como ele atende às necessidades do cliente e qual será seu modo 

de utilização. Identificam-se os problemas de escopo, de entendimento e de 

volatilidade dos requisitos. Uma lista de possíveis requisitos do sistema é criada. 

c) Elaboração dos Requisitos: desenvolve um modelo de requisitos refinado que 

identifique os aspectos da função, do comportamento e das informações do software. 

A entrega desta fase consiste no aprimoramento da lista gerada na fase anterior. 

d) Negociação dos Requisitos: conciliam-se os conflitos entre clientes, usuários e 

demais partes interessadas para que sejam definidas prioridades de forma que todas 

as partes atinjam certo nível de satisfação. 
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e) Especificação dos Requisitos: gera uma descrição formal detalhada de todos os 

aspectos do software a ser construído antes de o projeto começar, por meio da 

escrita, modelos gráficos, cenários de uso, entre outros. 

f) Validação dos Requisitos: examina a especificação de forma a garantir que todos os 

requisitos do software tenham sido declarados de forma consistente. 

g) Gestão dos Requisitos: consiste em um conjunto de atividades que ajuda a equipe de 

projeto a identificar, controlar e acompanhar e suas mudanças a qualquer momento 

enquanto o projeto prossegue. 

Cada projeto possui suas especificidades, podendo elevar a pronúncia de algumas etapas 

enquanto outras podem apresentar menor importância.  

2.2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A Inteligência Artificial é o ramo da ciência da computação que estuda a síntese e análise de 

agentes computacionais que agem inteligentemente (Poole & Mackworth, 2010). Nesta 

definição, um agente age de forma inteligente quando: 

 faz o que é apropriado para suas circunstâncias e seus objetivos, 

 é flexível para a mudanças no ambiente e em seus objetivos, 

 aprende com a experiência, 

 faz escolhas apropriadas dadas suas limitações perceptivas e computacionais. 

Russell e Norvig (2005), por suas vezes, utilizam uma definição baseada na racionalidade 

(i.e, em uma medida ideal de desempenho) – um agente inteligente deve tomar a melhor 

ação possível em uma situação.  

Estes salientam a importância da distinção entre racionalidade e onisciência. Um agente 

onisciente sabe exatamente o resultado de suas ações - o que é, de fato, impossível em um 

ambiente real. No entanto, um agente racional toma ações que visam maximizar seu 

sucesso a partir da informação que possui. Assim, um AI não possui conhecimento pleno 

das consequências de suas ações tomadas, mas atua de modo a obter um sucesso 

esperado tendo em vista o que ele percebe do ambiente em que atua. 

Para isto, um agente racional deve considerar as consequências de suas ações. Quando um 

agente é inserido em um ambiente, este gera uma sequência de ações de acordo com suas 

percepções. Esta sequência de ações faz com que o ambiente atravesse uma sequência de 

estados - diferentes maneiras na qual o ambiente pode se apresentar que afetam as ações 

do agente (Poole & Mackworth, 2010). Se esta sequência de estados é desejável, o agente 

foi bem sucedido em sua medida de desempenho, aproximando-se da racionalidade. 
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Logo, a racionalidade de um agente depende de quatro fatores: 

 Percepções: o conjunto de percepções do agente. 

 Ações: as ações que o agente pode realizar. 

 Objetivo: a medida de desempenho que define o grau de sucesso. 

 Ambiente: o que o agente conhece sobre o ambiente. 

Portanto, um agente racional ideal escolhe qualquer ação possível que maximize sua 

medida de desempenho, utilizando como base o seu conjunto de percepções e seu 

conhecimento sobre o ambiente. 

2.2.1  Classificação de agentes inteligentes 

De acordo com Russell e Norvig (2010), a classificação de um ambiente por meio de suas 

propriedades serve, até grande extensão, o projeto apropriado para o agente a 

aplicabilidade das principais famílias de técnicas para a implementação deste agente.  

Entre as distinções que podem ser feitas, denotam-se as seguintes características: 

 Acessibilidade: determina se todas as características do ambiente relevantes 

para a tomada de decisão são sempre perceptíveis pelo agente. Muitas vezes, 

nem todas as informações são acessíveis. O agente, então, deve manter 

armazenados estados anteriores de processamento a fim de complementar seu 

processo de tomada de decisão. 

 Determinismo: se o estado futuro do ambiente pode ser completamente 

determinado pelo estado atual do ambiente e pelas ações dos agentes, o 

ambiente é considerado determinístico. Por sua vez, um ambiente não 

determinístico seria aquele cujo estado futuro é incerto e, portanto, os agentes 

devem escolher suas ações com base nos possíveis estados que o ambiente 

pode vir a assumir. 

 Episodicidade: um ambiente é episódico se uma ação tomada em um estado 

atual não influencia ações futuras. Neste caso, não é esperado do agente que ele 

leve em consideração possibilidades futuras do ambiente em seu processo de 

tomada de decisão. 

 Dinâmica: um ambiente é dinâmico se sua condição atual se altera enquanto o 

agente realiza seu processamento para tomada de decisão. Caso contrário, o 

ambiente é considerado estático. 

 Continuidade: se não há um limite bem definido de estados do ambiente, de 

instantes de tempo nas quais um agente atua, bem como de percepções e ações 
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para este agente, se pode dizer que o ambiente é contínuo. Analogamente, 

quando há um número fixo, limitado de possibilidades para os estados do 

ambiente, os instantes de tempo são bem definidos e os conjuntos de percepções 

e ações são delimitados, o ambiente é considerado discreto. 

2.2.2  Inteligência artificial em jogos 

Jogos podem ser definidos como problemas de busca adversarial (Russell & Norvig, 2010). 

Dado um ambiente competitivo, onde os interesses dos agentes estão em conflito, cada um 

destes agentes deve levar em consideração as ações tomadas pelos seus oponente e 

analisar como estas ações o afetam para então tomar uma decisão. 

A natureza abstrata dos jogos é de grande interesse para pesquisadores da Inteligência 

Artificial devido à facilidade de representação, à restrição no número de ações e, ao mesmo 

tempo, por serem considerados problemas muito difíceis de serem resolvidos. 

Sistemas multiagentes como jogos são parte fundamental da Inteligência Artificial (Poole & 

Mackworth, 2010), abrangendo desde jogos como xadrez, damas e Go, jogos de 

computador, até sistemas econômicos complexos. 

Um jogo com informação completa e determinístico é um ambiente no qual é, teoricamente, 

possível analisar todas as sequências de ações e estados que o jogo pode tomar e, 

consequentemente, determinar a melhor sequência que o agente deve tomar. Isto é 

comprovado por um jogo simples como o jogo-da-velha, onde o número de estados de jogo 

é relativamente pequeno e, portanto, é possível determinar uma sequência que evite a 

derrota do agente. 

No entanto, se tratando de jogos mais complexos como o Xadrez ou Go, o número de 

estados possíveis que o jogo pode tomar é extremamente grande e o cálculo completo da 

sequência de ações que o agente deve tomar pode ultrapassar quaisquer restrições de 

tempo que o ambiente pode apresentar. 

Ainda assim, o agente deve decidir-se por uma ação mesmo quando é impraticável realizar 

o cálculo completo do jogo e encontrar uma solução ótima. Para isto, são pesquisadas 

maneiras de otimizar o tempo de busca e métricas de desempenho que aproximem as 

soluções encontradas de tal solução ótima. 

2.2.3  Árvore de estados 

Qualquer jogo baseado em turnos, onde cada jogador realiza um movimento durante a sua 

vez, pode ser representado por uma árvore de estados (Millington & Funge, 2009). A partir 

do estado atual do jogo (raiz), criam-se ramificações dos estados futuros para cada jogada 

possível. Em um jogo de turnos para dois jogadores onde há apenas duas jogadas possíveis 
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durante a vez de cada jogador, a árvore de estados do jogo seria similar à representada na 

Fig. 2.1. 

 

Figura 2.1: Árvore de estados de um jogo fictício. Adaptada de Millington & Funge, 2009. 

Quando não há mais movimentos possíveis a partir de um determinado nó, pode-se dizer 

que este é um estado terminal. Nesta situação, determina-se qual o resultado final do jogo: 

vitória, derrota, ou empate. 

A partir dos ramos terminais, é possível prever o resultado final do jogo antes da realização 

das jogadas. Em um jogo entre dois jogadores de soma zero – onde a sua vitória é 

equivalente à derrota do seu oponente (Millington & Funge, 2009) ou a soma das medidas 

de desempenho para cada agente é igual a zero (Poole & Mackworth, 2010) -, é possível 

escolher uma sequência de ações que reduza o lucro adversário para maximizar o próprio 

ganho. 

No entanto, em jogos com maior complexidade muitas vezes não se dispõe de tempo hábil 

para analisar todos os resultados para cada movimento possível. Para lidar com tais 

restrições, são utilizadas técnicas como funções heurísticas que avaliam o estado do jogo 

antes do seu término, poda de ramos considerados não importantes, uso de tabelas hash 

que armazenam estados do jogo já analisados para reduzir o tempo de análise de ramos 

equivalentes, entre várias outras. 

Devido a tais restrições de tempo, a solução de um jogo complexo deixa de ser um 

problema trivial e passa a depender de quaisquer otimizações possíveis que, pelo menos, 

aproximem o agente de um resultado final satisfatório. O modo com o qual o agente é 

implementado determina a sua capacidade de aproximar-se da vitória ou evitar a derrota. 
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2.3 ALGORITMOS DE BUSCA SELETIVA EM GRAFOS 

Antes de elaborar sobre tais algoritmos, primeiro é necessário rever alguns conceitos 

referentes a grafos (Fig. 2.2).  

De acordo com Feofiloff et al. (2011), para qualquer conjunto V, denotaremos por      o 

conjunto de todos os pares não ordenados de elementos de V. Se V tem n elementos então 

     tem ( 
 
)    

      

 
 elementos. Os elementos de      serão identificado com os 

subconjuntos de V que têm cardinalidade 2. Assim, cada elementos de      terá a forma 

{   }, sendo v e w dois elementos distintos de V. 

Portanto, um Grafo é um par (V,A) em que V é um conjunto arbitrário e A é um subconjunto 

de      .  Os elementos de V são chamados vértices e os de A são chamados arestas, ou 

seja, um grafo é um conjunto de vértices e arestas. 

Um Caminho é qualquer grafo da forma  {             } {              } . Em outras 

palavras, um caminho é um grafo C cujo conjunto de vértices admite uma permutação 

(             ) tal que:                               Em outras palavras, um caminho é 

uma sequencia de vértices tal que cada um dos vértices existe uma aresta para o vértice 

seguinte. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Exemplos de Grafos. Adaptado de Sedgewick, 2003. 

De acordo com Cormen (2009), pesquisar em um grafo significa sistematicamente seguir as 

arestas do grafo a fim de visitar os seus vértices. Um algoritmo de busca é capaz de 

descobrir muito sobre a estrutura de um grafo.  

Utilizando algoritmos de busca, é possível, entre outras coisas (Buckland, 2005): 

 Visitar todos os nós em um grafo, mapeando sua topologia. 

 Encontrar qualquer caminho entre dois nós. 

 Encontrar o melhor caminho entre dois nós, seja qual ele for dependendo do 

problema. 
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2.3.1  O conceito de fronteira 

Russell & Norvig (2010) definem fronteira como o conjunto de todos os nós disponíveis para 

expansão a qualquer momento durante uma busca. 

A ideia intuitiva por trás de um algoritmo de busca genérico, dados um grafo, um conjunto de 

nós iniciais e um conjunto de nós de objetivo, é a de gradualmente explorar caminhos a 

partir dos nós iniciais (Poole & Mackworth, 2010). Isto é feito através da manutenção de uma 

fronteira de caminhos que o nó inicial poderia ter explorado. 

Inicialmente, a fronteira contém caminhos triviais sem arcos (arestas) dos nós iniciais. 

Conforme a busca prossegue, a fronteira se expande para os nós não explorados até que 

um nó objetivo seja encontrado (Fig. 2.3). 

 

Figura 2.3: Exemplificação de fronteira. Adaptado de Poole & Mackworth, 2010. 

2.3.2  Busca em profundidade 

Uma busca em profundidade é um tipo de algoritmo que se desloca no grafo até o nó mais 

profundo1 possível. Ao encontrar um beco sem saída, a busca retorna a um nó mais raso 

onde ele pode continuar sua exploração (Buckland, 2005).  

