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Introdução
● Jogo de tabuleiro (8 linhas e 

8 colunas) para 2 pessoas.
 

● Inventado em 1883, baseado 
no clássico chinês Go.

 
● Cada jogador tem peças de 

uma cor (em geral preto ou 
branco).

 
● Objetivo do jogo é ter o maior 

número de peças no tabuleiro 
quando o jogo terminar.



Regras
● Dependendo da versão do Othello a 

posição inicial das peças varia, mas 
em geral ela é conforme abaixo:

Regra válida para a vertical, horizontal e diagonal.

● Cada jogador poderá jogar em um posição 
do tabuleiro desde que de onde está a sua 
peça até a posição desejada só tenha 
peças da cor adversária (sem espaços 
vazios).



Regras
● Quando o jogador executa a jogada, 

todas as peças que estavam entre a 
peça dele e o ponto que ele jogou 
são trocadas, ou seja, agora ficam 
da sua cor (captura).

● O jogo acaba em dois casos, ou quando o 
tabuleiro esta completamente preenchido 
ou quando não há mais possibilidade de 
jogada.

Exemplo em que o jogo acaba sem o 
tabuleiro ter sido completamente 

preenchido.



Computadores Othello 
 1. O pioneiro foi criado pela 

Nintendo em 1978 e representou 
um avanço na criação de 
microcomputadores (neste caso 
voltados exclusivamente para o 
jogo). Ainda não tinha IA 
envolvida. 

2. Hoje em dia existem vários destes que 
podem ser encontrados para download na 
internet, como: NTest, Saio, Edax, Cassio, 
Pointy Stone, Herakles, WZebra and 
Logistello. 
 
 
 
3. Alguns deles costumam ser vencidos por 
um bom jogador de Othello, no entanto há 
exceções, em 1997 o Logistello ganhou do 
Takeshi Murakami (campeão da época) por 6 
a 0.



MinMax - Conceito
 
 

● Provado por Neumann em 1928 e segundo esse 
teorema há sempre uma solução racional para um 
conflito bem definido entre dois indivíduos, cujos 
interesses são completamente opostos.

Típica árvore gerada pelo MinMax da Teoria de Jogos para um problema de 
Othello.



Resolvendo Othello
 Othello 4x4

Considerado um jogo com uma árvore 
pequena e pode ser resolvido com um 
tempo médio de 1 segundo usando o 
método MinMax o qual irá gerar todas 
as 10 milhões de possíveis jogadas. 
Sempre termina com o Branco 
vencendo por uma diferença de 8 
peças, usando um jogador perfeito.

Othello 6x6

Analogamente ao 4x4 ele pode ser 
resolvido em menos de 100 horas por 
programas muito simples usando 
MinMax o qual irá gerar todas as 3.5 
trilhões de possíveis jogadas. Sempre 
termina com o Branco vencendo por 
uma diferença de 4 peças, por um 
jogador perfeito.



Resolvendo Othello
 Othello 8x8

A árvore do jogo é estimada da ordem 
de 1054 nós. Apesar de ainda não 
resolvido matematicamente, uma 
solução por força bruta somente seria 
possível com um uso de computação 
intensiva com programas velozes 
numa arquitetura de hardware própria 
ou com sistemas distríbuidos.
 
Alguns programas conseguem mesmo 
assim resolver o programa e obtêm 
99% de vitória. Como? 
Resposta: Heurísticas (funções de 
avaliação)

Othello NxN
Continuando o raciocínio, já 
imaginamos que a generalização 
deste problema pertence a classe 
PSPACE, sendo atualmente inviável 
de se rodar em uma máquina somente 
usando MinMax sem nenhuma 
heurística razoável.



Case 1
Machine Learning of Othello Heuristics

William A. Green
 

 HEURÍSTICAS 
 

1. Fase do Jogo(5 Fases); 
2. Forçar canto e potenciais;
3. A estabilidade de canto;
4. Estabilidade borda;
5. A estabilidade interior;
6. Mobilidade; 
7. Vantagem de peças.

 
Baseado nessas 7 tuplas são realizados cálculos de forma a obter um número 
inteiro a cada uma das possíveis jogadas.
 
Usou MinMax. Conseguiu uma porcentagem de cálculo bem rápido com poucas 
linhas de código em Ada (cerca de 5mil) e conseguiu vencer programas famosos 
de Othello cerca de 60% das vezes.



Case 2 

Yunpeng Li and Dobo Radichkov, 
Term Project, CX311, Fall 2003

● Implementação em C/C++ 
● Usou MinMax com alpha-beta prunning 
● Alpha-beta prunning: É um algoritmo de busca que visa a diminuir o número 

de nós que são avaliadas pelo algoritmo minimax em sua árvore de busca.
○ É um algoritmo de busca comumente usados para a máquina de jogo de 

dois jogadores (e.g. Tic-tac-toe, Xadrez, Go, etc) 
● Heurísticas:

1. Pouco peso ao número de peças de cada jogador;
2. Maior número de movimentos legais após a jogada;
3. Domínio dos cantos.

