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Procura Procura HeurHeuríística stica -- InformadaInformada
EstratEstratéégias de Busca Exaustiva (Cega)gias de Busca Exaustiva (Cega)

encontram soluencontram soluçções para problemas pela geraões para problemas pela geraçção ão sistemsistemááticatica de de 
novos estados, que são comparados com o objectivo;novos estados, que são comparados com o objectivo;

são são ineficientesineficientes na maioria dos casos:na maioria dos casos:

são capazes de calcular são capazes de calcular apenasapenas o o custo de caminhocusto de caminho do ndo nóó actual ao nactual ao nóó
inicial para decidir qual o prinicial para decidir qual o próóximo nximo nóó da fronteira a ser expandido.da fronteira a ser expandido.
esta medida não conduz necessariamente a busca na direcesta medida não conduz necessariamente a busca na direcçção do ão do 
objectivo.objectivo.

Estes mEstes méétodos devem ser exaustivos porque são mtodos devem ser exaustivos porque são méétodos gerais, isto todos gerais, isto éé, , 
são independentes do problema.são independentes do problema.

Por isto chamamPor isto chamam--se de Procura Cega, não Informados ou dse de Procura Cega, não Informados ou déébeis.beis.

Como encontrar um barco perdido?Como encontrar um barco perdido?
não podemos procurar no oceano inteiro...não podemos procurar no oceano inteiro...
observamos as correntes marobservamos as correntes maríítimas, o vento, etc...timas, o vento, etc...

Procura Procura HeurHeuríística stica -- InformadaInformada

Para obter resultados prPara obter resultados prááticos propõeticos propõe--se se 
considerar a estrutura particular do espaconsiderar a estrutura particular do espaçço o 
de busca para uma classe particular de de busca para uma classe particular de 
problemas, isto problemas, isto éé, propõe, propõe--se utilizar se utilizar 
caractercaracteríísticas prsticas próóprias do problema prias do problema 
particular para ajudar no processo de particular para ajudar no processo de 
busca.busca.

Isto Isto éé chamado chamado Procura Procura HeurHeuríística ou stica ou 
Informada.Informada.
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Procura Procura HeurHeuríística stica -- InformadaInformada
EstratEstratéégias de Busca Heurgias de Busca Heuríísticastica

utilizam utilizam conhecimentoconhecimento especespecííficofico do problema na escolha do do problema na escolha do 
prpróóximo nximo nóó a ser expandidoa ser expandido
barco perdidobarco perdido

correntes marcorrentes maríítimas, vento, etc...timas, vento, etc...

Introduz uma Introduz uma mméétricatrica que permite ao agente de busca que permite ao agente de busca 
estimar a distância desde o estado actual atestimar a distância desde o estado actual atéé um um 
objectivo.objectivo.
A mA méétrica pode expressar distância, custo ou uma trica pode expressar distância, custo ou uma 
medida abstracta.medida abstracta.

A utilizaA utilizaçção desta mão desta méétrica permitirtrica permitiráá escolher o escolher o prpróóximo  ximo  
nnóó da fronteira a ser expandidoda fronteira a ser expandido..

A funA funçção que calcula este tipo de mão que calcula este tipo de méétricas denominatricas denomina--se se 
funfunçção heurão heuríísticastica

HeurHeuríísticastica
Uma Uma heurheuríísticastica éé uma tuma téécnica que permite cnica que permite 
melhorar a eficiência da procura.melhorar a eficiência da procura.

A palavra A palavra HeurHeuríística stica vem do grego vem do grego HeuriskeinHeuriskein
que significa que significa ““DescobrirDescobrir”” e e éé tambtambéém a origem m a origem 
de Eurekade Eureka que provem da expressão  que provem da expressão  ““heurikaheurika””
que ficou famosa por Arquimedes.que ficou famosa por Arquimedes.
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HeurHeuríísticastica
Uma heurUma heuríística serstica seráá então uma estimaentão uma estimaçção adequada ão adequada 
do custo ou longitude do passo (no espado custo ou longitude do passo (no espaçço de procura) o de procura) 
desde um estado atdesde um estado atéé um objectivo.um objectivo.

Diremos que Diremos que subestimasubestima a distância se a sua estimaa distância se a sua estimaçção ão 
atatéé o objectivo o objectivo éé menor ou igual a distância real.menor ou igual a distância real.

ÉÉ sempre posssempre possíível calcular a funvel calcular a funçção heurão heuríística, mas stica, mas éé
necessnecessáário, dado que a heurrio, dado que a heuríística balanstica balançça o ganho a o ganho 
entre a  eficiência da procura e o custo computacional entre a  eficiência da procura e o custo computacional 
de calcular a heurde calcular a heuríística.stica.
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Estimando a distância
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Com que critCom que critéérios avaliamos uma  rios avaliamos uma  
pesquisa:pesquisa:

Na semana anterior vimos estes critNa semana anterior vimos estes critéérios:rios:
CompletudeCompletude::

SerSeráá que todas as pesquisas encontram uma soluque todas as pesquisas encontram uma soluçção, no ão, no 
caso desta existir;caso desta existir;

Complexidade do tempo:Complexidade do tempo:
SerSeráá que demora muito tempo encontrar uma soluque demora muito tempo encontrar uma soluçção ão 
para um dado problema;para um dado problema;

Complexidade da memComplexidade da memóória:ria:
SerSeráá que temos de ter muita memque temos de ter muita memóória quando ria quando 
efectuamos uma busca;efectuamos uma busca;

ÓÓptima:ptima:
SerSeráá que que éé encontrada a melhor soluencontrada a melhor soluçção quando esta ão quando esta 
existe.existe.
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NotaNotaççãoão

Dado um nDado um nóó nn
g (n) = custo desde o ng (n) = custo desde o nóó inicial atinicial atéé n.n.
h (h (n) n) = fun= funçção heurão heuríística aplicada ao nstica aplicada ao nóó nn..
Isto Isto éé o custo o custo estimadoestimado desde desde nn atatéé uma uma 
solusoluçção.ão.
h * (h * (nn) = custo ) = custo real real de um caminho de um caminho óóptimo  ptimo  
desdedesde nn atatéé uma soluuma soluçção.ão.
f (f (nn) = g () = g (nn) + h () + h (nn) custo estimado de uma ) custo estimado de uma 
solusoluçção que passa pelo não que passa pelo nóó n.n.