                                                

 
1 Um nó profundo é um nó distante (em número de arestas percorridas) do nó inicial. 
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Funcao BuscaProfundidade(no, percurso) 

   no.visitado = verdadeiro 

   Se no.id = objetivo 

      Retorna percurso + no.id 

 

   Para Cada adj = no.adjacente 

      Se (adj.visitado = falso) 

         resultado = BuscaProfundidade(adj,percurso + adj.id) 

         Se resultado != nulo 

            Retorna resultado 

 

   Retorna nulo 

 

Neste tipo de busca, a fronteira atua como uma pilha last-in first-out (onde o último elemento 

a sair é o primeiro a entrar) (Poole & Mackworth, 2010). Um exemplo simples de como a 

busca em profundidade poderia ser implementada é encontrado no Algoritmo 2.1. 

 

 

Ainda de acordo com Poole & Mackworth, a busca em profundidade é apropriada quando: 

 o espaço de busca é restrito; 

 muitas soluções existem; 

 a ordem dos nós vizinhos pode ser ajustada de tal forma que soluções possam ser 

encontradas na primeira tentativa. 

Seguindo esta lógica, os autores também afirmam que alguns caminhos tomados pelo 

algoritmo podem ser infinitos quando o grafo apresenta ciclos ou nós infinitos. Russell & 

Norvig (2010) apresentam a opção de limitar a busca até uma profundidade pré-

determinada, o que resolve o problema de caminhos infinitos, com o porém de que isto torna 

a busca incompleta quando a distância real até o objetivo é menor do que a profundidade 

limite. 

2.3.3  Busca em largura 

O algoritmo de busca em largura desdobra-se do nó inicial e examina todos os seus nós 

adjacentes. Em seguida, desdobra-se de cada um desses nós, examinando suas conexões 

e assim em diante (Buckland, 2005). 

Neste tipo de busca, a fronteira atua como uma fila first-in first-out (onde o primeiro elemento 

a entrar é o primeiro a sair) (Poole & Mackworth, 2010). Um exemplo é apresentado no 

Algoritmo 2.2. 

Algoritmo 2.1: Pseudocódigo para um algoritmo de Busca em Profundidade 
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Poole & Mackworth também afirmam que este tipo de busca é útil quando: 

 o espaço é restrito; 

 a solução desejada contém o menor número de arestas possível; 

 poucas soluções podem existir e pelo menos uma apresenta um caminho curto; 

 caminhos infinitos podem existir, pois o algoritmo explora todo o espaço de busca. 

E não é recomendada quando: 

 todas as soluções consistem de caminhos longos; 

 existe algum conhecimento heurístico disponível. 

 

 

 

Funcao BuscaLargura(noInicio) 

   fila = InicializaFila() 

   fila.AdicionaNo(noInicio) 

    

   Enquanto fila.Vazia() = falso 

      no = RetiraPrimeiroNoFila() 

      no.visitado = verdadeiro 

      Se (no.id = objetivo) 

         Retorna no.id 

  Senão 

         Para Cada adj = no.adjacente 

            Se (adj.visitado = falso)  

               fila.AdicionaNo(adj) 

 

   Retorna nulo 

Algoritmo 2.2: Pseudocódigo para um Algoritmo de Busca em Largura 
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2.4 MINIMAX 

O Minimax é uma regra da teoria de decisão utilizada em áreas da estatística, economia e 

teoria dos jogos, entre outras áreas do conhecimento (Hazewinkel, 2002). Ela define que a 

decisão a ser tomada em um determinado contexto deve ser a que minimiza as perdas 

máximas, dado o pior cenário possível. 

Dada uma estratégia mista – isto é, o ato de selecionar uma estratégia de acordo com uma 

distribuição probabilística (Watson, 2013) -, o teorema Minimax, formulado por von 

Neumann, afirma que para todo jogo de soma zero entre dois jogadores existe uma 

estratégia mista onde a recompensa esperada para ambos é o mesmo valor V. Além disto, 

V é a melhor recompensa que cada jogador pode receber de uma jogada – isto é, estas 

estratégias são ótimas para ambos os jogadores (Lau, 2008). 

Outra maneira de interpretar este teorema é que existe um ponto minimax onde ambos os 

jogadores minimizam suas perdas máximas, portanto configurando a estratégia ótima para 

ambos (Kinney, 2011). 

O teorema Minimax para jogos também pode ser expandida para jogos com vários 

jogadores (Scarvalone, 2008) e para jogos de soma diferente de zero (McKinsey, 1952). 

2.4.1  Algoritmos Minimax 

O Minimax é um algoritmo que permite escolher a melhor ação a ser tomada dentre as 

diversas disponíveis através da avaliação de cada estado do jogo. Explorando os ramos de 

uma árvore de estados para o jogo, é possível encontrar um movimento que minimiza as 

ocasionais perdas ao jogador, independentemente das ações do adversário. 

O algoritmo funciona da seguinte forma: para avaliação do estado atual, avaliam-se os 

próximos ramos até se chegar a um ramo terminal. Neste ramo, é possível avaliar se o 

movimento resulta em uma vitória, uma derrota, ou, em alguns casos, um empate. O 

resultado é retornado ao estado anterior, que compara o resultado obtido com os demais 

retornados. 

Se, neste estado, a vez for do agente jogador que deseja a vitória, é escolhido o resultado 

máximo. Caso contrário, é escolhido o resultado mínimo, que reduz as chances do agente 

vencer a partida. Este resultado é retornado ao estado anterior, até o ramo de onde se 

iniciou a busca. 
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Algoritmo 2.3: Pseudocódigo para um algoritmo Minimax 

 

Figura 2.4: Exemplo de uma árvore de estados seguindo o algoritmo Minimax. Adaptado de 
Millington & Funge, 2009. 

Um pseudocódigo que apresenta um algoritmo que encontra o melhor movimento possível 

para um jogador Maximizador (aquele que deseja maximizar sua própria pontuação 

mínima), baseando-se no teorema Minimax original (jogo de soma zero entre dois 

jogadores) é apresentado no Algoritmo 2.3. 

 

Funcao Minimax (no, jogador) 

 Se no = nulo 

  Retorna PontuacaoFinalPartida() 

 Senão 

  Se (jogador == jogadorMaximizador) 

        avaliacaoMax = -infinito 

     Para Cada no.prox 

   avaliacao = Minimax (no.prox, proxJogador) 

   Se avaliacao > avaliacaoMax 

    avaliacaoMax = avaliacao 

    

     Retorna avaliacaoMax 

   

  Senão 

          avaliacaoMin = +infinito 

     Para Cada no.prox 

   avaliacao = Minimax (no.prox, proxJogador) 

   Se avaliacao > avaliacaoMin 

    avaliacaoMin = avaliacao 

    

     Retorna avaliacaoMin 
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É importante salientar que este algoritmo não especifica a jogada realizada de um estado 

para o seguinte. Infere-se que esta jogada pode ser descrita como a ação de um ramo 

superior para o ramo imediatamente em seguida, cabendo ao projetista decidir como tratar 

esta informação. 

Este algoritmo também não leva em consideração restrições de tempo de execução para 

execução do algoritmo. Para evitar que o algoritmo analise todos os possíveis estados do 

jogo (que em jogos complexos como o xadrez podem ultrapassar 1040 possibilidades!), é 

necessário limitar a abrangência da pesquisa. 

A maneira mais comum de restringir o alcance da busca é reduzindo a profundidade da 

recursão até certo número “N”. Após N nós percorridos, o algoritmo pode realizar uma 

avaliação heurística do estado do jogo, determinando se aquele estado é mais favorável que 

os demais ou não. 

Obviamente, funções heurísticas dependem altamente do conhecimento adquirido sobre o 

jogo. Muitas vezes, não é possível determinar um estado realmente favorável ao agente e, 

portanto, estas funções estão sempre sendo aprimoradas ou suportadas por outras técnicas, 

de modo a reduzir o tempo de execução e aprimorar a eficiência. 

2.4.2  Negamax 

O Negamax é uma variação do Minimax que simplifica a análise Minimax para jogos entre 

dois jogadores. Partindo da ideia que, para um jogo de soma zero, o ganho de um jogador é 

equivalente ao prejuízo do outro, é possível simplificar o algoritmo, utilizando a mesma 

função de avaliação do jogo para ambos os jogadores (Millington, 2006). 

A função de avaliação deve observar apenas o quão favorável ao jogador em questão se 

encontra o estado do jogo. Em qualquer iteração, será escolhido o valor máximo entre os 

diversos valores calculados. O valor retornado para a função anterior deverá ser o valor 

oposto ao calculado, representando a negação do valor. 

Portanto, sob o ponto de vista de um jogador, todos os valores retornados para suas ações 

serão máximos, enquanto os resultados das ações dos adversários serão valores mínimos. 

A Figura 2.5 e o Algoritmo 2.4 demonstram esta ideia. 

 

 

 

 

Figura 2.5: Exemplo de uma árvore de estados Negamax. Adaptado de Millington & Funge, 

2009. 
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Novamente, esta função omite algumas informações que devem ser tratadas pela 

implementação, como o jogador Maximizador em questão e que movimento deve ser 

escolhido pelo mesmo. 

Este algoritmo sintetiza a ideia de que, se ambos os jogadores possuem informação perfeita 

sobre o jogo, ambos tomarão decisões que maximizarão suas próprias pontuações. 

2.4.3  Poda 

A poda permite que um algoritmo ignore porções da árvore de busca que não façam 

diferença à escolha final (Russel & Norvig, 2010). A partir de algum critério de eliminação, é 

possível ignorar seções da árvore que provavelmente não possuem o movimento ideal, 

limitando a busca a elementos que possuam a capacidade de melhorar o estado da 

pesquisa. 

O tipo mais simples de poda envolve a eliminação de estados repetidos e/ou nulos. Em 

jogos onde é possível alcançar o mesmo estado de jogo através de diferentes combinações 

de movimentos, é interessante não avaliar o mesmo estado diversas vezes. Este tipo de 

estado pode ser identificado através de entendimento do jogo, armazenamento em memória 

em tabelas de dispersão, entre outros métodos (Russell & Norvig, 2010; Millington & Funge, 

2009). 

Funcao Negamax (no) 

 Se no = nulo 

  Retorna -PontuacaoFinalPartida() 

 Senão 

  avaliacaoMax = +infinito 

  Para Cada no.prox 

  avaliacao = Negamax (no.prox) 

  Se avaliacao > avaliacaoMax 

   avaliacaoMax = avaliacao 

    

  Retorna -avaliacaoMax 

 

Algoritmo 2.4: Pseudocódigo para um algoritmo Negamax 
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2.5 APSYS 

Apsys é o nome dado ao jogo utilizado como base para o ambiente de aplicação deste 

trabalho. Criado pelos designers Allan Mendes e Pedro Cataldi, ambos graduados pela 

Universidade da Brasília, o Apsys surgiu com a proposta de “desenvolver um jogo de 

tabuleiro tático que utilize a tecnologia de Realidade Aumentada, visando criar uma relação 

concisa entre diferentes plataformas e propor a interação simultânea do jogador com as 

interfaces física e digital” (Mendes & Cataldi, 2014). 

Dadas as características intrínsecas do conceito do Apsys, explanadas nas subseções 

seguintes, estes motivadores tornam-se mais claros do ponto de vista científico. 

2.5.1  Características gerais 

De acordo com Jesus & Cataldi (2014), o Apsys apresenta-se como um jogo tático de 

tabuleiro entre dois ou quatro jogadores, jogado em turnos. Cada participante do jogo dispõe 

de um exército de peças e deve utiliza-lo em conjunto para derrotar o exército inimigo. 

Cada exército possui até 6 (seis) peças dividas em classes. Cada classe possui habilidades 

e atributos peculiares em relação às outras, denotando aptidões ofensivas, defensivas, de 

mobilidade ou de suporte. O jogador deve utilizar estas aptidões em conjunto de forma a 

criar uma estratégia vitoriosa. 

Cada jogador, durante sua vez, deve selecionar uma ação para cada uma de suas peças 

em jogo, incluindo movimento, ataque e habilidades particulares. Após realizar ações com 

todas as suas peças, a vez passa ao jogador seguinte, até que haja apenas um exército em 

jogo. 

Ações ofensivas causam dano às peças inimigas, que, dependendo da quantidade de dano 

causado, podem ser derrotadas e retiradas de jogo. No entanto, todas as ações são restritas 

pela posição das peças no tabuleiro e pelo alcance das mesmas, o que torna o controle de 

tabuleiro essencial para alcançar a vitória. 

Os motivos que justificam a escolha deste ambiente de aplicação, entre diversos outros, 

incluem: 

 a viabilização do estudo e implementação de um agente inteligente automatizado 

– uma máquina que seja capaz de tomar atitudes racionais em dado ambiente; 

 a necessidade de um ambiente controlado e determinístico que permita o estudo 

puro do comportamento de um agente inteligente; 

 a possibilidade de relacionar e interligar ferramentas da interface ao processo de 

tomada de decisão, auxiliando agentes humanos e máquinas neste processo; 
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 a revisão e estudo de algoritmos de busca como base para a estrutura de um 

sistema de tomada de decisão autônoma; 

 a possibilidade de validação do conceito do jogo como um problema de pesquisa 

dentro da área de inteligência artificial, teoria combinatória dos jogos, entre 

outras; 

 a criação de um protótipo que permita a continuidade do conceito projetado dos 

designers. 

