
RA

Implementou o 
que foi 
solicitado?

Está correta a abordagem que foi 
seguida? Avaliou os algoritmos? Apresentou a modelagem?

Fez as comparações em 
diferentes cenários? Extras Observações Nota 1 Nota 2 Nota 3 Média

163282 Sim Sim Sim Sim Não

Fiquei com dúvida na 
seguinte afirmação: andar 
uma distância x na 
diagonal visita a mesma 
quantidade de nós do 
que andar uma distância 
x na vertical ou horizontal. 8 8 8 8,00

229614 Não -
Fez apenas uma 
avaliação teórica Não - Não enviou código. 1 1 1 1,00

159609 Sim

A heurística h0 não me parece 
fazer sentido, pois ela depende do 
caminho executado até o nó atual 
e não tem relação com o custo do 
caminho até o objetivo. Sim Sim

Sim, alterando as formas 
de discretização

A tabela apresentada ficou 
confusa e cortada. 8.5 8,5 7,5 8 8,00

164468 Parcialmente, apenas uma heurística na busca informadaSim

Parcialmente, focou muito 
nas explicações teóricas e 
não analisou bem os 
resultados obtidos

Parcialmente, não explicou 
as ações possíveis em cada 
estado Não

O relatório não foi bem 
escrito, poderia 
apresentar melhor os 
dados. 5 7,1 5 5,70

148342 Sim Sim

Apresentou apenas os 
tempos de execução e 
não fez nenhuma análise 
sobre eles Sim Sim Atrasado 8 4 6,5 6,17

167494 Sim

Sim, porém foi afirmado que a 
distância Manhattan é admissível 
para o caso de 8 direções de 
movimento. Sim

Sim, porém não detalhou 
como é feito o cálculo da 
distância "chessboard" Sim 9 6,8 9 8,27

145510 Sim Sim Sim Sim

Sim, utilizou dois mapas 
mas não ficou muito claro 
quais os parâmetros que 
mudaram

Excesso de erros de 
português. 8 8 8 8,00

135371 Parcialmente, apenas uma heurística nas buscas informadas
Não deu detalhes sobre as 
heurísticas utilizadas

Analisou apenas o 
número de estados 
explorados Sim Não 5 5,35 5 5,12

166249 Parcialmente, apenas uma heurística nas buscas informadasSim

Sim, porém algumas 
análises ficaram 
incompletas Sim

Alterou as posições inicial e 
objetivo

Imagens erradas na 
segunda análise 8 7 8 7,67

150604 Sim, porém não deixou claro o motivo de ter escolhido um conjunto de ações diferente para cada heurísticaSim

Sim, porém foi citado que 
a busca gulosa não 
encontra o melhor 
caminho por um problema 
na heurística escolhida, 
porém é uma 
característica do algoritmo. Sim Sim, alterou a discretização 9 9,4 9,5 9,30

170600 Sim Sim Sim Sim Não 8 8 8 8,00

171036 Sim Sim Sim Sim Sim, alterou a discretização

Texto bem feito, comparou 
vários algoritmos, inclusive 
de busca local 10 10 10 10,00



167236 Sim

A segunda heurística apresentada 
depende do custo executado até o 
nó atual (transformando o 
algoritmo em um A*); Apesar de 
funcionar pela definição o h(n) 
deve depender apenas do estado 
atual. Sim Sim Sim, alterou a discretização 9 8,5 8 8,50

171119 Sim

Sim, porém poderia ter comparado 
diferentes heurísticas para um 
mesmo conjunto de ações

Apresentou e avaliou 
apenas os tempos de 
execução Sim Sim 8 7,8 8,5 8,10

167710 Sim Sim

Sim, porém poderia ter 
feito uma análise melhor 
dos resultados Sim

Não, cita apenas a 
utilização de dois mapas 
diferentes, mas não deixou 
claro quais parâmetros 
variaram 7,5 8,3 7 7,60

197960 Sim

A segunda heurística apresentada 
depende apenas do número de 
obstáculos ao redor do robô, logo, 
não há uma relação de custo com 
a posição em relação ao objetivo

Sim, porém poderia ter 
feito uma análise melhor 
dos resultados Sim Sim

Não chegou a testar no 
mapa proposto na 
descrição do trabalho, 
executando em mapas 
aparentemente menores 7,5 8,5 8 8,00

173304 Sim Sim Sim Sim Sim 10 10 10 10,00

173325 Sim Sim

Sim, para completar a 
análise seria interessante 
ter observado os tempos 
de execução

Sim, mas não deixou claro 
quais ângulos podem ser 
adotados na ação "look to"

Sim, alterando a 
quantidade de obstáculos 8,5 10 9,5 9,33

106696 Sim Sim

Apresentou apenas o 
custo da solução, não fez 
nenhuma comparação 
relacionada a tempo ou 
espaço Sim Não Atrasado 6 8 6,5 6,83

