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Abstract. The problem of navigation of an autonomous agent can be solved
using search techniques, that can be classified in blind searchs and heuristics
searchs. Due to the abstraction of these concepts, this work proposes a pratical
approach of seven of them (two blinds and five heuristics), first running them
in the Microsoft Robotics Developer Studio framework and then in the LEGO
MINDSTORMS NXT. From the results, comparisons will be made according to
the metrics established and the best will be elected.

Resumo. O problema de navegação de um agente autônomo pode ser resolvido
com a utilização de técnicas de busca, que podem ser classificadas em técnicas
de busca cega ou busca heurı́stica. Devido à abstração desses conceitos, este
trabalho propõe uma abordagem prática de sete delas (sendo duas cegas e cinco
que se utilizam de heurı́stica), executando-as primeiramente na plataforma Mi-
crosoft Robotics Developer Studio e depois no kit LEGO MINDSTORMS NXT.
A partir dos resultados, serão feitas comparações de acordo com as métricas
estabelecidas e eleger o melhor para cada tipo desafio.

1. Introdução

Dado um agente autônomo que precisa viajar de uma determinada cidade para outra em
um determinado tempo por via terrestre, ele precisa encontrar uma sequência de cami-
nhos para chegar no seu objetivo. Se ele não conhece o mapa, a única opção é escolher
caminhos aleatórios, mas com um mapa, ele tem acesso a informações sobre as cidades e
as ações que pode tomar. Com isso, pode tomar decisões para tentar chegar a seu destino.
Essa sequência de caminhos pode ser encontrada através de um algoritmo de busca, que
tem o problema como entrada e retorna a sequência de passos como saı́da [9].

Segundo [6], a representação dos conceitos fundamentais da Ciência da
Computação no mundo real, pode aumentar bastante o interesse dos alunos, tendo isso em
mente, este trabalho tem como objetivo demonstrar, de forma mais concreta, como os al-
goritmos vistos na disciplina de Inteligência Artificial do curso de Ciência da Computação
se comportam.

A Seção 2 apresenta o kit LEGO MINDSTORMS NXT, os conceitos das técnicas
de busca e a descrição da plataforma de desenvolvimento que serão utilizados neste traba-
lho. Na Seção 3 é apresentado o objetivo a ser alcançado e na Seção 4 mostra o que será
feito para alcançar o objetivo proposto. O cronograma das atividades está na Seção 5 e na
Seção 6 estão descritas as contribuições esperadas com o desenvolvimento deste trabalho.



2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Diversos problemas de Inteligência Artificial podem ser resolvidos com algoritmos de
busca. Entre eles, os problemas de navegação de robôs autônomos, nesta seção serão
apresentados conceitos para a sua resolução.

Na Subseção 2.1 são mostrados conceitos sobre agentes inteligentes e o kit LEGO
NXT, os algoritmos utilizados para resolverem o problema estão na Subseção 2.2 e
a Subseção 2.3 descreve a plataforma que será utilizada para o desenvolvimento da
aplicação.

2.1. Agentes Inteligentes x Lego NXT

Um agente é qualquer coisa que poder ser percebida pelo ambiente através de sensores e
agir sobre o ambiente através de atuadores [9] e é capaz de executar tarefas, normalmente
para ajudar o ser humano. Agentes podem ser biológicos, robóticos ou computacionais
[4]. De acordo com a sequência de percepção capturada através dos sensores, o agente é
capaz de tomar sua decisão, sobre qual ação executar. A Figura 1 ilustra a interação do
agente com o ambiente.

Figura 1. Componentes de um agente e o ambiente

Para um agente ser considerado inteligente é necessário limitar seu escopo, definir
qual é o tipo de agente, sua métrica de performance, ambiente, sensores e atuadores para
poder verificar se ele obteve sucesso na sua tarefa ou não [9].

Devido a disponibilidade do kit LEGO MINDSTORMS NXT na universidade,
ele será utilizado na construção do agente inteligente para os testes dos algoritmos deste
trabalho. Ele será um agente explorador que terá o objetivo de encontrar o caminho entre
a posição de origem e a posição destino, sua performance será medida de acordo com o
tempo de execução, número de passos, se o caminho escolhido é o melhor. O ambiente
ainda será definido, os sensores e atuadores utilizados pertencem ao próprio kit, são eles:
um sensor infravermelho, dois sensores de toque e dois servomotores que têm inclusos
sensores de rotação [2].

2.1.1. LEGO Education

A empresa LEGO é bastante conhecida por seus tijolos de encaixe e bonecos em um for-
mato peculiar, ela também tem uma vertente de produtos voltados para a área educacional,
a linha LEGO Education [1]. Essa linha de produtos consiste de kits com “brinquedos”



e atividades educacionais para diversas faixas etárias, que auxiliam em temas como a
alfabetização, vida em sociedade, ciência, engenharia, matemática e tecnologia. Os kits
apresentam uma abordagem de ensino “mão na massa”, em que o estudante aprende brin-
cando, desenvolvendo também a habilidade de expressar e compartilhar ideias com outras
pessoas e a capacidade de questionamento interdisciplinar.