2.5.2  O tabuleiro 

O tabuleiro é composto por uma matriz de espaços 10x10, onde todos os espaços são 

conectados aos adjacentes horizontalmente ou verticalmente. As arestas do tabuleiro 

representam extremidades que delimitam a área de ação. Cada jogador posiciona-se 

próximo a uma das arestas do tabuleiro. 

As duas linhas/colunas mais próximas do jogador são reservadas para o posicionamento 

inicial do exército daquele jogador. Ele pode organizar suas peças da forma que lhe for mais 

conveniente dentro desta área. Os espaços próximos aos vértices do tabuleiro são 

reservados para marcadores de realidade aumentada, servindo também como área de 

recuo em partidas com mais de dois jogadores. 

 

Figura 2.6: Representações de dois tabuleiros do Apsys - à esquerda para partidas entre 2 
jogadores e à direita para partidas entre 4 jogadores. Adaptado de Jesus & Cataldi, 2014. 

Qualquer ação de uma peça é limitada pelo alcance dessa ação. Este alcance é medido 

pelo número de espaços adjacentes percorridos a partir da origem da ação. O percurso é 

restrito apenas a movimentos horizontais e verticais. 



 19 

Qualquer espaço do tabuleiro pode ser ocupado por uma peça. Duas peças não podem 

ocupar o mesmo espaço. Caso um espaço esteja ocupado por uma peça adversária, este 

espaço é tratado como um obstáculo, restringido o movimento de peças aliadas. No entanto, 

ataques e outras habilidades com maior alcance ignoram quaisquer obstáculos. 

2.5.3  As peças 

Todas as peças alguns atributos que definem seu potencial no embate entre peças. Estes 

atributos incluem: 

 Pontos de saúde: todas as peças possuem 3 pontos de saúde (de acordo com 

Jesus & Cataldi (2014), essa quantidade facilita a memorização). Ao chegar em 

0, a peça é derrotada e retirada do campo. 

 Ataque: define quantos pontos de dano a peça pode causar com seu ataque, 

decrementando os pontos de saúde da peça alvo. 

 Defesa: cada ponto de defesa reduz o dano causado pelos ataques recebidos. 

 Movimento: define o máximo de espaços que uma peça pode percorrer durante a 

sua vez. 

 Alcance: define a maior distância que o ataque da peça pode alcançar. Um 

ataque pode atingir um espaço único dentro do raio de alcance da peça. 

 Orientação: direção para a qual a peça aponta, representando a frente do 

personagem. Pode ser selecionada após o término da ação. 

Os valores dos atributos (excetuando os pontos de saúde) são definidos pela classe da 

peça. Além disto, cada classe possui uma habilidade particular, como a de restaurar pontos 

de vida a peças aliadas ou de executar ataques que atingem vários alvos com uma única 

ação. 

O jogador, durante sua vez, pode mover suas peças em qualquer ordem. No entanto, cada 

peça é limitada a um conjunto movimento + ação (ataque ou habilidade) por turno. 

Por fim, cada peça, após se movimentar, pode escolher uma direção para qual a peça está 

apontando. Caso a peça sofra um ataque pelas costas – isto é, um ataque vindo da direção 

contrária a qual ela aponta -, o ataque será considerado crítico, o qual subtrai um ponto de 

defesa da peça atacada. 

2.5.4  Conceito x protótipo 

Para os fins deste estudo, alguns elementos do conceito original, que adicionavam maior 

variabilidade ao jogo, foram retirados para melhor avaliação das ações dos agentes. Os 

marcadores de realidade aumentada também foram desprezados, pois eram irrelevantes 
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para esta pesquisa. A nomenclatura das fases e peças do jogo também foi simplificado, para 

tornar a função das peças mais óbvias para um jogador novo. 

Com isto, foi criado um novo conjunto de regras para o jogo, com pequenas alterações em 

relação ao conjunto original. Acredita-se que estas alterações não desvirtuam a mecânica e 

a proposta inicial do Apsys. Este conjunto de regras encontra-se no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO 3 – DESENVOLVIMENTO 

O estudo das técnicas de busca seletiva apresentadas neste trabalho decorreram da 

necessidade de aprofundamento e implementação de tais técnicas durante o processo de 

desenvolvimento de um ambiente que pudesse simular o jogo de tabuleiro Apsys, pois a 

cada jogada realiza-se uma busca a fim de definir todas as jogadas possíveis. 

Entretanto, antes de iniciar quaisquer dissertações quanto ao tema deste trabalho, julgou-se 

importante escrever o novo conjunto de regras do jogo adaptadas, o contexto de 

desenvolvimento e engenharia do software em questão – como foi construído e porque 

surgiu a necessidade da utilização de tais técnicas. 

3.1 REGRAS DO AMBIENTE PROPOSTO BASEADO NO CONCEITO APSYS 

Visando melhor adaptar o conceito de jogo “Apsys” (Jesus & Cataldi, 2014) a proposta 

desse trabalho, um novo conjunto de regras foi criado baseando no conceito original.  

O ambiente de aplicação se trata de um jogo de estratégia entre dois jogadores. Cada 

jogador dispõe de um exército de seis peças, cada uma com atributos e habilidades 

diferentes, e, deve realizar ações para derrotar o exército oponente. 

O jogo se dá em um tabuleiro 10x10, onde cada peça ocupa um único espaço, que não 

pode ser ocupado por duas ou mais peças simultaneamente. 

Os exércitos consistem das seguintes peças: 

 Guerreiro (Gr) 

 Arqueiro (Ar) 

 Paladino (Pl) 

 Ladino (Ld) 

 Mago (Mg) 

 Clérigo (Cl) 

O tabuleiro é disposto conforme a Figura 3.1, onde as peças com os números 1 e 2 

pertencem aos jogadores 1 e 2 respectivamente. 

O jogo se dá em turnos. Durante a vez de um jogador, ele deve realizar ações com cada 

uma de peças, em qualquer ordem. Ao fim de sua vez, passa a ser a vez de seu oponente. 

O ciclo se repete até que um dos exércitos seja completamente derrotado. O jogador que 

mantiver seu exército em jogo é considerado vitorioso. 

 



 22 

 

Figura 3.1: Representação do tabuleiro no sistema 

3.1.1  Jogadas possíveis 

Uma peça, durante a sua vez, pode realizar (ou não) estas ações na seguinte ordem: 

a) Mover: a peça pode mover-se para espaços adjacentes na horizontal ou na vertical.  

i. O limite de espaços a serem percorridos é definido pelo atributo “Movimento” 

(MOV) da peça. 

ii. Peças inimigas obstruem o percurso, não sendo possível atravessá-las. 

iii. É possível atravessar peças aliadas, mas não é possível posicionar mais de 

uma peça no mesmo espaço. 

b) Ação: existem duas categorias de ações 

i. Ataque: a peça pode atacar outra peça dentro de seu raio de alcance. 

 O raio de alcance é a distância máxima em espaços adjacentes na 

horizontal ou na vertical definida pelo atributo “Alcance” (RNG) 

 Ataques não são obstruídos por nenhuma peça 

ii. Habilidade: a peça pode utilizar uma habilidade especial, particular àquele 

tipo de peça. 

 Habilidades de suporte só podem ser utilizadas em peças aliadas. 

 Habilidades ofensivas que causam dano em área podem afetar peças 

aliadas. 
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c) Escolher Direção: a peça deve observar uma direção (norte, sul, leste, oeste). 

i. Caso uma peça seja atacada por uma direção contrária a qual observa, ela 

sofrerá dano adicional. 

Caso não seja possível realizar uma destas ações, ou caso o jogador prefira, é possível 

pular qualquer uma destas etapas. 

3.1.2  Vencendo o jogo 

Ao realizar um ataque ou uma habilidade ofensiva, a peça causará dano ao(s) alvo(s). Todo 

dano é subtraído do total de Pontos de Saúde da peça (HP). Caso os Pontos de Saúde da 

peça cheguem a zero, a peça é derrotada e retirada do tabuleiro. 

Todo dano causado é calculado pelo “Ataque” (ATK) da Peça Atacante subtraído “Defesa” 

(DEF) da peça atingida. 

Caso o ataque seja realizado pela direção oposta à qual a peça atingida observa, será 

causado 1 ponto de dano adicional. Isto é considerado um “Ataque Crítico”. 

Algumas peças possuem ataques e/ou habilidades que ignoram a defesa inimiga. 

3.1.3  Propriedades das peças 

Todas as peças iniciam o jogo com 3 Pontos de Saúde (HP). As peças do jogador 1 iniciam 

a partida observando a direção leste. As peças do jogador 2 observam a direção oeste. 

Os demais atributos dependem do tipo de casa peça, conforme a lista a seguir: 

a. Guerreiro 

i. Ataque (ATK): 3 

ii. Defesa (DEF): 1 

iii. Movimento (MOV): 2 

iv. Alcance (RNG): 1 

v. Habilidade: causa 1 de dano a todas as unidades ao redor desta peça. 

Este dano ignora defesa. 

b. Paladino 

i. Ataque (ATK): 2 

ii. Defesa (DEF): 2 

iii. Movimento (MOV): 2 

iv. Alcance (RNG): 1 

v. Habilidade: perde 1 ponto de defesa e o cede a uma peça aliada 

adjacente até o seu próximo turno. 

c. Arqueiro 

i. Ataque (ATK): 2 



 24 

ii. Defesa (DEF): 0 

iii. Movimento (MOV): 2 

iv. Alcance (RNG): 3 

v. Habilidade: executa um ataque com ATK = 1 e RNG = 4 

d. Ladino 

i. Ataque (ATK): 2 

ii. Defesa (DEF): 1 

iii. Movimento (MOV): 3 

iv. Alcance (RNG): 1 

v. Habilidade: durante o seu próximo turno, aumenta o MOV desta peça 

para 4. 

e. Mago 

i. Ataque (ATK): 2* (Ignora Defesa) 

ii. Defesa (DEF): 0 

iii. Movimento (MOV): 1 

iv. Alcance (RNG): 2 

v. Habilidade: causa 1 de dano a todas as peças em uma área em cruz. 

O centro desta cruz deve estar a no máximo 2 espaços de distância. 

Ignora defesa. 

f. Clérigo 

i. Ataque (ATK): 1* (Ignora Defesa) 

ii. Defesa (DEF): 1 

iii. Movimento (MOV): 2 

iv. Alcance (RNG): 2 

v. Habilidade: restaura 1 HP a uma unidade aliada a no máximo 2 

espaços de distância. O HP desta peça não pode exceder 3. 

3.1.4  Informações adicionais 

a) Se houverem apenas Paladinos em campo, o jogo é considerado empate. 

b) Para verificar se um ataque à distância é um Ataque Crítico, conte o número de 

espaços da origem até o destino em cada direção. Se o número de espaços na 

direção oposta da peça atingida for igual ou maior ao número de espaços na 

outra direção, o ataque é considerado um Ataque Crítico. 

c) Habilidades que não ignoram defesa podem causar Ataques Críticos. 



 25 

3.1.5  Quanto à pesquisa comparativa 

a) O jogador 1 sempre será o usuário, enquanto o jogador 2 sempre será o agente 

inteligente. 

b) O jogador 1 sempre começará a partida. 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Dada a proposta do ambiente de simulação em questão, verificou-se a necessidade da 

análise de quais elementos seriam essenciais ao sistema, ou seja, a análise de requisitos do 

programa. 

A primeira necessidade levada em consideração foi a de identificar objetos são necessários 

para o funcionamento do jogo - que objetos e suas propriedades são essenciais para a 

correta emulação do ambiente? 

Baseando-se no conjunto de regras do item anterior, os quatro grandes elementos e suas 

propriedades foram obtidos: 

1) Jogador: 

a. Identificador do Jogador; 

b. peças: o conjunto de objetos que pertencem ao jogador; 

c. estado: derrotado ou não. 

2) Peças: 

a. Identificador da Peça; 

b. identificador do Jogador dono da Peça; 

c. posição cartesiana no tabuleiro (posições nos eixos X e Y da peça); 

d. estado: derrotada ou não; 

e. pontos de Saúde – quando estes pontos chegam a 0, a peça é considerada 

derrotada; 

f. direção para a qual a peça aponta (norte, sul, leste, oeste); 

g. classe – os seguintes atributos da peça dependem desta propriedade: 

i. Ataque: o dano potencial causado pelo ataque da peça; 

ii. defesa: reduz o dano recebido pela peça; 

iii. movimento: distância máxima que pode ser percorrida pela peça; 

iv. alcance: distância máxima que o ataque da peça pode alcançar; 

v. demais propriedades da peça, como habilidades e modificadores. 

h. indicador de peça movimentada ou não; 

i. indicador de pela derrotada ou não. 