173711 Sim

Adotou a heurística Manhattan 
para 8 direções, afirmando que ela 
é admissível

Poderia ter analisado 
melhor os resultados, além 
disso, para uma análise 
mais interessante poderia 
ter analisado o uso de 
espaço/número de nós 
expandidos Sim

Alterou as posições inicial e 
objetivo 8 9 8,5 8,50

169052 Sim

Sim, porém afirmou que a distância 
Manhattan não é admissível para o 
caso de 4 direções

Sim, para completar a 
análise seria interessante 
ter  analisado o uso de 
espaço/número de nós 
expandidos Sim

Alterou as posições inicial e 
objetivo 8,5 8,2 8,5 8,40

173846 Sim Sim Sim Sim Alterou a discretização 10 10 10 10,00

174135 Sim Sim

Sim, para completar a 
análise seria interessante 
ter observado os tempos 
de execução Sim Sim 9,5 9,8 10 9,77



261409 Sim

Adotou a heurística Manhattan 
para 8 direções, não analisou se é 
admissível

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim

Alterou as posições inicial e 
objetivo 8 7,8 8 7,93

169819 Sim

A segunda heurística adotada não 
é admissível, não houve nenhuma 
análise sobre isso Sim

Ao apresentar as ações, é 
informado apenas que as 
ações possíveis são as que 
não resultam em colisão, 
porém ao analisar o 
relatório nota-se que foram 
adotadas apenas 
movimentos em 4 direções. Alterou a posição objetivo 8 10 9 9,00

170012 Sim Sim Sim Sim Sim 10 8,3 10 9,43

119637 Sim

Não ficou muito claro em como foi 
utilizada a heurística "Misplaced 
Tiles"

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim Sim

As tabelas não ficaram 
muito claras e a análise 
delas poderia ter sido 
mais completa. 
Visualizador da solução. 7,5 4,5 7 6,33

176353 Sim Sim Sim Sim
Alterou as posições inicial e 
objetivo 10 9,5 9,5 9,67

177320 Sim

Adotou a heurística Manhattan 
para 8 direções, não analisou se é 
admissível

Poderia ter analisado 
melhor os resultados, além 
disso, para uma análise 
mais interessante poderia 
ter analisado o uso de 
espaço/número de nós 
expandidos Sim Não 6 7,5 6 6,50

150960 Sim
A segunda heurística não parece 
ser admissível.

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim

Alterou as posições inicial e 
objetivo 8 8 8 8,00

172519 Sim Sim

Sim, para uma análise 
mais interessante poderia 
ter analisado o uso de 
espaço/número de nós 
expandidos Sim Alterou a discretização

Seria interessante ter 
apresentado os gráficos 
com os caminhos 
percorridos e os nós 
expandidos. Faltou 
discussão sobre as 
heurísticas e custo. 9 7 7 7,67

172608 Sim Sim Sim Sim
Alterou as posições inicial e 
objetivo

O relatório poderia estar 
melhor escrito 9,5 10 9 9,50

156405 Parcialmente, apenas uma heurística na busca informada
Não deu detalhes sobre as 
heurísticas utilizadas

Sim, porém não fez 
nenhuma análise crítica 
sobre os dados

Sim, mas não deixou claro o 
conjunto de ações 
possíveis e nem apresentou 
as heurísticas Sim

Apresentou vários dados, 
mas praticamente não 
escreveu no relatório 5 6,8 4 5,27

158182 Sim Sim Sim
Sim, mas não deixou claro o 
conjunto de ações possíveis

Apesar de não ter 
explicado no relatório, os 
gráficos dão a entender 
que alterou a discretização

Poderia ter dado mais 
detalhes no relatório 
(conjunto de ações, 
mudanças no mapa, etc.). 
Conclusão errada, 8 7 6 7,00

182851 Sim

Adotou a heurística Manhattan 
para 8 direções, afirmando que ela 
é admissível Sim Sim Não

Não discutiu corretamente 
as conlusões. Conclusão 
sobre a heurística errada. 7 8 6 7,00

183012 Sim Sim Sim Sim Sim Ótimo texto 10 10 10 10,00



117856 Parcialmente, apenas uma heurística nas buscas informadas
Não deu detalhes sobre as 
heurísticas utilizadas

Parcialmente, apresentou 
a execução de apenas 2 
algoritmos

Sim, mas não apresentou 
as heurísticas

Alterou a posição dos 
obstáculos

O texto parece que está 
incompleto, apresentou 
dois algoritmos. Não deu 
detalhes sobre as buscas 
informadas. 5 5,4 4 4,80

183303 Sim Sim Sim
Faltou apresentar o custo 
do caminho Alterou a posição objetivo 9,5 9,8 9,5 9,60

203373 Sim Sim

Apresentou dados mas 
não fez uma análise crítica 
sobre eles Sim

Foi informado que fez a 
execução em 3 cenários, 
porém não apresenta quais 
são os cenários

Seria interessante ter 
apresentado os gráficos 
com os caminhos 
percorridos e os nós 
expandidos. Além disso, a 
escrita do relatório não 
ficou boa. Sem discussão 
sobre resultados. 5,5 6,5 4 5,33