  
Utilizaram uma técnica mista, pois após o momento que só tem 14 espaços vazios 
eles utilizam força bruta para conseguir a melhor jogada.

● Resultados: Não conseguiram resultados significativos, no entanto 
conseguiram propor novas melhorias no seu algoritmo que poderam render 
resultados ainda melhores, como por ex:  move ordering e quiescence 
search. 



Por quê MinMax para Othello
 As características do jogo faz com que possa se escolher 

heurísticas(funções de avaliação) para aplicar o MinMax e 
obter uma escolha de uma boa jogada: 
Suas características: 
1. Informação completa: Não há dados do jogo 

escondidos
2. Determinístico: Uma ação determina uma mudança do 

estado do jogo, sem influência randômica.
3. Baseado em rodadas.
4. Tempo limitado: Nosso algoritmo não poderá ficar 

pensando por muito tempo.
 
As características escolhidas influenciarão diretamente nas 
nossas escolhas de funções de avaliação. 



MinMax para Othello - sem heurísticas
● Baseada na imagem da árvore gerada por um MinMax abaixo, 

podemos simplesmente com força bruta escolher a melhor solução 
(neste caso a ação B). No entanto como visto iremos implementar 
um MinMax usando heurísticas(funções de avaliação) pois em 8x8 é 
inviável de se fazer força bruta. 



MinMax para Othello - sem heurísticas
1. Baseada na imagem da árvore gerada por um MinMax abaixo, 

podemos simplesmente com força bruta escolher a melhor solução 
(neste caso a ação B). No entanto como visto iremos implementar 
um MinMax usando heurísticas(funções de avaliação) pois em 8x8 é 
inviável de se fazer força bruta. 



Nossa implementação

● Implementaremos o reversi na linguagem Python, 
e utilizaremos a biblioteca "pygame" para 
desenvolvimento do jogo (tabuleiros, peças etc)

● Estarão disponíveis 3 modos de jogo: 2 jogadores 
humanos, e dois níveis de dificuldade contra o 
computador (nível fácil e difícil)

● A diferença entre os níveis de dificuldade está nas 
funções de avaliação implementadas para cada 
nível



Estágio Atual de 
Implementação

● Tabuleiro e peças

● Selecionar tipo de jogo (vs 
computador ou 2 jogadores 
humanos)

● Pontuação e cronômetro

● Verificação de jogada válida

● "Captura" das peças em 
uma jogada



Funções de Avaliação

● Para utilizar o minimax e comparar nossas jogadas 
com as do oponente, precisamos utilizar algumas 
funções de avaliação

● Mesmo conceito de heurísticas

● Pode ser muito simples ou complexas

● Quanto mais funções implementadas, melhor o 
desempenho do "jogador computador" 



Funções de Avaliação - 
Pontuação

● A função de avaliação mais comum é a que leva em 
conta apenas a pontuação

● Para efetuar a jogada, leva-se em conta todas as 
jogadas possíveis e efetua a jogada que proporcionar 
maior pontuação (quantidade de peças do jogador que 
irá sobrar após a jogada)

●  Essa função de avaliação não é boa, pois mesmo que 
uma jogada gere grande quantidade de pontos, o 
oponente pode igualmente reverter o jogo



Funções de Avaliação - 
Mobilidade

● Leva em conta a quantidade de movimentos futuros 
possíveis para o oponente que cada jogada irá 
proporcionar

● Isso força o oponente a fazer uma jogada que pode 
não ser boa para ele, por falta de locais no tabuleiro 
para efetuar uma jogada válida

●  Boa se utilizada em conjunto com o mapeamento do 
tabuleiro, para tentar obter as posições mais valiosas



Funções de Avaliação - Peças 
que não podem ser 

capturadas
● Utiliza como estratégia verificar se o local em que a 

peça será colocada pode ou não ser capturada em uma 
próxima jogada pelo oponente

● É uma estratégia considerada mediana em conjunto 
com outras funções, mas fraca se utilizada sozinha



Funções de Avaliação - Valor 
das posições

● Mapeia todo o tabuleiro 
com pontuações para 
cada posição

● Os "cantos" do tabuleiro 
são as posições mais 
valiosas



Como mensurar nosso 
resultados?

● Iremos colocar duas versões dos nosso jogadores implementados 
com heurísticas diferentes. Baseado nas estatísticas geradas 
possivelmente iremos mensurar:

1. Tempo média de resposta de um jogador
2. Porcentagem de vitória
3. Diferença de peças do ganhador e perdedor

 
● Assim iremos gerar uma tabela, apresentando a porcentagem dos 

dados e a porcentagem de ganho geral. 
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Perguntas?