Busca pela Melhor EscolhaBusca pela Melhor Escolha
BestBest--FirstFirst SearchSearch

Busca genBusca genéérica onde o nrica onde o nóó de de menor custo menor custo 
““aparenteaparente”” na fronteira do espana fronteira do espaçço de o de 
estados estados éé expandido primeiro.expandido primeiro.
Duas abordagens bDuas abordagens báásicas:sicas:
1. 1. Pesquisa  Gulosa (Pesquisa  Gulosa (GreedyGreedy searchsearch))
2. 2. Algoritmo A*Algoritmo A*
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Pesquisa GulosaPesquisa Gulosa
Semelhante Semelhante àà busca em profundidade com busca em profundidade com 
backtrackingbacktracking..
O seu objectivo O seu objectivo éé::

Minimizar o custo estimado para atingir um nMinimizar o custo estimado para atingir um nóó..
Expandir o nExpandir o nóó cujo estado cujo estado éé previsto como o mais previsto como o mais 

perto do nperto do nóó final, com base na estimativa feita pela final, com base na estimativa feita pela 
funfunçção heurão heuríística h.stica h.
Tem de existir um conhecimento prTem de existir um conhecimento préévio dessas vio dessas 

funfunçções.ões.
h (n) = Custo estimado do caminho mais barato h (n) = Custo estimado do caminho mais barato 
desde o estado correspondente ao ndesde o estado correspondente ao nóó n atn atéé a um a um 
estado objectivo (final).estado objectivo (final).

Pesquisa GulosaPesquisa Gulosa

Algoritmo:Algoritmo:

funfunçção ão BuscaBusca--GulosaGulosa ((problema,hproblema,h)  )  

retorna retorna uma soluuma soluçção ou falhaão ou falha
BuscaBusca--MelhorMelhor--EscolhaEscolha ((problemaproblema, , hh))
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Devemos sempre escolher uma funDevemos sempre escolher uma funçção heurão heuríística que stica que 
seja admissseja admissíível, isto vel, isto éé, que não ultrapasse o custo real , que não ultrapasse o custo real 
da soluda soluçção.ão.

Distância directa (h Distância directa (h SLDSLD) ) éé admissadmissíívelvel porque o caminho porque o caminho 
mais curto entre dois pontos mais curto entre dois pontos éé sempre uma linha recta.sempre uma linha recta.

h (n) deve ser zero quando o nh (n) deve ser zero quando o nóó n tenha associado um n tenha associado um 
estado correspondente ao estado final (Objectivo), ver estado correspondente ao estado final (Objectivo), ver 
no exemplo.no exemplo.

Tenta sempre ser rTenta sempre ser ráápido na sua pesquisa.pido na sua pesquisa.

Pesquisa GulosaPesquisa Gulosa

Um exemplo de Busca Gulosa:Um exemplo de Busca Gulosa:
Veremos como isto funciona na pesquisa de rotas na Veremos como isto funciona na pesquisa de rotas na 
Madeira, usando a distância heurMadeira, usando a distância heuríística stica straightstraight--lineline
(Linha recta), que vamos chamar de h (Linha recta), que vamos chamar de h SLDSLD. . 

Se o objectivo Se o objectivo éé a Cancela, então temos de saber quais a Cancela, então temos de saber quais 
as distâncias as distâncias straightstraight--lineline atatéé áá Cancela.Cancela.

Por exemplo, h Por exemplo, h SLD SLD (Ponta de Sol) = 366. (Ponta de Sol) = 366. 

Vejamos o progresso da pesquisa gulosa Vejamos o progresso da pesquisa gulosa bestbest--firstfirst
usando h usando h SLDSLD para a pesquisa da Ponta de Sol atpara a pesquisa da Ponta de Sol atéé
Cancela. Cancela. 
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Madeira com distâncias em linha recta (km)Madeira com distâncias em linha recta (km)

Partida Ponta de Sol

A distância em linha recta atA distância em linha recta atéé ao nao nóó objectivo (Cancela) objectivo (Cancela) éé de 366 kmde 366 km
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Madeira com distâncias em linha recta (km)Madeira com distâncias em linha recta (km)

Neste caso o caminho mais perto serNeste caso o caminho mais perto será…á…
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Madeira com distâncias em linha recta (km)Madeira com distâncias em linha recta (km)

Aqui serAqui será…á…
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Madeira com distâncias em linha recta (km)Madeira com distâncias em linha recta (km)

Chegamos ao nó objectivo…
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Propriedades/CaracterPropriedades/Caracteríísticas da pesquisa sticas da pesquisa 
Gulosa:Gulosa:

Não Não éé CompletaCompleta

NNóós repetidos podem originar  caminhos infinitos (s repetidos podem originar  caminhos infinitos (looploop))
Ex. CaniEx. Caniççal  al  MachicoMachico CaniCaniççal  al  ……

Partida Partida MachicoMachico

Propriedades/CaracterPropriedades/Caracteríísticas da pesquisa sticas da pesquisa 
Gulosa:Gulosa:

Não Não éé ÓÓptima: ptima: escolhe o caminho que escolhe o caminho que éé mais mais 
econeconóómico mico àà primeira vista.primeira vista.

Partida Madalena do MarPartida Madalena do Mar
Chegada MonteChegada Monte

Qual o caminho a Qual o caminho a 
escolher?escolher?
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Propriedades/CaracterPropriedades/Caracteríísticas da pesquisa sticas da pesquisa 
Gulosa:Gulosa:

Custos de busca mCustos de busca míínimos.nimos.
Complexidade Temporal : O (Complexidade Temporal : O (bnbn) (b ) (b éé o factor de o factor de 
ramificaramificaçção, e n o não, e n o níível da soluvel da soluçção). ão). 

Porquê?Porquê?
Pode acontecer no pior caso, todos os nPode acontecer no pior caso, todos os nóós tenham s tenham 

de ser expandidos ou visitados.de ser expandidos ou visitados.

Complexidade Espacial : O (Complexidade Espacial : O (bnbn) (b ) (b éé o factor de o factor de 
ramificaramificaçção, e n o não, e n o níível da soluvel da soluçção).ão).

Porquê?Porquê?
MantMantéém todos os nm todos os nóós em mems em memóória.ria.

Olhemos estes mOlhemos estes méétodos:todos:
Custo Uniforme: Custo Uniforme: 

Ordena a partir de gOrdena a partir de g
Completo e Completo e ÓÓptimoptimo
CaroCaro

Busca GulosaBusca Gulosa
Ordena a partir de hOrdena a partir de h
Não Não éé completo nem completo nem éé óóptimoptimo
Porem Porem éé melhor em termos computacionaismelhor em termos computacionais

SerSeráá posspossíível combinavel combina--los?los?
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Algoritmo A* Algoritmo A* 

Na pesquisa A* a avaliaNa pesquisa A* a avaliaçção de cada não de cada nóó éé
uma combinauma combinaçção: ão: 

f (n) = g (n) + h (n)f (n) = g (n) + h (n)
g (n) g (n) –– Custo do caminho desde o nCusto do caminho desde o nóó
inicial atinicial atéé n.n.
h (n) h (n) –– Estimativa do custo desde n atEstimativa do custo desde n atéé ao ao 
nnóó objectivo.objectivo.