175188 Sim Sim Sim Sim

Variou as posições, mas 
não indicou no texto quais 
posições foram utilizadas 9,5 9,5 10 9,67

185487 Parcialmente, apenas uma heurística na busca informadaSim Sim Sim Sim 9,6 8,6 9 9,07

156951 Sim

Adotou a heurística Manhattan 
para 8 direções, não analisou se é 
admissível

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim Sim 8 10 9,5 9,17

185531 Sim Sim Sim Sim Sim 10 9,5 9,5 9,67

175828 Sim, porém uma das buscas não informadas não gerou nenhum resultadoSim

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim Sim 8,5 9 8,5 8,67

185961 Sim

Adotou a heurística Manhattan 
para 8 direções, não analisou se é 
admissível

Sim, porém os algoritmos 
escolhidos para busca 
não informada entravam 
em loop facilmente devido 
à escolha do tree search 
ao invés do graph search, 
isso prejudicou a análise Sim Sim 8 10 9 9,00

176081 Sim

Faltou apresentar mais detalhes 
sobre a segunda heurística criada, 
para assim sabermos se realmente 
é admissível

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim Não 6,5 6,5 5 6,00

186145 Sim Sim Sim Sim Sim Ótimo texto 10 10 10 10,00

150619 Não conseguiu terminar a implementação, fez uma comparação teórica e começou a implementar os métodos

As duas heurísticas na verdade 
são uma para busca gulosa 
(apenas h(x)) e a outra o A* (g+h) Não Sim Não 4 5,5 2 3,83

176483 Sim Sim

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim Sim

Seria interessante ter 
apresentado os gráficos 
com os caminhos 
percorridos e os nós 
expandidos 8,5 6,8 6 7,10

92844 Sim Sim Sim Sim Sim

Seria interessante ter 
apresentado os gráficos 
com os caminhos 
percorridos e os nós 
expandidos 9,5 8,8 9,5 9,27



176848 Sim

A segunda heurística apresentada 
depende do custo executado até o 
nó atual (transformando o 
algoritmo em um A*); Apesar de 
funcionar pela definição o h(n) 
deve depender apenas do estado 
atual. Sim Sim Alterou a discretização 9 10 9,5 9,50

177312 Sim

A heurística de peso dinâmico não 
trouxe resultados ótimos, logo me 
parece que ela não é admissível. 
Não houve nenhuma discussão 
sobre isso.

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados Sim Não 6 6,5 6 6,17

187560 Sim

Sim, porém afirmou que a distância 
Manhattan não é admissível para o 
caso de 4 direções

Sim, para uma análise 
mais interessante poderia 
ter analisado o uso de 
espaço/número de nós 
expandidos Sim Alterou a discretização 8,5 7,2 8 7,90

187679 Sim Sim

Apresentou os dados, 
mas não fez uma análise 
crítica sobre eles. Além 
disso, seria interessante 
apresentar o tempo de 
execução de cada 
algoritmo. Sim Sim

Não Enviou código. Seria 
interessante ter 
apresentado os gráficos 
com os caminhos 
percorridos e os nós 
expandidos. 8 9 5 7,33

187690 Sim Sim Sim Sim Não
3 heurísticas e 2 métodos 
informados. 8 7 9 8,00

187700 Sim

Sim, porém informou que o 
resultado da busca gulosa foi 
ótimo (o que não aconteceu).

Poderia ter feito uma 
análise mais completa dos 
resultados

Não deixou muito clara as 
ações possíveis e os custos. Não 6 5,6 5,5 5,70

187835 Sim

A heurística 2 não parece ser 
admissível. Não houve uma análise 
sobre isso.

Avaliou os resultados, mas 
poderia ser mais crítico 
com relação à eles, 
observando, por exemplo, 
o funcionamento dos 
algoritmos Sim Sim

Não fez nenhuma análise 
com relação à otimicidade 
dos algoritmos. Poderia 
ter apresentado os 
caminhos encontrados 
por cada algoritmo. 7,5 8,8 7 7,77

178183 Parcialmente, apenas uma heurística na busca informada

Não deixou claro qual a heurística 
utilizada (aparentemente confundiu 
heurística com os algoritmos A* e 
Busca gulosa)

Não fez uma análise 
crítica dos resultados, e 
cometeu alguns erros, 
como afirmar que o DFS 
gera solução ótima.

Faltou apresentar como é 
calculada a heurística Não 3,5 6 3,5 4,33

188671 Sim Sim Sim Sim Não 8 7,1 8 7,70
148243 Não conseguiu terminar a implementação, o modelo adotado permitiu apenas representações para pequenos mapas- Não Sim Não 3 3,5 3 3,17

148246 Sim

Há poucas informações sobre o 
cálculo da segunda heurística, e 
ela depende do estado anterior (o 
que pela definição não é aceitável) Não Não Sim 5 6 5 5,33