3) Espaço do Tabuleiro (o Tabuleiro é constituído por uma matriz 10x10 de Espaços): 

a. Indicador de Ocupação do Espaço; 
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b. identificador da Peça no Espaço; 

c. identificador do Dono da Peça no Espaço. 

4) Controle do Jogo: 

a. Jogadores (o conjunto de objetos Jogador); 

b. jogador da vez: identifica qual jogador deve realizar ações neste turno; 

c. estado da vez: identifica seleção, movimento, ataque, etc.; 

d. peça Selecionada: identificador da peça;  

e. posição do cursor no tabuleiro (par numérico). 

Apesar de ser notável que apenas isto não seria suficiente para a implementação, 

considerou-se esta uma boa generalização inicial dos objetos do programa. No entanto, o 

Controle ainda estava muito abstrato. Portanto, optou-se por fazer um fluxograma de como a 

execução da partida se daria, de acordo com as regras do jogo. Utilizando a variável de 

estado do turno para elaborar como ela ocorreria, obteve-se um fluxograma (Fig. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através deste diagrama, é possível ter uma visão geral de como se daria o método de 

execução da partida. Com a ideia geral pronta, poderia começar o processo de 

planejamento das etapas da implementação. 

Figura 3.2: Fluxograma de etapas do jogo 
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De princípio, eram reconhecidas as seguintes necessidades gerais de projeto: 

1) Permitir ao usuário um entendimento claro do fluxo do jogo através de uma interface 

gráfica. 

2) Desenvolver um código capaz de lidar com as regras impostas pelo ambiente, isto é, 

criar um modelo que siga fielmente o fluxo do jogo. Desta forma, o programa deve 

identificar e permitir apenas ações que são possíveis dentro destas regras. 

3) Além de identificar as ações válidas, estas ações devem ser mostradas ao usuário, 

de forma a facilitar a compreensão do funcionamento do ambiente e direcioná-lo 

para a formulação de estratégias. 

4) Criar um agente inteligente que consiga atuar neste ambiente, disputando contra 

outro agente ou usuário, obedecendo às regras impostas por ele e que busque tomar 

decisões que o levem à vitória. 

A construção da interface foi priorizada para que o entendimento e a clareza do fluxo de 

jogo fossem bons o suficiente para não prejudicar os demais requisitos. No entanto, para 

maior rapidez do processo de desenvolvimento, não foram dedicados muitos recursos à 

interface, de modo que ela servisse apenas como suporte para as funções que viriam a 

seguir. 

Foi definido que no protótipo do sistema fosse possível visualizar o tabuleiro e suas peças 

através de uma interface, pois isto facilita a interação do jogador (Jesus & Cataldi, 2014). 

Portanto, ela foi construída rapidamente apenas em texto do console, tal como na Figura 

3.1. 

Apesar de simples, esta representação já serve de demonstração de alguns elementos 

identificados anteriormente: o tabuleiro, como matriz 10x10 de objetos “EspacoTabuleiro” e 

as peças associadas a elas. Cada peça também é representada por um código de 3 

caracteres: o primeiro indicando a qual jogador a peça pertence (jogador 1 ou jogador 2) e 

os demais servindo para identificar o tipo de peça (de cima para baixo, do lado esquerdo – 

Arqueiro, Ladino, Clérigo, Paladino, Mago e Guerreiro como descrito no conjunto de regras 

no Cap. I). O cursor, usado para selecionar peças e posições no tabuleiro, também é 

mostrado na interface do programa como o espaço de cor diferenciada próximo às peças do 

jogador 1. 

Após a construção da interface básica, era necessário iniciar a construção das regras do 

jogo no ambiente, ou seja, fazer com que o programa siga o fluxo natural do jogo conforme 

a interação dos usuários com o ambiente. 

Seguindo o fluxograma descrito anteriormente, o funcionamento do programa basear-se-ia 

em uma máquina de estados que são estruturas lógicas compostas por um conjunto de 

estados e um conjunto de regras de transição entre os estado, utilizada para controle de 
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processos, inclusive em jogos (Santos, 2004). Para realizar a seleção de posições do 

tabuleiro por parte do usuário, seria utilizado o cursor, enquanto para a seleção de ações 

optou-se pela escolha em menu. Os estados (Fig. 3.1) foram descritos da seguinte forma no 

programa: 

1) Selecionar uma Peça: Selecao_Livre 

2) Escolher uma Ação: Menu_Acoes_Livre 

3) Escolher Posição Alvo: Movimento_Escolha_Alvo, Ataque_Escolha_Alvo e 

Habilidade_Escolha_Alvo 

4) Escolher uma Ação (movimento já realizado): Menu_Acoes_Ja_Moveu 

5) Encerrar Jogada: Seleciona_Direcao 

Há algumas considerações a fazer quanto a estas definições: primeiramente, o estado de 

escolha da posição alvo foi desmembrado em três para comodidade da visualização na 

interface: a representação visual das jogadas possíveis seria diferente para cada opção, 

portanto, o estado serviria como um marcador que indica qual representação e qual seria o 

efeito da ação após a jogada. 

Além disso, o estado de encerrar a jogada recebeu este nome pois a seleção de qual 

direção a peça observa é a última ação a ser feita durante a vez da peça, conforme descrito 

pelas regras (Cap. 2). 

Com estes estados definidos, seria necessário então fazer com que as ações do usuário 

fossem validadas de acordo com cada estado do programa. Mais do que isso, como descrito 

nas necessidades identificadas do software, o programa deve identificar quais são as ações 

possíveis para cada peça e mostrá-las ao usuário, de forma que ele consiga compreender 

com maior facilidade quais movimentos ele pode realizar e focar seu raciocínio em tomar 

sua decisão adequadamente. 

Caso o usuário deseje movimentar a peça, o software, através da interface, deve mostrar 

quais posições são válidas para este movimento. Da mesma forma, ele deve mostrar quais 

espaços são alcançados pelas ações que ele pode realizar. Ao invés do programa 

simplesmente julgar se a ação que o usuário escolher é válida ou não, ele fornece a este 

usuário todas as possibilidades de ações que ele pode tomar. No entanto, para isto, ele 

deve primeiro conhecer quais são estas possibilidades. 

Daí surgiu o primeiro aspecto a ser estudado pelo programa: a busca pelas ações válidas 

que a peça poderia realizar. 
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3.3 BUSCA SELETIVA DE AÇÕES POSSÍVEIS 

Tendo em vista o conjunto de regras do ambiente, o programa poderia validar quaisquer 

decisões tomadas pelo usuário como válidas ou não. No entanto, mais do que apenas 

confirmar se a ação é possível, é importante que o programa saiba previamente quais são 

as ações que o usuário pode tomar e mostrá-las ao mesmo, pois, devido ao foco estratégico 

que é dado ao jogo, o retorno visual é de grande valia em manter a compreensão do usuário 

da situação do tabuleiro (Jesus & Cataldi, 2014).  

O grande número de possibilidades de ações para cada peça pode confundir em particular 

os usuários mais novos, que não conhecem o funcionamento completo do ambiente. O uso 

desta estratégia de interface permite que o usuário saiba exatamente quais ações ele pode 

tomar, cabendo somente a ele decidir qual irá realizar. 

Portanto, surgiu um novo requisito: o software deve ser capaz construir o conjunto de ações 

possíveis para cada peça. 

Primeiramente, seria necessário definir formalmente o que é uma ação válida no escopo das 

regras apresentadas. Analisando-se o conjunto de regras, obteve-se a seguinte definição: 

Ação Válida: Uma ação válida é composta por duas etapas: 

1) A peça pode “Mover-se” para um espaço no tabuleiro dentro de sua “Área de 

Movimento” 

2) A partir de sua nova posição ocupada no tabuleiro, a peça executar um “Ataque” ou uma 

“Habilidade” em um espaço no tabuleiro dentro de sua “Área de Alcance”. 

Tentando minimizar a ambiguidade em relação aos termos “movimento” e “ação”, estas 

etapas serão doravante denominadas “Movimento” para o ato de locomoção e “Ação” para a 

ação propriamente dita. Os termos movimento e ação, sem aspas, serão livremente 

utilizadas como sinônimos para uma jogada consistindo das duas etapas. 

Estas duas etapas não são obrigatórias, porém devem ser realizadas estritamente nesta 

ordem (ou seja, a peça não pode executar um “Movimento” depois de realizar uma “Ação”). 

Esta definição, entretanto, traz dois conceitos que devem ser formalmente introduzidos: 

 Área de Movimento: é o conjunto de espaços para os quais a peça pode se deslocar 

em sua etapa “Movimento”. Inclui todos os espaços para os quais a peça pode traçar 

uma rota, levando em consideração o espaço inicial e o poder de movimento 

(distância máxima, em espaços) desta peça. As rotas podem atravessar espaços 

ocupados por peças aliadas, porém não é permitida a passagem por espaços 

contendo peças inimigas. A posição final também não pode conter uma peça, seja 

aliada ou inimiga. 
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 Área de Alcance: a área na qual a “Ação” de uma peça é efetiva. A distância máxima 

que esta área abrange depende do poder de alcance de uma peça. Esta área ignora 

quaisquer peças em seu interior, alcançando a distância absoluta (em espaços) a 

partir do espaço inicial. 

Desta maneira, algumas observações puderam ser feitas: 

 Para a etapa “Movimento”, é necessário um algoritmo capaz de traçar todas as rotas 

permitidas dentre as regras do ambiente e armazene todos os espaços para os quais 

a peça pode traçar rotas. 

 Para a etapa “Ação”, é suficiente armazenar todos os espaços num raio de alcance 

igual ou inferior à distância imposta pelas regras para aquela peça. No entanto, a 

análise completa de ações possíveis requer o conhecimento completo de todas as 

posições finais possíveis, a fim de gerar um raio de ação para cada uma destas 

posições. 

A partir destas observações, nota-se que, enquanto a segunda etapa exige apenas um 

simples algoritmo de cálculo de distâncias para conferir a validez das ações, o problema da 

primeira etapa pode ser abstraído como um de rastreamento de rotas se utilizarmos o 

tabuleiros e seus espaços como um grafo. 

Observam-se as seguintes propriedades para o grafo de grade quadrada que representa o 

tabuleiro: 

 Cada espaço do tabuleiro é considerado um nó ou vértice do grafo; 

 cada aresta entre os espaços pode ser considerado uma aresta do grafo;  

 o custo de todas as arestas do grafo são conhecidos e iguais a 1; 

 em casos em que o nó esteja obstruído por uma peça inimiga, todas as suas arestas 

passam a ter valor infinito. 

Tomando como base que a posição inicial e o custo (distância) máximo são conhecidos, 

procurou-se referências de algoritmos semelhantes no Dicionário de Algoritmos e Estruturas 

de Dados norte americano (NIST). No entanto, não foram encontradas referências de 

algoritmos que tratassem do problema de forma apropriada. Procurou-se, Então, o algoritmo 

que se aproximasse mais do problema, levando em consideração que a posição inicial é 

conhecida e, que a partir dela, devem ser geradas rotas para todos os demais nós – a busca 

poderia ser interrompida na ocasião que o custo ultrapassasse o limite estipulado. 

O algoritmo que mais se aproximou do problema, sob este viés, foi o algoritmo de Busca em 

profundidade, apresentado na Revisão Bibliográfica deste trabalho. Este algoritmo, encontra 

o menor custo de acesso para todos os outros nós do grafo, quando possível. A partir de 
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uma fila ordenada pelo custo de movimento até o nó, seria possível, então, interromper o 

algoritmo assim que o custo ultrapassasse o valor limite imposto pela peça. 

Baseando-se na descrição do algoritmo, levando-se em consideração os fatos conhecidos 

sobre o grafo e o requisito de interromper a busca após certa profundidade (o que resulta, 

inclusive, em menor custo do algoritmo, devido à redução no número de nós acessados), 

obteve-se um código similar ao do Algoritmo 3.1. 

 

 

Observa-se neste algoritmo que houve também uma pequena simplificação do critério de 

interrupção da busca como dito anteriormente – ao invés de contar o custo de forma 

crescente, optou-se por utilizar o custo de forma decrescente, tal qual um recurso, de forma 

que a busca é interrompida quando este custo se esgota (igualando-se a zero). 

O algoritmo final utilizado também armazena o custo até cada posição e o nó anterior (como 

forma de rastreamento), que, apesar de não requeridos pelo problema em questão, podem 

ser adicionados com poucas modificações. 

Com esta etapa completa, o programa passou a gerar a Área de Movimento para cada 

peça. Após algumas alterações no programa, ao selecionar a peça com o cursor, a interface 

passou a mostrar o mapa gerado pelo algoritmo através de cores diferenciadas, conforme 

exemplificado pela Fig. 3.3. 

