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Projeto de Algoritmos Genéticos

Batalha Naval (Battleship) Adaptado de WIKIPEDIA: “É um jogo de tabuleiro de dois jogadores,
no qual os jogadores têm de adivinhar em que quadrados estão os navios do oponente. O jogo original é
jogado com duas matrizes para cada jogador — uma que representa a disposição dos barcos do jogador e outra
que representa a do oponente. As matrizes são tipicamente quadradas, estando identificadas na horizontal
por números e na vertical por letras. Em cada matriz o jogador coloca os seus navios e regista os tiros do
oponente.
Antes do ińıcio do jogo, cada jogador coloca os seus navios nos quadros, alinhados horizontalmente ou verti-
calmente. O número de navios permitidos é igual para ambos jogadores e os navios não podem se sobrepor.
Após os navios terem sido posicionados o jogo continua numa série de turnos, em cada turno um jogador
diz um elemento na matriz do oponente.
Os tipos de navios são: porta-aviões (5 elementos adjacentes em forma de T), os submarinos (1 quadrado
apenas), barcos de dois, três e quatro elementos. Numa das variações deste jogo, as matrizes são de dimensão
10x10, e o número de navios são: 1, 4, 3, 2, 1, respectivamente.”

1. ( points) Modele o jogo de “Batalha Naval” para ser solucionado via Algoritmos Genéticos. Você pode
utilizar uma solução implementada em Java, Matlab ou R. Podem ser utilizados pacotes com a imple-
mentação do algoritmo já realizada. O objetivo é a modelagem do problema e avaliação dos resultados.
Deverá ser entregue o código fonte com descrição da modelagem e discussão dos resultados.
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Materiais para Referência:

• Artigo sobre Agentes Inteligentes aplicados ao Jogo de Batalha Naval

• Web site descrevendo IA aplicado à Batalha Naval

http://gritslab.gatech.edu/Pickem/wp-content/uploads/2012/12/cs6601_project_1_paper.pdf
http://www.datagenetics.com/blog/december32011/

