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1. Objetivo 

 

No âmbito das metodologias associadas à inteligência artificial, procurou-

se implementar o jogo de tabuleiro Mancala para dois jogadores que permita a 

um humano jogar contra o computador ou outro humano, fazendo uso do 

algoritmo Minimax para o cálculo das melhores jogadas em cada momento. 

Desta implementou-se também uma componente de inteligência artificial que 

pode ser usada quer pelo computador, dependendo dos graus de dificuldade, 

quer pelo jogador, caso este opte por uma sugestão para a jogada. 

 

2. Descrição 

1. Funcionalidades 

O programa disponibiliza uma jogabilidade bastante intuitiva, graças a uma 

componente gráfica da interface com o utilizador. 

Enunciam-se a seguir as funcionalidades oferecidas pela aplicação: 

 Três tipos de jogo: humano-humano e humano-computador e 

computador-computador; 

 Diferentes níveis de profundidade na pesquisa das soluções ótimas; 

 Interface gráfica com menus de navegação; 

 Apresentação dos melhores resultados dos jogadores humanos; 

 Diferentes heurísticas para a inteligência artificial; 

 Visualização do estado do jogo e da pontuação de cada jogador; 

 

2. Estrutura do programa 

 

 O programa divide-se em três módulos para as funcionalidades que não 

requerem interação com o utilizador e quatro módulos que implementam quer a 

interface em modo de texto, quer em modo gráfico. 

 Apresenta-se a seguir a descrição de cada um dos módulos da jogabilidade: 
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 Board - implementa as características do tabuleiro em jogo e as 

estruturas para tal implementação: o número de peças em cada casa, 

o número de células em cada Mancala1; 

 IA – o módulo de inteligência artificial é responsável por calcular uma 

jogada que possa trazer mais pontos para o jogador que fez o pedido, 

tendo em conta as regras do jogo no que toca as jogadas grátis ou 

captura de peças do adversário. Para este cálculo recebe um objeto do 

tipo Game e a profundidade a utilizar para o algoritmo. 

 Game – este módulo recorre a um objeto do tipo Board para gerir as 

jogadas feitas, o cálculo de possíveis jogadas recorrendo ao algoritmo 

implementado no módulo IA e verificar a existência de trunfos como 

nova jogada ou captura de peças do adversário. 

 

Relativamente aos módulos da interface com o utilizador, apresenta-se a 

seguir uma descrição dos mesmos e da interacção com os módulos anteriores: 

 

 MancalaConsole – implementa a interface do programa em modo de 

texto, permitindo a utilização das funcionalidades do jogo sem interface 

gráfica; 

 

 MancalaGUI – à semelhança do módulo anterior, o mancalaGUI 

configura a interface com o utilizador, mas no modo gráfico, com 

diferentes menus de interação com o mesmo. Uma vez que se optou 

pela inclusão de uma biblioteca de gráficos 2D avançados, a 

implementação deste módulo seguiu a estrutura de um jogo por 

estados, sendo que o módulo MancalaGUI decide, em cada momento, 

em que estado está o jogo. Assim, dentro deste módulo encontram-se 

outros dois componentes que a seguir se enumeram: 

                                                      
1 O Mancala de um jogador é o cesto para o qual este deposita as pedras que em cada jogada 

passem para lá do seu tabuleiro. 
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 MainMenuState: este estado apresenta a interface inicial, 

quando o programa é executado com as opções de jogar ou sair e a 

lista das melhores pontuações obtidas; 

 

 GameplayState: depois do menu inicial, o jogo é iniciado neste  

estado. Apresenta os componentes básicos – o tabuleiro e as peças 

uniformemente distribuídas – bem como as pontuações de cada 

jogador (que reflectem o número de peças no Mancala de cada um); 

 

3. Esquemas de Representação de Conhecimento 

Para representação do conhecimento, foram usados 2 arrays com 6 posições, 

cada um correspondendo aos bolsos de cada jogador, onde são guardados os 

números de pedras que cada jogador possui em cada bolso. São ainda utilizadas 

duas variáveis para guardar o número de pedras de cada um dos Mancalas. Estas 

variáveis são utilizadas no decorrer do jogo para a avaliação das pontuações e das 

jogadas possíveis. A seguir apresenta-se uma breve descrição de outras estruturas 

vitais da aplicação: 