Funcao GeraAreaDeMovimento (var posicaoInicial, var custoLimite) 

   AdicionaNoFila(posicaoInicial, custoLimite) 

   Enquanto(FilaVazia = falso) 

      noAtual = RetiraNoFila() 

 Se (no.Atual.custoAtual < noAtual.posicaoAtual.menorCusto)                             

    AdicionaPosicaoAreaDeMovimento(noAtual.posicaoAtual,  

     noAtual.custoAtual) 

         Se (custoAtual > 0) 

             Para cada posicaoAtual.posicaoAdjacente  

  //Acima, à direita, abaixo e à esquerda 

                 Se(!posicaoAdjacente.obstaculo) 

                      AdicionaNoFila(posicaoAdjacente, custo–1) 

 

Algoritmo 3.1: Pseudo Código do algoritmo que gera a Área de Movimento 
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Figura 3.3: Exemplos de Áreas de Movimento geradas pelo programa 

Com o algoritmo da Área de Movimento completo, pode-se trabalhar na segunda etapa, que 

trata da Área de Alcance das peças. Como a Área de Alcance independe de quaisquer 

elementos presentes (exceto os próprios limites do tabuleiro), utilizou-se uma rápida 

implementação de busca em profundidade para encontrar quais nós seriam devidamente 

alcançados pelas ações da peça. O algoritmo é baseado no pseudocódigo ao apresentado 

no Algoritmo 3.2. 

Este algoritmo, de rápida implementação, é capaz de identificar rapidamente todos os nós 

alcançáveis de uma determinada posição. Como o alcance depende diretamente da Área de 

Movimento da peça, no entanto, uma chamada a esta função deve ser feita para cada nó 

adicionado à área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a implementação deste algoritmo e alguns ajustes à interface, a área de alcance da 

peça pode ser visualizada em código, conforme exemplificado pela Fig. 3.4. 

Função GeraAreaAlcancada(posicaoAtual, alcanceRestante) 

   Se (posicaoAtual.percorrida = falso) 

      AdicionaNoAreaAlcancada(posicaoAtual, alcanceRestante) 

      posicaoAtual.percorrida = verdadeiro 

         Se (alcanceRestante > 0) 

   Para cada posicaoAtual.posicaoAdjacente 

      GeraAreaAlcancada(posicaoAdjacente,  

alcanceRestante-1) 

 

   posicaoAtual.percorrida = falso 

 

Algoritmo 3.2: Pseudocódigo do algoritmo que gera a Área de Alcance 
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Figura 3.4: Demonstrações da área de alcance no protótipo 

      

É importante ressaltar que a interface prioriza mostrar a Área de Movimento sobre a de 

Alcance, pois, notadamente, a área coberta pelo Alcance sempre abrange a Área de 

Movimento por completo. É possível subentender, portanto, que quaisquer espaços 

pertencentes à Área de Movimento pertencem ao Alcance. Desta forma, a visualização na 

interface ficaria similar aos exemplos contidos na Fig. 3.5 

          

Figura 3.5: Demonstrações das Áreas de Movimento e de Alcance 

Através destes algoritmos, é possível hoje visualizar todas as combinações de jogadas para 

cada peça. Após uma alteração no estado do tabuleiro, pode-se reiterar os algoritmos para 

obter as novas combinações para cada peça.  

Terminada esta etapa, na qual se considerou o protótipo como atendendo às três primeiras 

necessidades apontadas no início deste capítulo e encontrando-se jogável para disputas 

entre dois jogadores, restou então o quarto requisito do sistema: criar um agente inteligente 

que fosse capaz de atuar sobre o ambiente proposto – isto é, jogar, tentando a vitória. 
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3.4 CONSTRUÇÃO DE AGENTES INTELIGENTES 

3.4.1  Caracterização 

A ideia para construção de um agente inteligente baseou-se profundamente no 

conhecimento descrito por Russell e Norvig (2010), amplamente citado no capítulo anterior, 

bem como no conhecimento adquirido em relação à construção de agentes voltados para 

jogos de tabuleiro. 

A primeira etapa na construção de um agente inteligente consiste em caracterizar o sistema. 

Tal prática permite a melhor visualização das propriedades que o ambiente apresenta, bem 

como possíveis peculiaridades envolvidas durante a sua construção. O estudo destas 

características foi realizado ainda nas etapas iniciais do projeto, porém, após a construção 

do protótipo, bastaram algumas pequenas alterações para sua documentação final. O 

ambiente, portanto, pode ser considerado como: 

 Completamente Acessível: o agente sempre terá à sua disposição conhecimento 

completo das peças do jogo para tomar suas decisões. 

 Determinístico: o ambiente é perfeitamente conhecido pois suas regras são fixas e 

imutáveis, não havendo espaço para ocorrências ou variáveis desconhecidas 

durante a tomada de decisão. 

 Não episódico: cada ação do agente e de seu adversário possui grande influência 

em suas ações posteriores, de modo que é interessante que o agente analise as 

consequências de suas ações para estabelecer o melhor caminho ser tomado a 

longo prazo. 

 Semidinâmico: como o jogo em questão é dividido em turnos e não possui limitações 

temporais, durante a vez do agente, o ambiente se torna completamente estático até 

sua tomada de decisão. No entanto, é importante ressaltar que o agente deve agir 

com certa rapidez de modo a não manter seu oponente (o usuário) esperando 

demais - este requisito de qualidade e performance torna o ambiente semidinâmico. 

 Discreto: todas as possibilidades de ação são previstas pelas regras. Portanto, os 

valores que o agente pode perceber são previsíveis e limitadas. 

 

Além disto, é necessário elicitar as propriedades que o agente deve apresentar. Utilizando 

ainda o modelo de Russell e Norvig, é possível elaborar sobre seu conjunto propriedades 

proposto: 

 Percepções: posição e atributos de cada peça, além do conjunto de jogadas 

possíveis para cada uma; 

 Ações: escolher uma jogada dentre o conjunto de ações e efetuá-la; 
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 Objetivos: atingir a vitória de acordo com as regras do jogo (i.e. derrotando o exército 

adversário); 

 Ambiente: o próprio software. 

Feita esta análise, constatou-se que, apesar da variedade de jogadas possíveis apresentada 

pelo jogo proposto, o mesmo poderia lidar com o processo de tomada de decisão de forma 

similar a que outros jogos de tabuleiro mais conhecidos costumeiramente usam. Iniciou-se a 

pesquisa por fontes que pudessem fornecer maiores informações sobre o uso de 

inteligência artificial neste tipo de jogo.  

3.4.2  Pesquisa e planejamento inicial 

O Chess Programming Wiki2, um repositório de informação sobre inteligência artificial para 

jogos de xadrez, serviu como referência inicial para introdução a vários algoritmos e 

comparação de sua implementação e uso com o problema proposto. O site, apesar de 

permitir edição pública, é bastante eficaz em apresentar algoritmos com clareza, alguns 

contando com exemplos e dificuldades encontradas na fase de implementação, bem como 

referências para diversas publicações científicas na área. 

Após a análise das opções para implementação de algoritmos para análise e tomada de 

decisão para este tipo, a representação em árvore se adequou melhor ao trabalho proposto, 

pois os ramos representariam as modificações causadas no tabuleiro por uma jogada, 

facilitando a visualização e compreensão de tais algoritmos. O jogo, portanto, passa a ser 

visto como um conjunto de possíveis estados e eventos futuros, em que o agente deve, 

através da sua análise desta árvore, deve selecionar a jogada que o deixa mais próximo de 

seu objetivo. 

Além disto, para qualquer que seja o algoritmo selecionado, é importante estabelecer o 

critério pelo qual o agente tomará sua decisão. A grande maioria dos algoritmos utiliza uma 

função de avaliação estática (Russel e Norvig, 2010), na qual cada estado recebe uma 

pontuação a partir de quão favorável ele é considerado pelo agente. Esta função é 

inteiramente dependente do jogo, de suas regras e da percepção de estado favorável 

considerada pela implementação. 

Com isto, concluiu-se que o próximo passo da implementação seria reunir o conhecimento 

adquirido sobre o jogo, baseando-se nas regras, para gerar uma função de avalição estática 

que permitisse ao agente avaliar seu desempenho no ambiente. 

                                                

 
2 Disponível em <http://chessprogramming.wikispaces.com/> 
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3.4.3  Função de avaliação estática 

Uma função de avaliação estática deste tipo pode ser implementada medindo valores tais 

como o número de peças em jogo, bem como a saúde restante em cada uma. No entanto, 

como a proposta de jogo é recente, este conhecimento adquirido provou-se bastante restrito 

durante as fases de planejamento da função, dificultando a avaliação do que pode ou não 

ser considerado favorável em relação ao posicionamento das peças no tabuleiro. 

Com esta barreira imposta, foi elaborada uma aproximação para o problema de outra forma. 

A partir do pouco conhecimento adquirido sobre o ambiente, identificou-se um problema 

externo ao nível da implementação, porém em relação ao conjunto de regras do jogo: 

partidas prolongadas, tal como no xadrez, podem ser bem comuns devido à grande 

quantidade de movimentos possíveis. 

Partidas muito longas poderiam se tornar cansativas aos usuários3 o que os afastaria do 

jogo como um todo. Um agente inteligente, buscando evitar sua derrota, poderia prolongar a 

partida por um número indeterminado de turnos, fazendo apenas jogadas consideradas 

seguras até que uma posição favorável fosse finalmente encontrada. 

Assim sendo, esta nova aproximação elaborada buscou então uma solução que poderia 

tornar as partidas mais dinâmicas e reduzir a capacidade do agente de prolongar o jogo - ao 

invés de analisar os estados, o foco seria então nas ações de cada peça. Ações que 

causassem maior prejuízo ao oponente seriam mais bem avaliadas do que outras. 

Esta aproximação seria caracterizada por valorizar ações realizadas pelas peças em 

detrimento de ações nulas, que alongariam o tempo de uma partida. É reconhecido que o 

uso de tal estratégia para uso do algoritmo desfavorece ações estratégicas, que muitas 

vezes não apresentam lucro instantâneo, porém que poderiam agregar vantagens a longo 

prazo. No entanto, tal escolha tornou-se justificável a partir da observação mais detalhada 

das características da própria representação em árvore adotada. Mais especificamente, 

tratam-se da profundidade e do fator de ramificação da árvore, tratadas no item a seguir. 

3.4.4  Profundidade e fator de ramificação da árvore de estados 

Millington (2006) cita o fator de ramificação como um bom indicador da dificuldade que o 

computador terá para jogar um jogo de tabuleiro. Conforme aumenta a profundidade da 

árvore de estados, aumenta também o número de ramos da árvore gerada, pois o fator de 

ramificação é fixo. No entanto, este aumento apresenta caráter exponencial, elevando o 

número de cálculos na mesma proporção. 

                                                

 
s Para evitar partidas demoradas e evitar situações em que alguns jogadores poderiam prolongar 
ainda mais para evitar derrotas, a FIDE (Federação Internacional de Xadrez) estipulou um limite de 
50 jogadas sem capturas de peças adversárias até que o jogo seja considerado um empate. 
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Ao analisar estas características para uma árvore de estados do jogo hipotética, levando em 

consideração as informações obtidas na seção 3.2 quanto ao número de ações possíveis, é 

fácil constatar que o fator de ramificação se expande rapidamente. Considerando uma 

simplificação rápida, se cada peça possui em média 10 ações que podem provocar 

alterações no estado do tabuleiro, e que cada jogador deve mover todas as 6 peças para 

completar um turno, obtém-se, para a realização de um único turno, um número da ordem 

de 106 nós. Este número eleva-se exponencialmente para cada turno subsequente. A 

análise de dois turnos completos, por sua vez, envolveria a avaliação de cerca de 1012 nós 

diferentes. 

Portanto, notou-se que, caso não pudessem ser propostas simplificações para a análise de 

jogadas (tais como o uso de jogadas planejadas e uso de padrões para cortar o número de 

cálculos), era inviável propor um algoritmo que pudesse tomar decisões a longo prazo sem 

reduzir artificialmente o número de ramos. Nos testes realizados, o algoritmo excedeu 

memória do computador e elevou o uso do processador ao máximo, tornando o processo 

instável.  

Uma alternativa proposta durante etapa de estudo foi a de procurar por implementações de 

jogos de estratégia similares conhecidos no mercado, como Final Fantasy Tactics, Ogre 

Battle e Shining Force. No entanto, o resultado da pesquisa provou-se infrutífero, pois não 

foram encontrados artigos ou livros com resultados que se adequassem ao projeto. Em um 

dos melhores resultados encontrados nesta pesquisa, encontrada em um site especializado 

em perguntas e respostas para programadores4, a resposta mais aprovada pelos usuários 

para um problema semelhante propunha exatamente a listagem e escolha de ações através 

de uma métrica do resultado imediato da ação. 

