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Resolvendo problemas com Programação Lógica

Busca informada



Nesta aula

I Busca A* - busca informada com estimativa



Busca no espaço de estados

Método
Considerar a existência de um agente, que possui ações para
modificar os estados do mundo.
Simplificações

I o estado do mundo só muda quanda o agente faz uma ação
I meta do agente é fazer o mundo atingir um estado

pré-definido



Busca pelo menor custo

Custo de ação

I ações podem ter custos
I e.g. gasto de bateria do dispositivo
I tempo/distância de viagem entre cidades etc.

I adicionamos um novo argumento ao predicado ação

1acao(Acao, Estado1, Estado2, Custo) :− condicoes, efeitos.

Leia-se: para executar a Acao no Estado1 e afetar alterar o estado
do mundo para Estado2 é necessário arcar com o Custo, se as
condicoes permitirem, e ocorrendo alguns efeitos colaterais.
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1inicial(udia).
2meta(cverde).
3acao(vai(P, Q), P, Q, D):−
4via(P, Q, D).
5
6via(udia, arag, 37).
7via(udia, ituiu, 137).
8via(udia, prta, 84 ).
9via(udia, uba, 105 ).
10via(ituiu, capin, 36).
11via(ituiu, gurin, 72).
12via(gurin, cverde, 63 ).
13via(prta, cverde, 71).
14via(uba, cflor, 74).
15via(cflor, cverde, 134).
16via(cflor, prta, 78 ).
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Custo do caminho
O caminho de ações
[a1, a2, a3, . . . , an] tem o custo
igual a

n∑
i=1

g(ai ) (1)

g(ai ) é o custo da ação ai

O custo do caminho [via(udia, uba, 105), via(uba, cflor , 74)] é
105+ 74 = 179



Exemplo de problema com informação

udia

arag

ituiu

uba

capin

cflor

gurin

prta

cverde

37

137 84

105

36

72

63

71

74

134

78

I V é lista de visitados
I Cam é o caminho
I EAtual e ENovo são estados
I C, CNovo CAtual são custos

1sucessoresCusto(CAtual:EAtual:Cam, V
, Sucessores):−

2findall(CNovo:ENovo:[Acao|Cam],
3(acao(Acao, EAtual, ENovo, C),
4not(member(ENovo, V)),
5CNovo is CAtual+C),
6Sucessores).
7

Sucessores contém os estados
alcançáveis por meio de ações a
partir do estado atual EAtual.



Sucessores em udia
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I V é lista de visitados
I Cam é o caminho
I EAtual e ENovo são estados
I C, CNovo CAtual são custos

1EstadoAtual = udia,
2C = V, V = [],
3CAtual = 0,
4Sucessores = [37:arag:[vai(udia, arag)],
5137:ituiu:[vai(udia, ituiu)],
684:prta:[vai(udia, prta)],
7105:uba:[vai(udia, uba)]].
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Os potênciais próximos custos
são 37, 137, 84, 105.



Estimando o custo futuro

I E quando soubermos a posição da cidade meta?
I Exemplo: se a cidade fica ao sul e irmos para o leste, podemos

ter ideia de que o nosso custo futuro pode aumentar

I Estimativas indicam custos futuros

I Com informação adicional sobre o estado alvo é possível
atingir o resultado mais rapidamente

I Usar uma função de previsão de custo de um estado h(x)



Previsão de custo

I A estimativa é admissível (podemos usar com confiança) se ela
não superestima o custo (erra para cima)

I Em um problema de rotas, a menor distância possível seria
obtida por uma linha reta, então podemos usar essa distância
como estimativa de custo futuro

Função de previsão de custo admissível
Uma função de previsão de custo h(x) é admissível se ela não
superestima custos (somente subestima).

I Uma função de previsão de custo admissível garante que nunca
diminuiremos o custo após realizar uma ação



Previsão de custo

Problema de rotas
Se cada cidade i tem coordenadas cartesianas (xi , yi ), então uma
função de custo admissível da cidade atual a até a cidade i pode
ser:

I h(i) =
√

(xi − xa)2 + (yi − ya)2

Adicionamos essa previsão de custo na avaliação de cada estado
sucessor



Algoritmo A∗

I o algoritmo A∗ foi uns dos primeiros a usar previsões de custo
I O robô Shakey em 1968 for desenvolvido para usar o A∗ para

estimar caminhos de menor custo em ambientes com
obstáculos

I A∗ encontra a melhor solução, assim como o algoritmo de
menor caminho de Dijkstra

I A∗ encontra soluções mais rapidamente
I Se, por outro lado, a estimativa h(x) não for admissível não

temas a garantia de encontrar a melhor solução



Algoritmo A∗

O que muda?

I Usamos a estrutura do algoritmo de menor custo
I Separamos a estimativa H do custo
I Adicionamos a estimativa h(x) ao calcular custos

I F guarda a soma do custo C e da estimativa F

1sucessoresF(G:EAtual:Cam, V, Sucessores) :−
2findall(F:H:G1:ENovo:[Acao|Cam],
3(acao(Acao,EAtual,ENovo, G2),
4not(member(ENovo,V)),
5h(ENovo, H), % calcula estimativa
6G1 is G + G2, % acumula custo da acao
7F is H + G1), % soma a estimativa ao custo acumulado
8Sucessores).
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Implementação A∗

Predicado de inicio de busca
1buscaH :−
2inicial(Estado), % obtém estado inicial
3busca([_:_:0:Estado:[]],[], P:G), % inicia busca A∗
4format(’~nPlano: ~w’,[P]), % lista de acoes
5format(’~nCusto: ~w~n~n’, [G]).

Caso base de busca
1buscaH([_:_:Custo:Estado:CaminhoInvertido|_],_,Caminho:Custo) :−
2meta(Estado), !, % se atingiu meta, usa cut ! para calcelar backtracking
3reverse(CaminhoInvertido, Caminho).

Recursão de busca
1buscaH([_:_:Custo:Estado:Caminho|Possiveis], Visitados, P):−
2sucessoresF(Custo:Estado:Caminho, Visitados, Sucessores),
3insereOrdenado(Sucessores, Possiveis, NovoPossiveis), % menor primeiro
4union([Estado], Visitados, NovoVisitados), % Visitados não são tentados de

novo
5buscaH(NovoPossiveis, NovoVisitados, P). % recursão



Exemplo de problema com informação
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Custo do caminho
Saindo do estado udia

I o custo da ação de ir para o
estado
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