Algoritmo A*Algoritmo A*

f (n) f (n) –– custo estimado de uma solucusto estimado de uma soluçção que ão que 
passa por n.passa por n.

Objectivo: Objectivo: 
Minimizar f (n) Minimizar f (n) SoluSoluçção menor custo totalão menor custo total

NNóó de menor valor f (n) de menor valor f (n) éé expandido.expandido.
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Algoritmo A*Algoritmo A*

Algoritmo A*Algoritmo A*

f(n) = g(n) + h(n)  função de avaliação em cada nó

A

RC

SPCBS

A F O R

ZTS

B

366=0+366

393=140+253
447=118+129 449=75+374

- Objectivo

646=280+366 415=239+176 671=291+380
413=220+193

591=338+253 450=450+0 526=366+160
417=317+100

553=300+253

418=418+0 607=414+193615=455+160
- Solução
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Algoritmo A*: FunAlgoritmo A*: Funçção Admissão Admissíívelvel

ÉÉ posspossíível provar que a pesquisa A* vel provar que a pesquisa A* éé
completa e completa e óóptima, com uma restriptima, com uma restriçção:ão:

escolher uma funescolher uma funçção heurão heuríística ADMISSstica ADMISSÍÍVEL VEL 

Nunca sobrestima o custo real do caminho Nunca sobrestima o custo real do caminho 
que passa por que passa por nn, ou seja:, ou seja:

h (n) <= h * (n)h (n) <= h * (n)

Algoritmo A*Algoritmo A*

PodePode--se demonstrar o seguinte:se demonstrar o seguinte:
Sejam hSejam h1 1 e he h22 ,  duas heur,  duas heuríísticas sticas 
admissadmissííveis tais que para todo nveis tais que para todo nóó nn

hh11(n)(n) <= h<= h22(n) <= h * (n)(n) <= h * (n)

Então o algoritmo A* utilizando hEntão o algoritmo A* utilizando h2 2 expandirexpandiráá
menos nmenos nóós que utilizando hs que utilizando h11..
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Algoritmo A*Algoritmo A*

Complexidade de tempo: Complexidade de tempo: 
Exponencial com o comprimento da soluExponencial com o comprimento da soluçção, porão, poréém m 
boas funboas funçções heurões heuríísticas diminuem significativamente sticas diminuem significativamente 
esse custo.esse custo.

Custo de espaCusto de espaçço: O (b o: O (b dd))
Guarda todos os nGuarda todos os nóós expandidos na mems expandidos na memóória.ria.
Possibilita o Possibilita o backtrackingbacktracking..

Eficiência Eficiência óóptimaptima
Entre as vEntre as váárias solurias soluçções possões possííveis encontra sempre veis encontra sempre 
primeiro a melhor.primeiro a melhor.

MemMemóória limitada (ria limitada (MemoryMemory--boundedbounded))

Os recursos computacionais não são Os recursos computacionais não são 
infinitos.infinitos.
Necessidade de fazer a pesquisa Necessidade de fazer a pesquisa 
parametrizandoparametrizando o limite da memo limite da memóória ria 
dispondisponíível, mantendo a vel, mantendo a completudecompletude e e 
optimizaoptimizaçção.ão.



Inteligência Artificial Universidade da Madeira

21

Algoritmo IDA*Algoritmo IDA*

ModificaModificaçções ao Algoritmo A* : ões ao Algoritmo A* : 
Limite para a profundidade dado pelo valor de Limite para a profundidade dado pelo valor de 
f.f.
O limite O limite éé incrementado para o  menor valor incrementado para o  menor valor 
da iterada iteraçção (repetião (repetiçção) anterior.ão) anterior.

O corte O corte éé feito pelo menor valor de f (n) da feito pelo menor valor de f (n) da 
iteraiteraçção corrente, que excede o limite.ão corrente, que excede o limite.
Expande todos os nExpande todos os nóós dentro de um s dentro de um 
determinado contorno, o limite de f (n).determinado contorno, o limite de f (n).

IDA*IDA*
Expande todos os Expande todos os 
nnóós dentro de um s dentro de um 
contorno, o limite contorno, o limite 
de f (n).de f (n).
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Algoritmo IDA*Algoritmo IDA*

Completo: se o caminho Completo: se o caminho éé mais curto, cabe na mais curto, cabe na 
memmemóória disponria disponíível.vel.

ÓÓptimo: se o caminho ptimo: se o caminho óóptimo ptimo éé mais curto, cabe mais curto, cabe 
na memna memóória disponria disponíível.vel.

Complexidade de EspaComplexidade de Espaçço: O (b * d)o: O (b * d)

Complexidade de Tempo :O(bComplexidade de Tempo :O(b2d2d))

SMA*SMA*

ÉÉ uma versão (simplificada) do A*.uma versão (simplificada) do A*.
Faz uso de toda a memFaz uso de toda a memóória disponria disponíível.vel.
EstratEstratéégia:gia:

Ir expandindo o melhor Ir expandindo o melhor nnóó--folhafolha atatéé
preencher a mempreencher a memóória.ria.
Para expandir o prPara expandir o próóximo nximo nóó, descarta o n, descarta o nóó
com pior valor de f.com pior valor de f.
Esse valor Esse valor éé guardado no antecessor do nguardado no antecessor do nóó
descartado.descartado.
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SMA*SMA*

SMA*SMA*
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SMA*SMA*

SMA*SMA*
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SMA*SMA*

SMA* SMA* éé completo se a menor completo se a menor 
profundidade da soluprofundidade da soluçção ão éé menor que o menor que o 
espaespaçço em memo em memóória.ria.
SMA* SMA* éé óóptimo se consegue alcanptimo se consegue alcanççar ar 
solusoluçção ão óóptima, dentro da memptima, dentro da memóória, senão ria, senão 
retorna a melhor possretorna a melhor possíível.vel.
Complexidade de EspaComplexidade de Espaçço / Tempo : o / Tempo : 
ExponencialExponencial

FIM PARTE 1FIM PARTE 1
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IntroduIntroduçção ão 
àà

Inteligência ArtificialInteligência Artificial

Procura InformadaProcura Informada

Agenda Agenda 
Parte 1Parte 1

IntroduIntroduçção a ão a ProcuraProcura
Informada ou HeurInformada ou Heuríísticastica
BestBest--FirstFirst SearchSearch
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Algoritmo A*Algoritmo A*
Algoritmo IDA* (Algoritmo IDA* (IterativeIterative
DeepningDeepning A*)A*)
Algoritmo SMA*Algoritmo SMA*