Reitera-se que tal alternativa poderia ser uma escolha inconsistente para a formulação de 

estratégias em longo prazo. Constatou-se ainda que, mesmo em tais fóruns de discussão, 

faltam abordagens mais concretas sobre a possibilidade de um agente inteligente que 

controlasse diversas peças como um todo – cada peça atuaria como um agente isolado, 

buscando apenas o melhor resultado imediato. No entanto, a observação de que pessoas 

obtiveram sucesso em suas implementações utilizando tal prática e a maior facilidade de 

planejamento em meio ao conhecimento limitado disposto foram fatores cruciais para a 

escolha da análise das ações em detrimento do estado do tabuleiro. 

Esta escolha tem por consequência tornar a pesquisa em profundidade na árvore 

redundante no sentido que a métrica apresenta-se relativamente inadequada para análises 

em longo prazo. Convenceu-se, portanto, que o projeto do agente inteligente deveria seguir 

                                                

 
4 Disponível em <http://stackoverflow.com/questions/3133273/ai-for-a-final-fantasy-tactics-like-game>. 
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adiante utilizando uma menor profundidade em prol da análise em largura das possibilidades 

de ação dispostas pelo ambiente. 

3.4.5  Implementação inicial do agente (Agente α) 

Com todas as características do agente definidas no item 3.3.1, buscou-se a construção de 

um protótipo que pudesse, ao menos na fase inicial de implementação, já analisar a lista de 

ações válidas e, através da função de avaliação estática, julgá-las e escolher uma ação a 

ser efetuada. 

Primeiramente, era necessário fazer com que o agente tivesse acesso à lista de ações 

possíveis para a peça. Apesar do trabalho desenvolvido para a geração da área de 

movimento e alcance das peças no capítulo anterior, algumas adaptações seriam 

necessárias para perfeita compreensão das ações pelo agente. 

O primeiro passo era filtrar a informação obtida através de ambas as Área de Movimento e 

Área de Alcance em jogadas efetivas, isto é, que tenham algum impacto no tabuleiro. 

Apesar do gráfico visual da Área de Alcance atingir uma grande quantidade de espaços, 

apenas espaços que possuem peças são realmente afetados por ataques e habilidades de 

outras peças. Além disto, ataques e habilidades são restritos pelo alcance das peças, 

portanto é necessário saber de que posições ele pode realizar estas ações. 

A maneira encontrada de fazer uma lista de ações efetivas que o agente possa percorrer foi 

alterando as funções de geração de áreas em duas etapas: na primeira, cada espaço 

coberto pela área de movimento passou a ser adicionado a uma lista de ações “nulas”, onde 

constam apenas os movimentos possíveis. Seguindo a proposta de avaliar as ações que 

cada peça realiza, este tipo de ação possui pontuação nula, pois não impacta diretamente 

as outras peças. 

Na segunda etapa, cada espaço coberto pela Área de Alcance passou a ser testado de 

modo a identificar se há possíveis alvos naquele espaço (dependendo da peça, um alvo 

poderia ser uma peça aliada, uma peça inimiga, ou um espaço vazio com inimigos em seus 

espaços adjacentes). Após o resultado do espaço neste teste for retornado, passa a ser 

gerada nova lista para a ação realizada no mesmo, adicionando-se a origem da ação e 

todos as peças atingidas por ela. Caso já exista uma lista para tal ação, adiciona-se apenas 

a origem àquela lista. 

Resumindo esta informação: concluídas estas duas etapas, a cada iteração do tabuleiro, é 

gerada para cada peça, além dos mapas para área de movimento e alcance, uma lista 

interna de ações efetivas composta por várias listas menores, cada uma encabeçada por 

uma ação e uma posição alvo correspondente. Dentro destas listas, é possível identificar de 

que posições estas ações são possíveis e quais serão as peças atingidas por elas. 
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Desta forma, restava então criar um algoritmo que, acessando essa lista de ações efetivas, 

pudesse escolher entre elas a melhor ação possível a partir da função de avaliação estática 

para cada peça. Um pseudocódigo que generaliza a ideia desta função pode ser visualizado 

no Algoritmo 3.3. 

 

A fim de testar a eficácia da função de avaliação estática, foi implementado esse código, 

sem contar ainda com a análise da árvore de estados futuros do tabuleiro. Este agente, 

denominado “Agente α”, seleciona cada peça sob seu domínio sempre na mesma ordem, 

realizando cada jogada como se a ação desta peça fosse irrelevante para as ações das 

demais. 5 Apesar de desconsiderar a ideia da árvore de estados6, este agente foi de grande 

importância para aproximação e ajuste da função de avaliação estática, bem como para 

identificação e eliminação de alguns erros. 

Devido à profundidade limitada de pesquisa na árvore adotada em projeto explicada no item 

3.3.4, decidiu-se utilizar este agente para um estudo comparativo posterior, detalhado no 

Capítulo 4.  

Terminada esta abordagem, se daria então o estudo para iniciar a construção do agente que 

calcularia a melhor jogada a partir de informações futuras. 

3.4.6  Implementação final do agente (Agente β) 

Baseando-se nas implementações Negamax exemplificadas por Millington (2006), buscou-

se implementar uma função que, baseada na representação em árvore, tentasse prever os 

estados futuros do tabuleiro e escolhesse as melhores jogadas de acordo. 

                                                

 
5
 É possível identificar agentes deste tipo em vários jogos similares no mercado, como Final Fantasy 

Tactics, em que mesmo com pouco tempo de jogo é possível perceber que a grande maioria dos 
oponentes apenas movimenta as peças em sua direção e executa a ação que lhe convir.  
6
 A seleção de uma única jogada implica em uma árvore de um único nível, porém mantém-se o 

ponto. 
 

Funcao CalculaAcaoAlfa(listaAcoesPeca) 

 acaoMax = nulo; 

 pontuacaoMax = -infinito 

 Para Cada acao em listaAcoesPeca 

  pontuacao = AvaliacaoEstaticaAcao(acao) 

 

Se pontuacao > pontuacaoMax 

   acaoMax = acao 

   pontuacaoMax = pontuação 

      retorna acaoMax 

 

Algoritmo 3.3: Pseudocódigo que generaliza a tomada de decisão do Agente α 
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Dado o trabalho feito na etapa anterior, analisando-se o código resultante e o conhecimento 

adquirido sobre as diferentes implementações para jogos de tabuleiro similares, optou-se 

pela construção de um algoritmo baseado no conceito do algoritmo Negamax, por ser uma 

versão simplificada do Minimax, mas que se adapta a jogos de dois jogadores sem que se 

precise definir heurísticas diferentes para cada jogador. 

O Negamax original consiste na ideia de identificar, após todas as suas iterações, o estado 

do tabuleiro possui que resulta no maior valor possível de acordo com a função de avaliação 

estática. Ao percorrer cada ramo, é possível realizar uma avaliação dos estados localizados 

nos nós terminais e determinar qual o movimento que aproxima o jogador do estado com a 

maior pontuação mínima. 

Isto, por outro lado, também significa que o valor resultante da avaliação de cada ramo 

terminal só é encontrado após o percurso completo de todos os ramos. 

Baseando-se na implementação anterior da função de avaliação estática, onde cada ação 

isolada é avaliada e recebe uma pontuação, com a finalidade de evitar problemas optou-se 

por fazer alterações no algoritmo, de forma que esta pontuação fosse acumulada até os 

ramos terminais da árvore de estados. 

Este algoritmo, portanto, avaliaria a ação atual e utilizaria este resultado em junção aos 

resultados obtidos nos nós inferiores, para então compará-los e retornar os melhores 

valores da função de avaliação estática para os nós superiores. 

Supondo que em um ramo qualquer, a peça alvo da avaliação pertença ao agente, a 

pontuação resultante seria adicionada ao total acumulado das iterações, valorizando a 

jogada. No entanto, o procedimento também seria realizado para peças inimigas, que 

subtraem a pontuação do valor acumulado, desmerecendo a jogada, tal como na Fig. 3.6.  

 

Figura 3.6: Representação em árvore de estados do algoritmo utilizado no Agente β. 

Conforme aumenta a profundidade de busca na árvore, são adicionados e subtraídos 

valores até a profundidade máxima da busca. Os valores finais (máximos, sejam eles 

positivos ou negativos), em conjunto com as respectivas sequências de ações, são enviados 
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aos nós imediatamente superiores, que devem repetir o processo até que o nó raiz seja 

atingido. 

Ao final da busca, será conhecida a sequência que resulta na melhor soma, isto é, resulta 

em uma posição de maior vantagem (ou menor desvantagem) para o agente, assim como 

um algoritmo Negamax comum. Isto pode ser visualizado na Fig. 3.7. 

 

Figura 3.7: Representação da árvore de estados após a execução do algoritmo do Agente β 

Seguindo esta lógica, o algoritmo deveria a cada iteração, de forma similar à fase inicial, 

avaliar a jogada de acordo com a função de avaliação estática. A pontuação obtida seria 

adicionada a pontuação obtida pela iteração seguinte e então comparada à pontuação 

máxima anterior. Caso a nova pontuação seja maior, a nova sequência de jogadas pode ser 

armazenada. A cada turno, o jogador tem o direito de agir com todas suas peças, por isso, 

ao final de todas as iterações, a sequência pode ser executada.7 

Portanto, caberia a esta nova função do agente: 

 Percorrer a lista de ações efetivas, selecionando uma ação para análise; 

 Calcular para esta ação, utilizando a função de avaliação estática, sua pontuação 

correspondente; 

 Gerar um novo estado do tabuleiro para a ação atual; 

 Executar a iteração seguinte, caso exista, para este estado do tabuleiro; 

 Utilizar a pontuação atual e a pontuação resultante da iteração seguinte para calcular 

a pontuação total e compará-la com a pontuação máxima para esta iteração; 

 Obter a melhor sequência de ações baseada nesta pontuação máxima; 

 Ao fim da lista, retornar à iteração anterior a pontuação máxima e a sequência de 

ações obtida. 

É importante notar alguns pontos em relação a esta abordagem: 

                                                

 
7
Lembra-se que, de acordo com as regras do jogo, várias peças podem ser movidas durante a vez de 

um jogador, permitindo que uma sequência de jogadas seja executada corretamente sem imprevistos 
causados pelo seu oponente. 
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1) A lista de ações efetivas pode mudar a cada novo estado do tabuleiro, devido às 

alterações que ocorrem no mesmo. A função deve ser capaz também de gerar novas 

listas para cada nova iteração, de modo a produzir jogadas corretas. 

Notadamente, o algoritmo de geração de ações válidas para cada nó da árvore é um 

processo custoso, devido à ordem de complexidade do mesmo. Além da limitação em 

profundidade supracitada, a alternativa encontrada para reduzir este custo computacional foi 

simplesmente eliminar a geração de movimentos para peças além da analisada em questão. 

Limitar a geração de listas para esta única peça, no entanto, implicaria em reduzir o número 

de possíveis combinações de jogadas que o agente poderia realizar, pois, de acordo com as 

regras, a ordem de movimentação das peças de um jogador não é fixa – qualquer peça 

pode ser movida a qualquer momento, desde que esta não tenha sido movida anteriormente 

no mesmo turno. 

A movimentação de uma peça pode expandir ou limitar o conjunto de ações que uma peça 

seguinte pode tomar. No entanto, considerou-se este efeito como sendo de pouca 

relevância em comparação com os ganhos obtidos em relação ao custo computacional – o 

número de ramos gerados por um nó seria reduzido em grande parte, pois apenas uma 

peça (e seu respectivo conjunto de ações) estaria no escopo da análise. 

Influenciada pelo desenvolvimento da função de avaliação estática e de consecutivos testes 

com o Agente α, criou-se uma sequência de peças arbitrária que prioriza a movimentação 

de peças do Guerreiro e Maga que são consideradas mais agressivas por causarem 

causam maior dano e que comumente tomam a iniciativa em táticas ofensivas, adicionando 

maior dinamismo e velocidade à estratégia do agente. Além disso, a eliminação de peças 

inimigas também garante um maior número espaços liberados no tabuleiro, adicionando 

possibilidade à lista de ações efetivas das peças seguintes. 

Ainda, a limitação imposta pela sequência fixa de peças reduz o custo voltado à análise de 

ramos redundantes. Por exemplo: em determinado ramo, a peça A realiza a ação 1. Em 

seguida, a peça B realiza a ação 2. Em outro ramo, a peça B realiza a ação 2. Em seguida a 

peça A realiza a ação 1. Em ambos os casos, o ramo resultante poderia ser idêntico.8 

Portanto, a perda de informação não foi considerada motivo suficiente para justificar uma 

implementação mais exigente. Desta forma, um vetor contendo uma sequência arbitrária 

para as peças foi incluído no projeto, de modo que cada peça estaria atrelada a sua ordem 

de iteração, isto é, a uma profundidade fixa na árvore de estados. 