 

 Tabuleiro – é utilizado um inteiro que quantifica a quantidade de 

pedras em cada Mancala e um array de inteiros para descrever a 

quantidade de pedras em cada bolso para cada jogador; 

 Jogada do computador – um jogador que pede a jogada, um inteiro 

para a posição do bolso sobre a qual incide a jogada e um número (float) 

para o valor calculado pela heurística; 

 Jogada do jogador humano – esta jogada é descrita por um jogador 

sobre o qual incide e um inteiro que reflete o bolso do qual serão 

retiradas as pedras; 
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4. Análise de complexidade 

Se a profundidade máxima da árvore for ‘m’ e em cada nó houver ‘b’ 

hipóteses possíveis (fator de ramificação), a complexidade temporal e espacial do 

algoritmo Minimax são O(bm) e O(bm) respectivamente. Aplicando cortes Alfa-Beta a 

complexidade temporal passa para O(bm/2) (com uma ordenação perfeita) e a 

complexidade espacial mantem-se em O(bm). 

 

5. Ambiente de desenvolvimento 

O trabalho foi desenvolvido em ambiente Windows (Windows 7), com recurso 

à ferramenta de desenvolvimento de software Eclipse e Netbeans. A escolha da 

linguagem de programação a utilizar recaiu sobre o Java dada a sua versatilidade 

em ambientes que recorram a interface gráfica.  

Relativamente à interface gráfica disponibilizada foi utilizado um motor gráfico 

2D baseado no LWJG (Lightweight Java Game Library) – o slick2d. Este motor 

permitiu uma integração robusta de gráficos avançados em openGL na lógica 

inerente ao programa, ao mesmo tempo que ofereceu um conjunto de 

funcionalidades para tornar a interacção com o programa mais apelativa, como 

menus de navegação. Para esta integração foi então necessário incluir ambas as 

bibliotecas na ferramenta Eclipse2. Para executar a aplicação basta incluir as 

referidas bibliotecas nesta ferramenta, estando imediatamente a seguir disponíveis 

todas as funcionalidades do jogo. 

6. Avaliação do programa 

Na implementação efectuada, foram especificadas 3 heurísticas: 

 H1 – Diferença entre as pontuações dos jogadores; 

 H2 – Distância de pontos do jogador para ganhar o jogo; 

 H3 – Distância de pontos do jogador adversário para ganhar o jogo; 

 

Na tabela seguinte apresentam-se os resultados, para cada heurística 

configurada: 

 

                                                      
2 Para configurar facilmente as bibliotecas LWJGL, deve consultar o seguinte endereço: 

http://ninjacave.com/lwjglwitheclipse e acrescentar o ficheiro slick.jar juntamente com os 

restantes 

http://ninjacave.com/lwjglwitheclipse
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Resultados obtidos 

Jogador 1 Jogador 2 Resultados 

Heuristica1 - Sem A-B P6 Heuristica2 - Sem A-B P6 10/0 

Heuristica1 - Com A-B P4 Heuristica2 - Com A-B P4 10/0 

Heuristica1 - Sem A-B P4 Heuristica3 - Sem A-B P4 10/0 

Heuristica1 - Com A-B P6 Heuristica3 - Com A-B P4 10/0 

Heuristica2 - Sem A-B P4 Heuristica3 - Sem A-B P4 0/10 

Heuristica2 - Com A-B P4 Heuristica3 - Com A-B P4 0/10 

 

Legenda: 

A-B – Alfa-Beta 

P4 – Profundidade 4 

P6 – Profundidade 6 



 8 

 

7. Conclusão 

 

Após o desenvolvimento do projeto foram consolidados os conceitos 

envolvidos com os algoritmos de pesquisa de soluções ótimas ou, em caso de 

ambiguidades (existência de várias jogadas que levam ao mesmo valor) resolver 

as mesmas com a pesquisa em maior profundidade. Por fim concluímos que o 

Minimax é um bom algoritmo para pesquisas de soluções em ambientes onde o 

espaço de resultados esperados é facilmente descrito e que nem sempre os 

cortes alfa e beta levam à redução da amostra em análise. 
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8. Recursos  

No desenvolvimento do programa foram utilizados os seguintes recursos: 

 Ferramentas de desenvolvimento Eclipse e NetBeans 

 Biblioteca de gráficos 2D em Java, LWJGL, http://lwjgl.org/ 

 Ferramentas de desenvolvimento de jogos com base em LWJGL 

Slick2d, http://slick.cokeandcode.com/static.php?page=about 

 

E foram consultados os seguintes documentos: 

 “Métodos de resolução de problemas”, Eugénio Oliveira, Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto, 2012 

 "Artificial Intelligence: A modern approach". S.Russel, P.Norvig, 

Prentice-Hall, 3rd Ed., 2010. 