Parte 2Parte 2
Processo de ProcuraProcesso de Procura

HeurHeuríística e sua aplicastica e sua aplicaççãoão
FunFunçção de Avaliaão de Avaliaççãoão
Admissibilidade Admissibilidade 
Consistência Consistência 
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QualidadeQualidade
EstratEstratéégias de Definigias de Definiçção ão 
de Heurde Heuríísticassticas
AnAnáálise de Performancelise de Performance

Algoritmos de Procura Algoritmos de Procura 
LocalLocal

Trepa ColinasTrepa Colinas
AnnealingAnnealing SimuladoSimulado
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HeurHeuríística e a sua Aplicastica e a sua Aplicaççãoão

A heurA heuríística stica éé utilizada:utilizada:
Como tComo téécnica de busca  para a obtencnica de busca  para a obtençção de ão de 
metas em problemas não algormetas em problemas não algoríítmicos que tmicos que 
geram geram ““explosõesexplosões”” combinatcombinatóórias.rias.
Como um mComo um méétodo aproximado de resolutodo aproximado de resoluçção de ão de 
problemas utilizando funproblemas utilizando funçções de avaliaões de avaliaçção de ão de 
tipo heurtipo heuríístico. stico. 
Como um mComo um méétodo de poda (corte) para todo de poda (corte) para 
estratestratéégias de programas de jogos.gias de programas de jogos.

HeurHeuríística e a sua Aplicastica e a sua Aplicaççãoão
Numa busca, podemos aplicar dois tNuma busca, podemos aplicar dois tóópicos de picos de 
heurheuríística, a decisão sobre qual nstica, a decisão sobre qual nóó serseráá feita a feita a 
expansão e a decisão sobre quais os nexpansão e a decisão sobre quais os nóós que s que 
devem ser descartados. devem ser descartados. 
Numa busca podemos definir duas situaNuma busca podemos definir duas situaçções:ões:

O universo O universo éé totalmente conhecidototalmente conhecido, pelo que a , pelo que a 
heurheuríística serstica seráá realizada atravrealizada atravéés da atribuis da atribuiçção ão 
de nde núúmeros.meros.
O universo não O universo não éé totalmente conhecidototalmente conhecido, no , no 
qual a heurqual a heuríística serstica seráá realizada atravrealizada atravéés da s da 
aplicaaplicaçção de regras. ão de regras. 
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HeurHeuríística e a sua Aplicastica e a sua Aplicaççãoão
As funAs funçções heurões heuríísticas são especsticas são especííficas para cada ficas para cada 
problemaproblema. Estas fun. Estas funçções podem ser pouco certas ou ões podem ser pouco certas ou 
podem não encontrar a melhor resposta, no entanto a sua podem não encontrar a melhor resposta, no entanto a sua 
utilizautilizaçção permite a libertaão permite a libertaçção do uso das anão do uso das anáálises lises 
combinatcombinatóóriasrias..
Por outro lado, a implementaPor outro lado, a implementaçção de uma funão de uma funçção ão 
heurheuríística stica éé difdifíícil, jcil, jáá que que éé difdifíícil medir precisamente o cil medir precisamente o 
valor de uma determinada soluvalor de uma determinada soluçção e ão e éé difdifíícil medir cil medir 
determinados conhecimentos de forma a permitir que seja determinados conhecimentos de forma a permitir que seja 
efectuada uma anefectuada uma anáálise matemlise matemáática do seu efeito no tica do seu efeito no 
processo de busca.processo de busca.

CaracterCaracteríísticas das Heursticas das Heuríísticassticas

AdmissibilidadeAdmissibilidade
ConsistênciaConsistência
DominânciaDominância
QualidadeQualidade
AnAnáálise de Performancelise de Performance
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AdmissibilidadeAdmissibilidade
Uma boa funUma boa funçção heurão heuríística deve ser admissstica deve ser admissíível, vel, 
isto isto éé, nunca subestimar o custo real da , nunca subestimar o custo real da 
solusoluçção, no exemplo anterior a distância ão, no exemplo anterior a distância éé
admissadmissíível pois o caminho mais curto entre dois vel pois o caminho mais curto entre dois 
pontos pontos éé sempre uma linha recta. sempre uma linha recta. 

Na escolha de uma funNa escolha de uma funçção h (n) ão h (n) éé sempre sempre 
melhor utilizar uma funmelhor utilizar uma funçção heurão heuríística com stica com 
valores altos, desde que seja admissvalores altos, desde que seja admissíível.vel.

ConsistênciaConsistência

A propriedade de consistência pode ser definida A propriedade de consistência pode ser definida 
como: uma heurcomo: uma heuríística h (n) stica h (n) éé consistente se, consistente se, 
para cada npara cada nóó n e para cada sucessor nn e para cada sucessor n’’ de n, de n, 
gerado por qualquer acgerado por qualquer acçção a, o custo estimado ão a, o custo estimado 
de atingir o objectivo a partir de n não de atingir o objectivo a partir de n não éé superior superior 
ao custo de em cada passo obter nao custo de em cada passo obter n’’ mais o mais o 
custo estimado de atingir o objectivo a partir de custo estimado de atingir o objectivo a partir de 
nn’’..
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DominânciaDominância
Em alguns problemas Em alguns problemas éé posspossíível definir mais do que vel definir mais do que 
uma funuma funçção heurão heuríística, pelo que devemos utilizar a stica, pelo que devemos utilizar a 
funfunçção que domina todas as outras funão que domina todas as outras funçções possões possííveis. veis. 
Uma funUma funçção ão hihi domina outra fundomina outra funçção ão hkhk se se hihi (n)(n)≥≥ hkhk (n) (n) 
para qualquer n no espapara qualquer n no espaçço de estados. o de estados. 
Esta propriedade reflecteEsta propriedade reflecte--se directamente no nse directamente no núúmero de mero de 
nnóós expandidos para cada heurs expandidos para cada heuríística. stica. 
Caso existam muitas funCaso existam muitas funçções heurões heuríísticas para o mesmo sticas para o mesmo 
problema, e nenhuma domine as outras, devemos problema, e nenhuma domine as outras, devemos 
definir a fundefinir a funçção h para cada não h para cada nóó, da seguinte forma:, da seguinte forma:

h (n) = max(h1(n), h2(n),h (n) = max(h1(n), h2(n),……, , hm(nhm(n))))

QualidadeQualidade
A qualidade de uma funA qualidade de uma funçção heurão heuríística stica éé medida atravmedida atravéés de s de ““effectiveeffective
branchbranch”” factor (b *), que descreve o quanto um processo de procura factor (b *), que descreve o quanto um processo de procura 
estestáá concentrado em atingir o seu objectivo.concentrado em atingir o seu objectivo.
ÉÉ calculado atravcalculado atravéés da fs da fóórmula:rmula:

N = 1 + N = 1 + b*b* + (+ (b*b*)2 + )2 + …… + (+ (b*b*)d)d
Uma boa funUma boa funçção h terão h teráá um valor de um valor de b*b* muito prmuito próóximo de 1ximo de 1
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Qualidade: Voltando ao 8Qualidade: Voltando ao 8--puzzlepuzzle

2 3 4
1

6
5

8 7

Estado Final

2 4 8
7 3 5
1 6

Estado Actual

Distância Distância 

A quantidade de 
peças for a do lugar

= 7

2 4 8
7 3 5
1 6h1( ) =

Qualidade: Voltando ao 8Qualidade: Voltando ao 8--puzzlepuzzle

2 3 4
1

6
5

8 7

Estado Final

2 4 8
7 3 5
1 6

Estado Actual

Distância Distância 

= 10

2 4 8
7 3 5
1 6h2( ) = Número de movimentos 

necessários para colocar cada 
peça no seu lugar
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QualidadeQualidade
A funA funçção h1 representa um limite inferior de h (n), mas ão h1 representa um limite inferior de h (n), mas 
não fornece uma estimativa da dificuldade, em termos não fornece uma estimativa da dificuldade, em termos 
de nde núúmeros de passos para atingir a configurameros de passos para atingir a configuraçção ão 
objectivo.objectivo.
A tabela que compara a qualidade das funA tabela que compara a qualidade das funçções ões 
definidas: definidas: 

EstratEstratéégias de Definigias de Definiççãoão

Existem três estratExistem três estratéégias gengias genééricas para ricas para 
definir heurdefinir heuríísticas.sticas.

1.1. RelaxaRelaxaçção das restrião das restriçções do problema ões do problema 
atravatravéés da elaboras da elaboraçção de modelos ão de modelos 
relaxados.relaxados.

2.2. Uso de informaUso de informaçção estatão estatíística.stica.
3.3. Identificar os atributos mais relevantes do Identificar os atributos mais relevantes do 

problema.problema.
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RelaxaRelaxaçção das restrião das restriçções do problemaões do problema

Consiste na diminuiConsiste na diminuiçção da complexidade das condião da complexidade das condiçções ões 
que envolvem a procura e excluir qualquer consideraque envolvem a procura e excluir qualquer consideraçção ão 
que possa ser considerada irrelevante para resoluque possa ser considerada irrelevante para resoluçção do ão do 
problema.problema.
Quanto menos um problema for relaxado, melhor serQuanto menos um problema for relaxado, melhor seráá a a 
funfunçção heurão heuríística correspondente, sendo a eficiência da stica correspondente, sendo a eficiência da 
busca aumentada atravbusca aumentada atravéés do custo de admissibilidade s do custo de admissibilidade 
ao usar a funao usar a funçção h.ão h.
Uma vez que as soluUma vez que as soluçções num modelo relaxado nunca ões num modelo relaxado nunca 
são superiores em termos de custo ao problema original, são superiores em termos de custo ao problema original, 
as funas funçções heurões heuríísticas determinadas atravsticas determinadas atravéés destes s destes 
modelos são admissmodelos são admissííveis e consistentes.veis e consistentes.

RelaxaRelaxaçção das restrião das restriçções do problemaões do problema

ExercExercíício de 5cio de 5’’
No 8No 8--puzzlepuzzle

O que foi relaxado em hO que foi relaxado em h11??
O que foi relaxado em hO que foi relaxado em h22??
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RelaxaRelaxaçção das restrião das restriçções do problemaões do problema

No 8 No 8 –– puzzle o problema pode ser relaxado, permitindo puzzle o problema pode ser relaxado, permitindo 
a movimentaa movimentaçção directa da peão directa da peçça para o seu lugar a para o seu lugar 
objectivo. Neste caso, o nobjectivo. Neste caso, o núúmero de passos necessmero de passos necessáários rios 
para atingir o objectivo para atingir o objectivo éé simplesmente a soma do simplesmente a soma do 
nnúúmero de pemero de peçças fora do lugar (has fora do lugar (h11(n)).(n)).

Um modelo menos relaxado seria, permitir que as peUm modelo menos relaxado seria, permitir que as peçças as 
pudessem ser movidas para um quadrado adjacente. O pudessem ser movidas para um quadrado adjacente. O 
nnúúmero de passos necessmero de passos necessáários para atingir o objectivo rios para atingir o objectivo 
neste caso seria a soma das distâncias que cada peneste caso seria a soma das distâncias que cada peçça a 
estestáá do seu destino (hdo seu destino (h22(n)).(n)).

Uso de informaUso de informaçção estatão estatíísticastica
Consiste na melhoria das funConsiste na melhoria das funçções heurões heuríísticas atravsticas atravéés do uso de s do uso de 
dados estatdados estatíísticos recolhidos atravsticos recolhidos atravéés dos resultados obtidos numa s dos resultados obtidos numa 
amostra da populaamostra da populaçção. ão. 
Por exemplo, no caso do 8 Por exemplo, no caso do 8 –– puzzle, podepuzzle, pode--se comese começçar por executar ar por executar 
uma busca usando uma base de 100 configurauma busca usando uma base de 100 configuraçções distintas, ões distintas, 
depois de efectuada a computadepois de efectuada a computaçção dos resultados se em 90% dos ão dos resultados se em 90% dos 
casos a funcasos a funçção h retorna o mesmo valor então a h (n) serão h retorna o mesmo valor então a h (n) seráá atribuatribuíído do 
o respectivo valor.o respectivo valor.
Esta estratEsta estratéégia possui a vantagem de expandir menos ngia possui a vantagem de expandir menos nóós, embora s, embora 
por outro lado, elimina a admissibilidade, uma vez que nos por outro lado, elimina a admissibilidade, uma vez que nos 
restantes 10% dos casos do problema referido, poderrestantes 10% dos casos do problema referido, poderáá ser possser possíível vel 
que a funque a funçção de avaliaão de avaliaçção super estime o custo da soluão super estime o custo da soluçção.ão.
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Identificar os atributos Identificar os atributos 
mais relevantes do problemamais relevantes do problema