                                                

 
8
 Reconhece-se que técnicas para eliminação de estados redundantes, revisadas anteriormente, 

poderiam minimizar o problema. No entanto, o uso de tais técnicas foi descartado pois a seu 
desenvolvimento não foi concluído até o fim deste estudo. Uma nova análise quanto a estas técnicas 
poderia ser realizada num estudo posterior. 
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2) A geração de um novo tabuleiro também pode ser vista de maneira diferente – é 

possível alterar o tabuleiro atual para uma próxima iteração, desde que as alterações 

sejam revertidas em seguida. 

A criação literal de novos estados no tabuleiro em memória excedeu o espaço disponível 

para realização dos cálculos em todos os testes. Por isto, foi identificado a necessidade de 

limitar o uso de memória associado. 

A primeira ideia para solucionar este problema foi utilizar um objeto temporário de tabuleiro 

para cada iteração. Por exemplo, caso a profundidade de busca chegasse a 12 jogadas, 

seriam criados 12 tabuleiros temporários, de modo que cada alteração realizada durante 

uma iteração fosse armazenada em um tabuleiro correspondente à esta iteração. Desta 

forma, a iteração seguinte utilizaria este tabuleiro como base para realizar suas próprias 

alterações, até que a busca em profundidade chegasse ao seu limite máximo. 

No entanto, esta ideia foi descartada, pois a cada nova alteração seria necessário copiar 

todas as variáveis e vetores associados ao tabuleiro anterior, para então executar tal 

alteração. Considerou-se este processo muito custoso, pois uma cópia completa do 

tabuleiro deveria ser efetivamente feita uma vez para cada nó. No exemplo citado 

anteriormente, seriam realizadas aproximadamente 1012 cópias. 

A alternativa encontrada para reduzir o número de operações realizadas no algoritmo foi a 

de utilizar apenas um tabuleiro, executando as alterações conforme as listas de ações são 

percorridas e revertendo-as ao final de cada iteração. Deste modo, o número de operações 

seria drasticamente reduzido, pois apenas os espaços do tabuleiro afetados por estas 

alterações seriam modificados. 

Apesar de bastante interessante em teoria, na prática as experiências e testes para 

desenvolvimento de um código adequado para reversão precisa das alterações foram 

bastante extensos, ocupando aproximadamente dois meses de trabalho.9 O capítulo 5 

elabora sobre os resultados do projeto e as dificuldades encontradas durante a construção 

do algoritmo. 

Mesmo com as dificuldades encontradas, a solução pretendida foi a que melhor se adequou 

e permaneceu durante toda a execução do projeto e, portanto, mantida até a versão 

presente do algoritmo. 

Resolvidos estes pontos, o agente se encontraria pronto para implementação e testes 

iniciais. Seguindo o planejamento inicial do projeto, seriam realizadas doze iterações 

consecutivas, uma para cada peça de cada jogador.  

                                                

 
9 Até a presente data, o algoritmo ainda apresentava alguns poucos erros. Entretanto, foram tomadas 
algumas medidas de segurança para impedir o agente de tentar realizar jogadas que não seriam 
normalmente possíveis. 
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O pseudocódigo contido no Algoritmo 3.4 exemplifica o funcionamento deste programa, 

conforme a abordagem anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de repetidos ajustes para eliminar erros de travamento e problemas encontrados, o 

resultado dos testes iniciais com um número reduzido de peças foram satisfatórios, pois o 

jogo funcionou normalmente e apresentou certo nível de dificuldade aos jogadores. Este 

Agente β, diferentemente do anterior Agente α, passou a combinar ações de peças para 

eliminar peças inimigas mais rapidamente, além de tomar posições mais seguras no 

tabuleiro para evitar a eliminação de suas próprias peças. 

No entanto, o que parecia ser uma solução simples provou-se ainda ser muito custoso 

computacionalmente. As otimizações planejadas não foram suficientes para conseguir 

realizar todas as doze iterações em um tempo considerado aceitável, ou seja, poucos 

segundos – nos primeiros testes, o agente levou mais de 30 minutos para o cálculo de um 

único turno, pois também levava em consideração as ações nulas, além de ocupar vários 

Funcao CalculaAcaoBeta(numIteracao, vetorOrdemPecas) 

   acaoMax = nulo 

   listaMelhoresAcoes = nulo 

   pontuacaoMax = -infinito 

   Se numIteracao > numMaxIteracoes 

      Retorne 0, nulo 

 

   idPeca = vetorOrdemPecas[numIteracao] 

   listaAcoesPeca = CalculaListaAcoes(idPeca) 

   Para Cada acao em listaAcoesPeca 

      pontuacaoAtual = AvaliacaoEstaticaAcao(acao) 

      RealizaAlteracoesTabuleiro(acao) 

        pontuacaoProx,listaAcoesProx = CalculaAcaoBeta 

                           (numIteracao+1, vetorOrdemPecas) 

      pontuacaoTotal = pontuacaoAcao + pontuacaoProx 

      Se pontuacaoTotal > pontuacaoMax 

         pontuacaoMax = pontuacaoTotal 

         listaMelhoresAcoes = acao + listaAcoesProx 

         ReverteAlteracoesTabuleiro(acao) 

    

   Retorne pontuacaoMax, listaMelhoresAcoes 

Algoritmo 3.4: Pseudocódigo que representa o algoritmo do Agente β. 
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gigabytes de memória devido ao modo com que a aplicação lidava com a utilização de 

memória para cada nó da árvore. 

A ideia de que o programa desenvolvido poderia ser usado em dispositivos que não 

dispõem de tanta memória disponível, como dispositivos móveis, bem como a noção de que 

um jogo de estratégia, com finalidade para entretenimento, deve exigir rápida resposta do 

agente a fim de obter partidas duração média (Jesus & Cataldi, 2014), fizeram dos 

resultados obtidos completamente inaceitáveis. 

Visou-se então reconstruir algumas partes do código com a finalidade reduzir a criação de 

novas variáveis para limitar a memória utilizada pelo programa. No entanto, esta medida 

provou-se infrutífera e, neste ponto da implementação, reduzir ainda mais o uso de variáveis 

teria como consequência reescrever grande parte do programa. 

Foi estudada também a opção de eliminar arbitrariamente diversas possibilidades de 

movimento, reduzindo em até vinte as ramificações geradas por um único nó. No entanto, 

esta opção se apresentaria inviável mais uma vez devido às regras do jogo, onde muitas 

vezes os resultados da ação realizada dependem do espaço ocupado pelas peças. 

Desta forma, resolveu-se adotar uma medida mais drástica. Ao invés de calcular dois turnos 

completos (ou seja, doze iterações em profundidade), o cálculo seria limitado a um número 

menor de peças (oito iterações em profundidade), contendo apenas uma parte das peças do 

oponente. 

Tal medida poderia ter consequências graves, como a tomada de ações desprevenidas 

devido à inobservância de peças inimigas. No entanto, resolveu-se tomar este risco, com 

uma única precaução: as peças inimigas atingidas pela análise ao agente seriam escolhidas 

arbitrariamente, de modo que as peças consideradas mais perigosas (maior poder de 

ataque) do ponto de vista ofensivo seriam sempre analisadas. 

Utilizando ainda a ideia do sequenciamento arbitrário de peças, pode-se escolher uma 

ordem que priorize as peças consideradas mais perigosas em jogo. Desta forma, mesmo 

com a limitação da análise do agente, ele estaria atento às jogadas que poderiam 

representar maior risco a ele, o que pode ser explorado pelo adversário. 

A sequência de peças foi então implementada baseando-se na função de avaliação estática, 

que dita maiores pontuações para peças consideradas mais fortes. Neste ínterim, o agente 

estaria sempre atento às ações destas peças, assim como visaria sempre derrotá-las 

primeiro. 

A versão presente do Agente β, portanto, seguindo as ideias apresentadas de maior rapidez 

de execução e menor uso de memória, conta com a análise de apenas 8 peças arbitrárias. 

Os testes iniciais apresentados por este agente apresentaram menos de 2 segundos de 

cálculo para todas as jogadas e limitaram a memória utilizada para menos de 80MB, índices 
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considerados razoáveis para a aplicação por estarem bem superiores quando comparados 

aos testes anteriores, bem como apontavam para um desempenho superior deste agente 

em relação ao Agente α. 

No entanto, para fins científicos, buscou-se estabelecer um parâmetro mais imparcial para a 

medida de eficiência destes agentes. Foi então desenvolvida uma pesquisa a fim de verificar 

a validade dos resultados obtidos. 

3.5 DESENVOLVIMENTO DE UMA PESQUISA COMPARATIVA 

De modo a validar a eficiência deste agente desenvolvido, foi proposta uma pesquisa 

comparativa que pudesse avaliar o desempenho do Agente α, que realiza ações buscando 

apenas a melhor ação que a peça pode realizar, em relação ao Agente β, que analisa várias 

peças consecutivamente antes de movimentar suas peças. 

Para isso, propôs-se uma metodologia simples, mas que fosse capaz de estabelecer 

resultados em um curto prazo. A pesquisa buscou pessoas de ambos os sexos, que 

tivessem algum interesse em jogos de tabuleiro. Dentre estas pessoas, algumas já 

possuíam alguma experiência com jogos similares, enquanto outras tiveram seu primeiro 

contato com um jogo da espécie. 

Pediu-se a cada uma destas pessoas que, após algum contato inicial com as regras e o 

funcionamento do jogo, que jogasse uma partida contra ambos Agente α e Agente β.  Nesta 

análise não há grupo de controle pois não foram encontrados voluntários dispostos a jogar 

diversas vezes repetidamente. Após cada partida, o sistema armazenaria em arquivos de 

texto informações que poderiam ser comparadas nas partidas entre os dois agentes. Estes 

arquivos contêm as seguintes informações: 

 o agente enfrentado pelo usuário (Agente α ou Agente β); 

 o tempo total de jogo; 

 o vencedor da partida e o número de peças restantes; 

 o tempo que o usuário levou para realizar cada jogada; 

 o tempo que o agente levou para calcular cada jogada.10 

Admite-se que a pesquisa poderia ser incompleta por considerar apenas duas partidas para 

cada usuário. Além disso, devido ao modo como o sistema foi apresentado, os usuários 

                                                

 
10

 O tempo de cálculo de uma jogada é diferente do tempo de realização de uma jogada, no sentido 
em que o primeiro não leva em consideração o tempo de manuseio da interface. Após o cálculo da 
jogada do agente, o usuário era capaz de controlar o andamento das jogadas do agente através de 
confirmações em tela. Deste modo, o usuário poderia visualizar melhor as ações realizadas pelo 
agente. 
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tendiam a enfrentar o Agente α antes do Agente β, podendo carregar maior experiência 

quanto ao funcionamento das regras do jogo entre as duas partidas. No entanto, a análise 

dos dados registrados e o número de pessoas que participaram da pesquisa ajudam a 

nortear algumas tendências em relação ao andamento do jogo contra cada agente.  

A análise dos resultados obtidos encontra-se no capítulo 4.  
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS OBTIDOS 

O protótipo desenvolvido, contendo ambos os agentes inteligentes Agente α e Agente β, foi 

construído de modo a permitir a utilização por outros usuários. Ele foi enviado a vários 

voluntários que se dispuseram a participar de um estudo de comparação de desempenho 

dos agentes desenvolvidos. 

Foi pedido aos 30 voluntários que jogassem pelo menos uma partida contra cada agente de 

modo a comparar o desempenho entre estes. Estes voluntários possuíam ao menos algum 

interesse em jogos. A experiência em jogos de estratégia e/ou similares com o Apsys foi 

bastante variada. 

Para a avaliação dos agentes, foi incentivada aos usuários a leitura de um manual com as 

regras básicas do jogo. Também foi adicionado um modo de testes para o protótipo, para 

que novos usuários se familiarizassem com a interface e a mecânica do ambiente. Em 

seguida, foi pedido que jogassem cada um uma partida contra ambos Agente α e Agente β. 

O resultado de cada partida era armazenado em um arquivo de texto, que posteriormente 

foram avaliados estatisticamente. 

Cada partida teve duração total entre 10 e 20 minutos. Cada usuário, de posse do programa 

em seu próprio computador, deveria realizar duas partidas conforme o solicitado. Portanto, o 

contato de cada voluntário com o protótipo durou em média cerca de 20 a 40 minutos. 

Ao todo, foram recolhidas mais de 80 amostras. No entanto, algumas foram descartadas 

devido a pequenos problemas envolvendo erros no arquivamento das estatísticas. Além 

disto, alguns dos voluntários realizaram uma quantidade muito maior de partidas do que o 

pedido, o que resultaria num desvio dos dados, levando em consideração a quantidade 

pedida aos demais voluntários.  