Existem kits para crianças desde a pré-escola até os mais complexos que não tem
limite de idade, como os kits de robótica, entre eles o LEGO MINDSTORMS Educa-
tion NXT Homeschool Pack. Com o LEGO MINDSTORMS NXT, os estudantes podem
construir e programar robôs baseados em mecanismos da vida real, podendo aplicar suas
habilidades em ciências, engenharia, matemática e tecnologia. O núcleo da construção e
da programação é o conjunto do NXT e o software.

2.2. Técnicas de Busca
Existem estratégias de busca não-informadas (ou busca cega) e informadas (ou busca
heurı́stica). Os algoritmos de busca cega não têm nenhuma informação além das forneci-
das pelo problema, apenas têm capacidade de gerar estados sucessores e diferenciar entre
estado objetivo ou não [9], ao contrário da busca heurı́stica, pois ela tem capacidade de
distiguir se um estado sucessor é mais promissor que o outro. O que difere uma técnica
de busca da outra, é a forma como elas escolhem o nó a ser expandido.

Para solucionar problemas mais complexos de Inteligência Artificial muitas vezes
é necessário o uso de heurı́sticas, regras que possibilitam a descoberta de ramos com mais
probabilidade de alcançarem a solução [7]. Elas são utilizadas para resolver ambiguidades
e/ou quando a resolução do problema por outro algoritmo (como busca em largura ou
profundidade) pode ser muito exaustivo, custoso e pode não levar a uma solução ótima.

Aqui serão abordadas as técnicas de busca cega: busca em largura e a busca em
profundidade limitada. Como técnica de busca heurı́stica serão utilizadas o algoritmo A*
(e duas variações), simulated annealing e algoritmos genéticos.

2.2.1. Busca em Largura

Dado o nó origem e o nó destino, o algoritmo de busca em largura constrói uma árvore
conforme visita os nós, feita da seguinte forma: a partir da raiz, ela expande para os nós
filhos, que são colocados em uma fila (FIFO), e essa será a ordem de expansão dos nós,
retirando sempre o primeiro da fila. Dessa forma, todos os nós do nı́vel n são visitados
antes de prosseguir para o nı́vel n + 1 [7], ou seja, visita primeiro os seus irmãos, depois
os filhos e a fila é quem garante isso. Apesar de ser completo (sempre chegar em uma
solução), esse método pode ser bastante custoso [9], com a complexidade de O(bd+1),
onde b é o número de filhos que o nó pode ter e d é a altura da árvore, que é igual ao
custo de memória, pois cada nó gerado precisa ser armazenado. A Figura 2 ilusta em que
ordem é feito o caminhamento dos nós na busca em largura.

2.2.2. Busca em Profundidade Limitada

Na busca em profundidade [9], conforme os nós vão sendo visitados, eles são armazena-
dos em uma pilha, em que o próximo nó a ser expandido é sempre o do topo, ou seja, a



Figura 2. Ordem de expansão na busca em largura

partir da raiz ele expande para um nó filho e todos os seus filhos, antes de expandir seu
irmão. Ao contrário da busca em largura, esse algoritmo pode não encontrar o menor
caminho ou nunca parar, pois existe a possibilidade dele não encontrar caminhos mais
curtos ou ficar seguindo por um caminho infinitamente longo que não leva ao estados ob-
jetivo [7]. Porém, seu custo de tempo é de O(bm) e o custo da memória é de O(bm), em
que b é o número de filhos que um nó pode ter e m é a profundidade máxima da árvore.
Note que m pode ser muito maior que d e é infinito se a árvore não for limitada.

O algoritmo com profundidade limitada, resolve o problema da profundidade in-
finita, pois limita até qual nı́vel da árvore os nós serão expandidos. Os nós do nı́vel l são
tratados como se não tivessem filhos [9]. Com essa nova abordagem, o custo de tempo é
O(bl) e o custo de memória é O(bl). Os números ao lado dos nós na Figura 3, representam
a ordem de expansão dos nós.

Figura 3. Ordem de expansão na busca em profundidade limitada

2.2.3. A* e variações

Na busca A* os nós são escolhidos de acordo com a função f(n) = g(n) + h(n), onde g(n) é
o custo do nó inicial até o nó atual, a função heurı́stica h(n) é a estimativa do custo do nó
atual até o nó objetivo e o resultado f(n) é o menor custo estimado para a solução [9]. A
busca é completa e ótima (sempre encontra uma solução e ela é a melhor) se a heurı́stica
for admissı́vel, ou seja, que não superestime o custo da solução.