Consiste em apreender com base na experiência. No exemplo Consiste em apreender com base na experiência. No exemplo 
anterior, esta abordagem consiste em resolver com dezenas de anterior, esta abordagem consiste em resolver com dezenas de 
configuraconfiguraçções do puzzle. ões do puzzle. 
Cada exemplo resolvido Cada exemplo resolvido éé constituconstituíído por um estado do caminho da do por um estado do caminho da 
solusoluçção e o custo actual da soluão e o custo actual da soluçção a ser atingida a partir desse ão a ser atingida a partir desse 
ponto. ponto. 
A partir destes exemplos, pode ser utilizado um algoritmo de A partir destes exemplos, pode ser utilizado um algoritmo de 
aprendizagem indutivo para construir uma funaprendizagem indutivo para construir uma funçção h (n).ão h (n).
Os mOs méétodos de aprendizagem indutivos são mais eficazes quando todos de aprendizagem indutivos são mais eficazes quando 
fornecidos com caracterfornecidos com caracteríísticas de um estado que são relevantes sticas de um estado que são relevantes 
para a sua avaliapara a sua avaliaçção.ão.
A caracterA caracteríística stica ““nnúúmero de pemero de peçças mal colocadas no puzzleas mal colocadas no puzzle”” (x1(n)) (x1(n)) 
podepode--se revelar se revelar úútil para prever a distância actual de um estado a til para prever a distância actual de um estado a 
partir de um objectivo.partir de um objectivo.

Identificar os atributos Identificar os atributos 
mais relevantes do problemamais relevantes do problema

A partir das estatA partir das estatíísticas relativas ao custo das solusticas relativas ao custo das soluçções obtidas na ões obtidas na 
utilizautilizaçção de 100 configuraão de 100 configuraçções do puzzle. Podeões do puzzle. Pode--se determinar, por se determinar, por 
exemplo, que quando x1(n) = 5, o custo de soluexemplo, que quando x1(n) = 5, o custo de soluçção mão méédio dio éé cerca cerca 
de 14.de 14.
Uma segunda caracterUma segunda caracteríística x2(n) pode ser stica x2(n) pode ser ““o no núúmero de pares de mero de pares de 
pepeçças adjacentes que tambas adjacentes que tambéém são adjacentes no estado objectivom são adjacentes no estado objectivo””. . 
De forma a prever h (n), uma abordagem comum De forma a prever h (n), uma abordagem comum éé utilizar uma utilizar uma 
combinacombinaçção linear de forma a combinar x1(n) e x2(n), atravão linear de forma a combinar x1(n) e x2(n), atravéés da s da 
seguinte fseguinte fóórmula:rmula:

h (n) = c1x1(n) + c2x2(n)h (n) = c1x1(n) + c2x2(n)
As constantes c1 e c2 são definidas como valores positivos ou As constantes c1 e c2 são definidas como valores positivos ou 
negativos consoante a necessidade de adequar os dados actuais negativos consoante a necessidade de adequar os dados actuais 
em relaem relaçção aos custos da soluão aos custos da soluçção.ão.
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AnAnáálise de Performancelise de Performance
A performance na resoluA performance na resoluçção de um problema baseado no ão de um problema baseado no 
paradigma da procura de estados pode ser aumentado em termos paradigma da procura de estados pode ser aumentado em termos 
de tempo e espade tempo e espaçço recorrendo a duas abordagens:o recorrendo a duas abordagens:

Tomar mais precisa a funTomar mais precisa a funçção heurão heuríística.stica.
Modificar o espaModificar o espaçço de estados de modo a simplificar o processo.o de estados de modo a simplificar o processo.

Os algoritmos que modificam o espaOs algoritmos que modificam o espaçço de estados durante o o de estados durante o 
processo de procura recorrem essencialmente ao corte de processo de procura recorrem essencialmente ao corte de 
caminhos no espacaminhos no espaçço ou seleccionam caminhos analisando os o ou seleccionam caminhos analisando os 
prpróóximos nximos nóós a serem expandidos.s a serem expandidos.
Estes algoritmos realizam retrocessos inteligentes e alguns deleEstes algoritmos realizam retrocessos inteligentes e alguns deles s 
baseiambaseiam--se na selecse na selecçção de operadores que ão de operadores que áá partida têm maior partida têm maior 
probabilidade de gerar estados com bons valores heurprobabilidade de gerar estados com bons valores heuríísticos.sticos.

Algoritmos de Procura LocalAlgoritmos de Procura Local

Em muitos problemas de OptimizaEm muitos problemas de Optimizaçção, o ão, o 
caminhocaminho para a solupara a soluçção ão éé irrelevante; irrelevante; 

O Estado SoluO Estado Soluçção ão éé ele prele próóprio a Soluprio a Soluççãoão

Queremos: Tentar encontrar o Queremos: Tentar encontrar o Melhor EstadoMelhor Estado de de 
acordo com uma acordo com uma FunFunçção Objectivo.ão Objectivo.
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Algoritmos de Procura LocalAlgoritmos de Procura Local

EspaEspaçço de Estados = conjunto de configurao de Estados = conjunto de configuraçções ões 
‘‘completascompletas’’;;
Encontrar configuraEncontrar configuraçções que respeitem as ões que respeitem as 
restrirestriçções. ões. 

Ex.: Ex.: 88--rainhasrainhas
Nestes casos, podemos usarNestes casos, podemos usar Algoritmos de Algoritmos de 
Procura Local.Procura Local.

Algoritmos de Procura LocalAlgoritmos de Procura Local
Utilizam um Utilizam um úúnico estado, o estado actual, e nico estado, o estado actual, e 
procuram melhoraprocuram melhora--lo.lo.

Os caminhos seguidos pelo Algoritmo não são Os caminhos seguidos pelo Algoritmo não são 
guardados.guardados.

Duas Vantagens:Duas Vantagens:

Usam muito pouca memUsam muito pouca memóória ria –– normalmente uma normalmente uma 
quantidade constante.quantidade constante.
Conseguem encontrar boas soluConseguem encontrar boas soluçções em espaões em espaçços de os de 
estados infinitos (contestados infinitos (contíínuos) para os quais os nuos) para os quais os 
Algoritmos SistemAlgoritmos Sistemááticos são inadequados.ticos são inadequados.
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Exemplo: Exemplo: nn--rainhasrainhas

ColocandoColocando nn rainhas num tabuleiro rainhas num tabuleiro n n ×× n, n, tal que não tal que não 
exista duas rainhas numa mesma linha, coluna ou exista duas rainhas numa mesma linha, coluna ou 
diagonal.diagonal.
Vejamos para o caso em que Vejamos para o caso em que n=4n=4

Trepa Colinas (Trepa Colinas (HillHill ClimbingClimbing))
Como subir ao Pico Ruivo num dia com nevoeiro intenso Como subir ao Pico Ruivo num dia com nevoeiro intenso 
e sofrendo de amne sofrendo de amnéésia?sia?