 “Alpha-beta prunning”, http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-beta_pruning, 

consultado em 20 de Maio de 2012 

 “Minimax Algorythm”, http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax, consultado 

em 20 de Maio de 2012 

 “Slick2d Project”, http://slick.cokeandcode.com/static.php?page=about, 

acedido em 20 de Maio de 2012 

 “Algoritmo Minimax”, http://f.rancis.co/iart/#/, acedido em 16 Maio de 

2012 

http://lwjgl.org/
http://slick.cokeandcode.com/static.php?page=about
http://en.wikipedia.org/wiki/Alpha-beta_pruning
http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax
http://slick.cokeandcode.com/static.php?page=about
http://f.rancis.co/iart/#/
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9. Manual de utilizador 

 

9.1. Regras de jogo 

Enunciam-se a seguir as regras de jogo: 

 

 Cada jogador começa com 4 pedras em cada um dos seus 6 bolsos e com o 

seu Mancala (bolso grande à sua direita) vazio (Fig2. Condições de início de 

jogo);  

 Um jogador inicia a sua jogada removendo as pedras de um dos seus bolsos 

e distribuindo uma pedra por cada bolso, incluindo o seu Mancala, 

começando pelo bolso imediatamente à sua direita e continuando no sentido 

inverso dos ponteiros do relógio (Fig3. Primeira jogada: distribuir as 4 peças 

pelos 5 cestos à frente);  

 Se o jogador tem pedras suficientes para distribuir, para lá do seu Mancala, 

tem de continuar a colocá-las nos bolsos do seu adversário (ignorando o 

Mancala do adversário) (Fig4. Passagem de peças para o adversário);  

 Se a última pedra a ser distribuída for colocada no seu Mancala esse jogador 

tem direito a jogar novamente (Fig5. O jogador 1 (em baixo) pode repetir a 

jogada depois de enviar a peça para o seu MancalaRepetição de jogada).  

 Se um jogador terminar a distribuição das pedras num bolso vazio (que seja 

seu) e o bolso oposto (bolso do adversário na mesma posição) contenha 

pedras, então retira essa pedra e todas as pedras que estejam do bolso 

oposto e coloca no seu Mancala;  

 O jogo termina quando todos os 6 bolsos de um dos lados do tabuleiro 

estiverem vazios, o outro jogador terá então de retirar as pedras dos bolsos 

não vazios e colocá-las no seu Mancala (Fig6. Término do jogo);  

 Um jogador é declarado vencedor quando todos os bolsos estiverem vazios e 

o número de pedras no seu Mancala for superior ao número de pedras no 

Mancala do adversário; 
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9.2. Sequência de execução 

 

Ao executar o programa é aberto um menu inicial onde são apresentadas as 

opções, “New Game” e “Exit”. Para iniciar um novo jogo terá de clicar na opção “New 

Game”, após a qual aparecerá um menu, onde deve seleccionar o tipo de jogo 

pretendido. Os tipos de jogo possíveis são “Human VS Human”, “Human VS PC” e 

“PC VS PC”. Clicando no tipo de jogo pretendido será poderá então iniciar o jogo, 

bastando clicar sobre o bolso que pretende. 

Nas páginas seguintes apresentam-se imagens da execução de um jogo: 

 

 

Fig1. Menu de modo de jogo 
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Fig2. Condições de início de jogo 

 

 

Fig3. Primeira jogada: distribuir as 4 peças pelos 5 cestos à frente 
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Fig4. Passagem de peças para o adversário 

 

 

 

 

 

Fig5. O jogador 1 (em baixo) pode repetir a jogada depois de enviar a peça 

para o seu Mancala 
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Fig6. Término do jogo 

 

 

 

 

 

 


