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Um problema de Inteligência Artificial

● Pode ser reduzido a realização de uma busca;
 

● Uma seqüência de ações (inserções de números na 
tabela) que conduzam a um objetivo desejável (números não 
se repetem em uma linha, coluna ou tabela interna);

 
●  A busca deve ser 'inteligente', i.e., utilizar estratégias de 

busca que diminuem o espaço de estados a serem 
analizados;

 
● Assim, o agente toma suas ações baseado nas regras 

conhecidas e nas ações ja tomadas, buscando um decisão 
racional para alcançar seu objetivo. 



Motivação para o problema

●  Jogos são de interesse de um numero cada vez maior de 
pessoas. Jogos como o Sudoku são de facil entendimento, 
acesso e necessitam de poucas "ferramentas" para serem 
jogados.

 
● Existem 6,670,903,752,021,072,936,960 sudoku puzzles 

válidos (Felgenhauer and Jarvis)

● O problema é NP-Completo : SAT ~p SudokuSolver  (Lynce 
and Ouaknine)

 
 
 



Estratégia Utilizada 
● Backtracking com melhorias : 

○ Fowarding Checking
■ Mantém um vetor booleano associado a cada quadriculado;
■ Evita conflitos diretos no sudoku;

 
○ Constraint Propagation

■ Ao se escolher um valor, o algoritmo de busca itera sobre os demais 
quadriculados com valores mais limitados;

■ Visa diminuir valores inconsistentes gerados na atribuição atual mas só 
detectados posteriormente; 

 
○ Minimum Remaining Values:

■ Procura pelo quadriculado com menor domínio (menos opções) para 
começar a busca. Heurística que procura melhorar a eficiencia do 
Backtracking Search;

 



Fowarding Checking

S[9x9]



Fowarding Checking

S[9x9x9]

S[9,6]

S[5,5]



Fowarding Checking

● Adicionando 1  valor em S[9,6]:
 

● O número 1 é marcado como inválido para: 
○ Linha
○ Coluna
○ Box

 
● Os valores da entrada 

possuem o vetor booleano
com apenas o seu próprio
valor marcado como True



Fowarding Checking

● O vetor booleano associado a cada quadriculado contribui em dois 
aspectos :

 
○ Garante que nunca um  valor é atribuído com conflito direto 

com outro valor previamente atribuído
 

○ Se o vetor de algum quadriculado contém todos os valores 
marcados como False , então o último quadriculado foi 
marcado errado (Backtracking). 



Constraint Propagation

● Exemplo sudoku 4x4

1 4

3

3



Constraint Propagation

● Exemplo sudoku 4x4

1 4

4

3

3



Constraint Propagation

● Exemplo sudoku 4x4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● S[3,1] tem que ser 2 

1 4

4

2 3

3



Constraint Propagation

● Exemplo sudoku 4x4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● S[4,1] não tem valor válido. Mas o conflito não é direto!  

1 4

4

2 3

3



Constraint Propagation

● A escolha do elemento com dominio único (apenas uma opção) 
evita buscas desnecessarias:

○ Caso haja uma possível inconsistência ela é detectada logo 
após a atribuição que a gerou;

 
○ Se o algoritmo seguisse uma ordem pré-definida (como cima-

>baixo, esquerda->direita) essa inconsistência seria detectada 
posteriormente e cada atribuição nesse intervalo deve gerar 
um backtrack antes que a causa de tal erro seja alcançada 
novamente;



Outra opção: Hill Climbing

● A partir de um estado inicial, usa uma função heurística para 
encontrar um melhor sucessor.

● Funcionamento:
○ Podemos atribuir os numeros de 1 a 9 a cada coluna, linha ou 

caixa (unidades). A partir daí verifica-se o numero de conflitos 
e trocando elementos dentro da mesma unidade tenta se achar 
um sucessor que os minimizam.

● Melhorias:
○ Utilizando um ponto aleatório para recomeçar, caso o 

algoritmo passe muito tempo sem melhorar a função 
heuristica, pode evitar que a busca fique "presa" em valores 
locais.



Algoritmos Alternativos

● Força Bruta (média de tentativas de tabuleiro ~ 3x1021)    

        
● Algoritmo Genético

● Algoritmo "Backwards"

● Simulate Annealing 

● Heurística de menor número de valores remanescentes



Considerações Finais

Assim, propomos a apresentar:
 

●  Um programa que, dada uma entrada válida no tabuleiro, 
apresenta solução para os níveis fácil e médio (garantido) e 
possivelmente níveis difíceis.

 
● Apresentar as mudanças consideráveis e caminhos seguidos pelo 

algoritmo durante sua execução para exemplificar em um nível 
mais baixo como o resultado é obtido. 

 
Outras opções (caso as primeiras sejam satisfeitas e ainda tenhamos tempo):

● Dar a liberdade de Sudokus com mais de uma solução, apresentando-as até um limite 
especificado.

● Comparar métodos diferentes na obtenção de resultados 
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