Um ciclo em que o movimento Um ciclo em que o movimento éé feito continuamente  feito continuamente  
na direcna direcçção que corresponde a um aumento de ão que corresponde a um aumento de 
altitude.altitude.
O ciclo termina quando atinge um O ciclo termina quando atinge um ‘‘picopico’’, ou seja, uma , ou seja, uma 
localizalocalizaçção tal que nenhum dos  pontos vizinhos ão tal que nenhum dos  pontos vizinhos 
possui maior altitude.possui maior altitude.
Não olha para alNão olha para aléémm dos vizinhos imediatos ao estado dos vizinhos imediatos ao estado 
(localiza(localizaçção) actual.ão) actual.
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Trepa Colinas Trepa Colinas 

! !
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Máximo 
Local

Máximo Global

Trepa ColinasTrepa Colinas: : 
Circunstâncias IndesejCircunstâncias Indesejááveis veis 

Existem 3 circunstâncias indesejExistem 3 circunstâncias indesejááveis nas quais o veis nas quais o 
Algoritmo de Algoritmo de HillHill ClimbingClimbing pode ficar pode ficar ‘‘presopreso’’ ::

MMááximos Locaisximos Locais
PlanaltosPlanaltos
Encostas e PicosEncostas e Picos
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MMááximos locaisximos locais

O algoritmo pO algoritmo páára no mra no mááximo local.ximo local.
Pois sPois sóó pode moverpode mover--se com taxa crescente de variase com taxa crescente de variaçção.ão.

RestriRestriçção do algoritmoão do algoritmo

Ex.: jogo 8Ex.: jogo 8--nnúúmeros: mover uma pemeros: mover uma peçça para fora da sua a para fora da sua 
posiposiçção correcta para dar passagem a outra peão correcta para dar passagem a outra peçça que a que 
estestáá fora do lugar tem taxa de variafora do lugar tem taxa de variaçção negativa!!!ão negativa!!!

PlanaltosPlanaltos
Uma região do espaUma região do espaçço de estados onde a funo de estados onde a funçção de avaliaão de avaliaçção dão dáá o mesmo o mesmo 
resultado.resultado.

Todos os movimentos locais são iguais (taxa de variaTodos os movimentos locais são iguais (taxa de variaçção zero).ão zero).

f (n) = f (filhos (n))f (n) = f (filhos (n))

O algoritmo pO algoritmo páára depois de algumas tentativas.ra depois de algumas tentativas.

RestriRestriçção do algoritmoão do algoritmo

Ex.: jogo 8Ex.: jogo 8--nnúúmeros: nenhum movimento possmeros: nenhum movimento possíível vai influenciar no vel vai influenciar no 
valor de f, pois nenhum nvalor de f, pois nenhum núúmero vai chegar ao seu local objectivo.mero vai chegar ao seu local objectivo.
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Encostas e PicosEncostas e Picos

Apesar de estar em uma direcApesar de estar em uma direcçção que leva ao pico, ão que leva ao pico, 
nenhum dos operadores vnenhum dos operadores váálidos conduz o algoritmo lidos conduz o algoritmo 
nessa direcnessa direcçção.ão.

Os movimentos possOs movimentos possííveis têm taxa de variaveis têm taxa de variaçção zero ou ão zero ou 
negativa. negativa. 

RestriRestriçção do problema e do algoritmoão do problema e do algoritmo

Ex.: rotas: quando Ex.: rotas: quando éé necessnecessáário permutar entre dois pontos e o rio permutar entre dois pontos e o 
caminho resultante não estcaminho resultante não estáá conectado.conectado.

Algoritmo Trepa Colinas:Algoritmo Trepa Colinas:
Problema das 8 RainhasProblema das 8 Rainhas

FormulaFormulaçção de Estado ão de Estado -- CompletoCompleto

EstadosEstados: configura: configuraçções de n rainhas (0 ões de n rainhas (0 <= n <= 8), uma <= n <= 8), uma 
por coluna, sem que existam pares de rainhas que se por coluna, sem que existam pares de rainhas que se 
ataquem.ataquem.

FunFunçção Sucessor:ão Sucessor: Retorna todos os possRetorna todos os possííveis estados veis estados 
gerados pelo movimento de uma gerados pelo movimento de uma úúnica rainha para outra nica rainha para outra 
posiposiçção na mesma coluna ão na mesma coluna (8 x 7 = 56 sucessores).(8 x 7 = 56 sucessores).
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Algoritmo Trepa Colinas :Algoritmo Trepa Colinas :
Problema das 8 RainhasProblema das 8 Rainhas

FunFunçção Heurão Heuríística de Custo stica de Custo 

h = nh = núúmero de pares de rainhas que se estão a mero de pares de rainhas que se estão a 
atacar mutuamente, quer directa quer indirectamente.atacar mutuamente, quer directa quer indirectamente.
MMíínimo Global nimo Global (h) = 0.(h) = 0.
Se existir mais do que um sucessor, escolhe o Se existir mais do que um sucessor, escolhe o 
melhor sucessor aleatoriamente de entre o conjunto melhor sucessor aleatoriamente de entre o conjunto 
de melhores sucessores.de melhores sucessores.

ÉÉ tambtambéém denominado m denominado Procura Local GulosaProcura Local Gulosa -- porque porque 
não não ‘‘olha olha ’’ para alpara aléém dos estados sucessores imediatos.m dos estados sucessores imediatos.

Problema  8 RainhasProblema  8 Rainhas

Nomeando cada rainha a, b, c, d, e, f, g, Nomeando cada rainha a, b, c, d, e, f, g, 
h a partir da coluna mais h a partir da coluna mais áá esquerdaesquerda
PossPossííveis ataques:veis ataques:

Diagonal Direita: Diagonal Direita: 
(a, b), (a, c), (b, c), (d, e), (d, f), (a, b), (a, c), (b, c), (d, e), (d, f), 
(d, g), (e, f), (e, g), (f, g)(d, g), (e, f), (e, g), (f, g)

Diagonal Esquerda: Diagonal Esquerda: 
(b, d), (c, e), (g, h)(b, d), (c, e), (g, h)

Ataques Horizontais: Ataques Horizontais: 
(a, e), (b, f), (b, h), (f, h), (c, g)(a, e), (b, f), (b, h), (f, h), (c, g)

NNúúmero de Ataques por cada Rainha:mero de Ataques por cada Rainha:
a a –– 3, b 3, b –– 5, c 5, c –– 4, d 4, d –– 4, e 4, e –– 5, f 5, f –– 5, 5, 

g g –– 5, h 5, h –– 3.3.
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Problema 8 RainhasProblema 8 Rainhas

Neste caso temos um mNeste caso temos um mááximo local com ximo local com h = 1h = 1

Trepa Colinas Trepa Colinas 
Nos casos apresentados, o algoritmo chega a um Nos casos apresentados, o algoritmo chega a um 
ponto de onde não tem mais progresso.ponto de onde não tem mais progresso.
SoluSoluçção: reinão: reiníício aleatcio aleatóório (rio (randomrandom restartrestart))

O algoritmo realiza uma sO algoritmo realiza uma séérie de buscas a partir de estados rie de buscas a partir de estados 
iniciais gerados aleatoriamenteiniciais gerados aleatoriamente..