 

Figura 4.1: Número de amostras utilizadas no estudo 
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Após um processo de descarte das amostras esdrúxulas, foram filtradas 64 amostras de 

partidas, que representam os registros completos das partidas em que os jogadores não 

superaram o terceiro contato com o ambiente apresentado. Destas amostras, 34 foram 

realizadas em confronto com o Agente α, e as 30 restantes contra o Agente β. Estas 

amostras podem ser classificadas conforme a Fig. 4.1. 

Foi registrada também a média de partidas realizadas pelos usuários antes de cada 

confronto, tal como na Fig. 4.2 a seguir. 

 

Figura 4.2: Gráfico comparativo da experiência dos usuários antes de cada partida 

Nota-se que a grande maioria dos usuários optou por desafiar o Agente α antes do Agente 

β. Isto se deve ao modo como estes agentes foram apresentados ao usuário e à 

nomenclatura tendenciosa escolhida para estes. No entanto, esta ordem não é suficiente 

para descaracterizar o mérito da pesquisa, considerando as demais informações obtidas. 

As estatísticas de vitórias dos usuários contra os agentes nas Figuras: 4.3, 4.4 e 4.5. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3: Porcentagem de vitórias em disputas entre o usuário e o Agente α 
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Figura 4.4: Porcentagem de vitórias em disputas entre o usuário e o Agente β 

 

 

 

Figura 4.5: Comparativo de vitórias dos usuários para cada agente 

 

Cerca de 53% dos usuários conseguiram um resultado positivo em confronto contra o 

Agente α, enquanto apenas 43% alcançaram a vitória contra o Agente β.  

Estes resultados direcionam a crer que, apesar da experiência notavelmente maior dos 

usuários ao confrontar o Agente β, este aparenta ser um oponente mais desafiador do que o 

Agente α, mesmo apesar do uso da mesma função de avaliação estática para ambos os 

agentes. Resultados com índices maiores poderiam resultar caso as médias de experiência 

anterior às partidas fossem mais próximas. 

No entanto, é importante ressaltar que o Agente β demandou muito mais esforço de 

pesquisa e desenvolvimento do que o Agente α e sua média de vitória foi cerca de 10% 
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abaixo da média de vitórias do Agente α. Portanto, o esforço de desenvolvimento no Agente 

β pode ser justificável por sua maior competitividade.  

Por fim, analisou-se o tempo de execução dos movimentos do usuário para cada agente, 

ignorando o tempo para movimento das peças dos agentes inteligentes (Fig. 4.6). 

 

Figura 4.6: Tempo de execução dos movimentos para cada usuário. 

O tempo para execução das ações do usuário contra o Agente α superou, em média, 1 

minuto o tempo para movimento das peças contra o Agente β. Especulou-se que, devido à 

menor experiência média de manuseio do software dos usuários contra o Agente α, o tempo 

médio de execução das ações poderia ser maior. 

Portanto, contrapôs-se o tempo de execução à experiência anterior do usuário, isto é, ao 

número de vezes que o usuário manuseou o software e confrontou os agentes antes do 

agente em questão. Chegou-se aos resultados descritos na Fig. 4.7. 

 

Figura 4.7: Comparativo entre a experiência do usuário e templo de realização de ações. 
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O tempo médio para execução de ações notavelmente decresce conforme aumenta a 

experiência do usuário com o software, tal como o esperado. Pode-se considerar que, 

devido à falta de controle para avaliação do tempo real da jogada – o usuário poderia deixar 

a aplicação em espera por quanto tempo julgasse necessário -, a forma de medição não foi 

precisa o suficiente para obter resultados que pudessem denotar diferenças de 

comportamento do usuário em relação aos agentes. 

Por fim, foi feito também um registro de quanto tempo o Agente β levou para calcular suas 

ações. Devido à profundidade da árvore de estados que o agente deveria analisar, o número 

de cálculos poderia facilmente ultrapassar 108 ramos, uma grande quantidade de ramos nos 

quais o programa deveria fazer dezenas de cálculos para determinar os ramos seguintes.  

Estes períodos de tempo registrados foram obtidos utilizando a biblioteca System.Timers. 

Adquirindo os instantes de tempo antes e depois do cálculo de cada ação realizada pelo 

computador, se fez possível obter algumas estimativas para o tempo de execução do jogo. 

Em cerca de 50% das amostras obtidas para o Agente β, o computador não tomou mais de 

1 segundo para todos os conjuntos de ações para suas peças, em uma média de 5 a 6 

cálculos por partida. 

Nos 50% restantes, o agente levou, ao todo, de 5 a 10 segundos para calcular todas as 

suas jogadas. Em um caso em particular, o computador levou 17 segundos para a 

realização de uma única jogada – tempo considerado muito grande para uma aplicação que 

pretende ser ágil em seu tempo de resposta e também se comparado a outros jogos 

semelhantes, como Final Fantasy Tactics. 

Lembra-se que o tempo de cálculo é fortemente relacionado à disponibilidade de recursos 

disponíveis em um computador, podendo haver exceções em casos de tarefas dispendiosas 

em execução. Mas reconhece-se que a eficiência dos algoritmos implementados poderia ser 

melhor, reduzindo o consumo de recursos. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 

Este trabalho possuía como finalidade estudar a viabilidade de técnicas de busca seletiva 

em processos de decisão aplicada em um jogo, mas acabou por cobrir diversas áreas do 

conhecimento, que, por vários motivos, provaram-se necessários durante a realização deste 

estudo. 

Cobrindo desde as etapas iniciais, onde se fez necessário reconhecer as necessidades e 

limitações do projeto, foi necessário discernir o que era realmente importante para a 

realização do trabalho. Muitas ideias foram descartadas e/ou subutilizadas ao longo do 

projeto, em prol da realização em tempo hábil do mesmo. 

O protótipo inicial, simulando apenas o conjunto de regras para o ambiente de aplicação 

proposto, envolveu algum esforço em fazer com que todas as regras fossem devidamente 

respeitadas, devido à alta complexidade não das regras, mas dos requisitos que as 

tornassem viáveis, como a função de avaliação estática e a construção dos Agentes α e β. 

A ferramenta de auxílio ao usuário, que mostra visualmente quais movimentos ele pode 

realizar, exigiu grande esforço de desenvolvimento para seu funcionamento correto. Apesar 

do algoritmo de busca em largura ter sido de grande valia, diversos outros algoritmos foram 

pesquisados e planejados para o mesmo fim. Entretanto, após extensos testes, o algoritmo 

de busca em largura destacou-se como o mais hábil para este tipo de aplicação. 

O algoritmo de busca em profundidade utilizado para a escolha das Ações, apesar de não 

ser menos eficiente do que o algoritmo de busca em largura seguindo o denotado pelas 

regras, poderia ter sido substituído por este último sem perder a eficiência do programa. 

Considera-se que ao menos a implementação deste servirá de experiência para estudos 

futuros. 

Os primeiros testes envolvendo o Agente α, apesar de dependerem em sua maior parte da 

função de avaliação estática das ações realizadas, explicitaram diversos pequenos 

problemas na implementação, que precisaram ser corrigiram para que o agente não 

realizasse movimentos ilegais, ou tentasse acessar espaços de memória inexistentes. 

Apesar dos contratempos, a implementação do Agente α demandou menor tempo de 

desenvolvimento (se comparada ao tempo utilizado para a construção do Agente β) e os 

resultados apresentados pelo estudo estatístico simples do desempenho do agente 

mostraram-se satisfatórios (média de vitórias apenas 10% menor em relação ao Agente β) – 

enquanto este tipo de agente não seria capaz de vencer um usuário experiente, ele é mais 

do que suficiente para apresentar um novo usuário ao jogo, podendo ser considerado um 
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nível „fácil‟ ou de „aprendizado‟, comum em vários jogos do gênero, como Final Fantasy 

Tactics e Ogre Battle. 

Pode-se considerar que, dado o devido tempo e uma base estatística grande o suficiente, 

seria possível formular uma função de avaliação estática na qual, mesmo um agente com 

uma implementação simples, de ordem de busca fixa como a do Agente α, seria capaz de 

confrontar um usuário com experiência moderada de igual para igual. 

Já nas fases posteriores do projeto, o Agente β demandou centenas de horas e 

implementação e testes, portanto sendo bem mais custoso em relação ao Agente α. A 

implementação e uso do algoritmo Negamax modificado, por sua característica recursiva e 

pela grande quantidade de variáveis a serem controladas no ambiente, acabou 

influenciando em inúmeros erros e exigiu uma quantidade considerável de reprojetos ao 

longo de sua construção. 

Enquanto muitos dos erros podem ser atribuídos à inexperiência, considera-se que, mesmo 

com os resultados estatísticos positivos encontrados ao fim do trabalho, o uso de algoritmos 

desta complexidade em jogos similares voltados ao comércio não é recomendável, dada a 

relação custo benefício envolvida no projeto, pois mesmo a protótipo do Apsys exigiu muitos 

recursos computacionais, seu desenvolvimento voltado ao mercado poderia ser considerado 

custoso ou inviável. No entanto, ainda há grande margem para a pesquisa acadêmica na 

área. 

Trabalhos futuros a partir deste poderiam envolver a otimização do algoritmo atual, através 

de técnicas conhecidas como a poda seletiva e o uso de movimentos pré-programados até 

técnicas mais avançadas otimizações da manipulação de dados e a implementação de um 

agente cognitivo, que poderia legitimamente, através da experiência, aprender quais 

jogadas são mais ou menos eficientes. 

Ao fim, conclui-se que o estudo serviu como mais uma ratificação da factibilidade da 

implementação de um algoritmo que possa calcular vários ramos de uma árvore de estados 

à frente e que, dado tempo suficiente, é possível aproximar-se da solução Minimax de um 

jogo complexo. E, mais obstante, que é possível utilizar algoritmos de busca seletiva como 

forma de auxiliar usuários humanos e agentes inteligentes a tomar decisões em um 

ambiente. 



 55 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

RUSSELL, S.J.; NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice 
Hall, 1995. 

MILLINGTON, I. Artificial Intelligence for Games. Taylor & Francis, 2006. 

PATEL, A. Amit’s A* Pages. Universidade de Stanford. Disponível em 

<http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/>. Acesso em: 04 de 
dezembro de 2014. 

SEDGEWICK, R. Algorithms in Java, Part 5: Graph Algorithms.3 ed. Addison 
Wesley, 2003. 

JESUS, A. M.; CATALDI, P.C.P. APSYS: Desenvolvimento de Jogo Tático de 
Tabuleiro em Realidade Aumentada. Departamento de Desenho Industrial, 
Universidade de Brasília, 2014. 

SCARVALONE, M. Game Theory and the Minimax Theorem. Universidade de 
Chicago. Disponível em 
<http://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2008/REUPapers/Scarvalone
.pdf>. Acesso em: 04 de dezembro de 2014. 

HAZEWINKEL, M. Minimax Principle. Encylopedia of Mathematics. Springer, 2002. 
Disponível em <http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Minimax_principle>. 
Acesso em 04 de dezembro de 2014. 

MCKINSEY, J.C.C. Introduction to the Theory of Games. The RAND Corporation, 

1952. 

SHAH, R. B. Minimax em Dictionary of Algorithms and Data Structures [online], 

Vreda Pieterse and Paul E. Black, eds. 10 January 2007. Disponível em: 
<http://www.nist.gov/dads/HTML/minimax.html>. Acessado em 04 de dezembro 
de 2014. 

OSBORNE, M. J., RUBINSTEIN, A. A Course in Game Theory. Cambridge, MA: 

MIT, 1994. 

PRESSMAN, R.S. Engenharia de Software – Uma Abordagem Profissional, 7. 

ed. McGraw-Hill, 2011. 

KOTONYA, G.; SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: Process and 
Techniques. John Wiley & Sons, 1998. 

FEOFILOFF, P.; KOHAYAKAWA, Y.; WAKABAYASHI, Y. Uma Introdução Sucinta 
à Teoria dos Grafos, 2011. Disponível em 
<http://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos/>. Acessado em 04 de dezembro de 
2014. 

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, 
Clifford. Introduction to Algorithms. 3 ed. MIT PRESS, 2009.   

SANTOS, Giliard. L. Máquinas de Estados Hierárquicas em Jogos Eletrônicos. 

Departamento de Informática, Pontifício Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
2004.  

 

 

http://theory.stanford.edu/~amitp/GameProgramming/
http://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2008/REUPapers/Scarvalone.pdf
http://www.math.uchicago.edu/~may/VIGRE/VIGRE2008/REUPapers/Scarvalone.pdf
http://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Minimax_principle
http://www.nist.gov/dads/HTML/minimax.html