Cada busca Cada busca éé executadaexecutada
AtAtéé que um nque um núúmero mmero mááximo estipulado de iteraximo estipulado de iteraçções seja ões seja 
atingido, atingido, ou ou 
AtAtéé que os resultados encontrados não apresentem melhora que os resultados encontrados não apresentem melhora 
significativa.significativa.

O algoritmo escolhe o melhor resultado obtido com as O algoritmo escolhe o melhor resultado obtido com as 
diferentes buscas.diferentes buscas.

Objectivo!!!Objectivo!!!
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Trepa Colinas Trepa Colinas : an: anááliselise
O algoritmo O algoritmo éé completo?completo?

SIM,SIM, para problemas de para problemas de optimizaoptimizaççãoão
Uma vez que cada nUma vez que cada nóó tratado pelo algoritmo tratado pelo algoritmo éé sempre um estado sempre um estado 
completo (uma solucompleto (uma soluçção).ão).

NÃO,NÃO, para problemas onde os npara problemas onde os nóós não são estados completoss não são estados completos
Ex.: jogo dos 8Ex.: jogo dos 8--nnúúmerosmeros
Semelhante Semelhante àà busca em profundidadebusca em profundidade

O algoritmo O algoritmo éé óóptimo?ptimo?
TALVEZ,TALVEZ, para problemas de para problemas de optimizaoptimizaççãoão

Quando iteraQuando iteraçções (repetiões (repetiçções) suficientes forem permitidas...ões) suficientes forem permitidas...

NÃO,NÃO, para problemas onde os npara problemas onde os nóós não são estados completoss não são estados completos

Trepa ColinasTrepa Colinas: an: anááliselise
O sucesso deste mO sucesso deste méétodo depende muito do formato da todo depende muito do formato da 
superfsuperfíície do espacie do espaçço de estados:o de estados:

Se hSe háá poucos mpoucos mááximos locais, o reinximos locais, o reiníício aleatcio aleatóório rio 
encontra uma boa soluencontra uma boa soluçção rapidamenteão rapidamente
Caso contrCaso contráário, o custo de tempo rio, o custo de tempo éé exponencial.exponencial.
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AnelamentoAnelamento Simulado Simulado 
Este algoritmo Este algoritmo éé semelhante semelhante àà Trepa ColinasTrepa Colinas , por, poréém oferece m oferece 
meios para se escapar de mmeios para se escapar de mááximos locais.ximos locais.

Quando a busca fica Quando a busca fica ““presapresa”” em um mem um mááximo local, o algoritmo não ximo local, o algoritmo não 
reinicia a busca aleatoriamente;reinicia a busca aleatoriamente;
Ele retrocede para escapar desse mEle retrocede para escapar desse mááximo local;ximo local;
Esses retrocessos são chamados de Esses retrocessos são chamados de passos indirectos;passos indirectos;

Apesar de aumentar o tempo de busca, esta estratApesar de aumentar o tempo de busca, esta estratéégia consegue gia consegue 
escapar dos mescapar dos mááximos locais.ximos locais.
Analogia com cozimento de vidros ou metais: Analogia com cozimento de vidros ou metais: 

Processo de resfriar um lProcesso de resfriar um lííquido gradualmente atquido gradualmente atéé ele se solidificar;ele se solidificar;

AnelamentoAnelamento Simulado Simulado 
O algoritmo utiliza um O algoritmo utiliza um mapeamentomapeamento de resfriamentode resfriamento de de 
instantes de tempo (instantes de tempo (tt) em temperaturas () em temperaturas (TT).).
Nas iteraNas iteraçções iniciais, não escolhe necessariamente o ões iniciais, não escolhe necessariamente o 
““melhormelhor”” passo, e sim um movimento aleatpasso, e sim um movimento aleatóório:rio:

Se a situaSe a situaçção melhorar, esse movimento serão melhorar, esse movimento seráá sempre escolhido sempre escolhido 
posteriormente;posteriormente;
Caso contrCaso contráário, associa a esse movimento uma probabilidade de rio, associa a esse movimento uma probabilidade de 
escolha menor do que 1. escolha menor do que 1. 

Essa probabilidade depende de dois parâmetros, e Essa probabilidade depende de dois parâmetros, e 
decresce exponencialmente com o agravamento decresce exponencialmente com o agravamento 
causado pelo movimento, causado pelo movimento, ee--ΔΔEE/T/T, onde:, onde:

ΔΔE = E = Valor[prValor[próóximoximo--nnóó]  ]  -- Valor[nValor[nóó--atualatual]]

T = TemperaturaT = Temperatura
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AnelamentoAnelamento SimuladoSimulado
Com o tempo (diminuiCom o tempo (diminuiçção da temperatura), este algoritmo passa a ão da temperatura), este algoritmo passa a 
funcionar como funcionar como Trepa Colinas Trepa Colinas ..
O algoritmo O algoritmo éé óóptimo e completo se o ptimo e completo se o mapeamentomapeamento de resfriamento de resfriamento 
tiver muitas entradas com variativer muitas entradas com variaçções suaves.ões suaves.

Isto Isto éé, se o , se o mapeamentomapeamento diminui diminui TT suficientemente devagar no tempo, suficientemente devagar no tempo, 
o algoritmo iro algoritmo iráá encontrar um mencontrar um mááximo global ximo global óóptimo.ptimo.

CrCrííticas ticas àà Busca HeurBusca Heuríísticastica
SoluSoluçção de problemas, usando tão de problemas, usando téécnicas de busca cnicas de busca 
heurheuríística:stica:

Dificuldades em definir e usar a Dificuldades em definir e usar a funfunçção de avaliaão de avaliaçção;ão;
Não consideram conhecimento genNão consideram conhecimento genéérico do mundo (ourico do mundo (ou ““senso senso 
comumcomum””););

FunFunçção de avaliaão de avaliaçção:  compromisso (conflito) entreão:  compromisso (conflito) entre
Tempo gasto na selecTempo gasto na selecçção de um não de um nóó ee
ReduReduçção do espaão do espaçço de buscao de busca

Achar o melhor nAchar o melhor nóó a ser expandido a cada passo pode a ser expandido a cada passo pode 
ser tão difser tão difíícil quanto o problema da busca em geral.cil quanto o problema da busca em geral.
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