Uma variação do A* é o Real-Time A* [4], onde a g(n) em vez de ser o custo do
nó raiz até o nó atual, ele é o custo do nó pai até o atual. Na implementação, é necessário
manter uma tabela hash 1 com os nós previamente visitados com seus valores de h(n).

1Tabela Hash: estrutura de dados que armazena informações e as busca de forma rápida e efetiva.



Outra variação do A* é o Iterative-Deepening A* (IDA*) [4], ele é a combinação
do iterative-deepening com o A*. Dessa forma, ele é completo e ótimo (caracterı́sticas
do A*) e tem o requerimento de memória da busca em profundidade. Esse algoritmo tem
boa performance quando aplicado a problemas que apresentam poucos valores possı́veis
de heurı́stica.

2.2.4. Simulated Annealing

Annealing é o nome do processo de esquentar a altas temperaturas e esfriar gradualmente
vidros ou metais pesados. A técnica de busca simulated annealing é uma busca local
baseada nesse processo e combinada com outra técnica denominada Hill Climbing 2. [9]
Dada uma bola de ping-pong em um terreno acidentado, se apenas colocá-la ali ela vai
rolar para o mı́nimo local, mas se chacoalhar a superfı́cie ela pode sair do mı́nimo local.
É necessário balançar forte o suficiente para ela sair no mı́nimo local mas não tão forte
a ponto dela deslocar para o mı́nimo local. A solução do simulated annealing é começar
balançando forte (alta tempertura) e diminuir gradualmente (processo de resfriamento).

O procedimento básico do simulated annealing pode ser visto no pseudocódigo
na Figura 5.

Figura 4. Pseudocódigo do simulated annealing [9]

Ao contrário do Hill Climbing, que escolhe o melhor movimento, aqui é escolhido
um movimento aleatório que é aceito se melhorar a situação, se não melhorar, é escolhido
o movimento com probabilidade entre 0 e 1. A probabilidade é calculada através da
divisão da variação de energia pela tempertura, ela diminui de acordo com a variação de
energia ou a medida que reduz a temperatura. Essa técnica tem sido usada com sucesso
nos problemas de agendamento ou problemas com combinatórios [4].

2.2.5. Algoritmos Genéticos

Os algoritmos Genéticos são bastante utilizados para encontrar soluções para problemas
complexos. Baseado no processo natural da evolução das espécies, ele combina soluções

2Hill Climbing: nesse algoritmo não há a escolha de elementos aleatórios.



com potencial para produzir melhores soluções nas próximas gerações [4]. Ele segue
os seguintes passos: a) geração da população inicial; b) função fitness; c) crossover; d)
mutação.

A primeira fase do algoritmo é a geração da população inicial, que consiste em um
conjunto aleatório de estados. Cada estado é representado por uma cadeia formada por
um alfabeto finito [9]. A função fitness, segunda fase do algoritmo, utiliza uma função de
utilidade especı́fica para avaliar cada estado individualmente e retornar os valores mais
altos para os melhores estados. De acordo com o resultado da função fitness são gera-
das probabilidades utilizadas na próxima fase do algoritmo, a fase de seleção, em que os
estados são selecionados de acordo com uma técnica de seleção especı́fica 3. Depois de
selecionar os estados pais, são escolhidos um ou mais pontos de crossover para cada par,
então, os pais são “cortados” neste ponto e são trocadas as partes, produzindo dois novos
indivı́duos. Finalmente, pode-se aplicar a fase de mutação, em que são escolhidos, alea-
toriamente ou não, dı́gitos dos novos cromossomos a serem mutados para evitar máximos
e mı́nimos locais.

2.3. Plataforma de Desenvolvimento

O Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS) é um framework .NET gratuito, produ-
zido pela empresa Microsoft, para desenvolvimento de aplicações robóticas. Ele consiste
de diversos componenentes, tais como o Concurrency and Coordination Runtime (CCR)
e Decentralized Software Services (DSS), além disso, possui um ambiente de simulação
visual em 3D que conta com uma engine de fı́sica completa e uma variedade de robôs
simulados, inclusive o LEGO NXT. A Figura 5 mostra um cenário simulado no MRDS.

Figura 5. Exemplo de ambiente simulado no framework MRDS[5]

Toda ação é executada por um serviço, os serviços interagem entre si através de
threads [10]. A biblioteca CCR é responsável pela concorrência e coordenação dessas
threads e o tratamento de erros [5]. Já a DSS é a biblioteca que cria, organiza e manipula
os serviços.

Ao trabalhar com robôs, diversas tarefas estão frequentemente sendo executadas
simultaneamente e de forma assı́ncrona. Ao mesmo tempo que o agente se move, ele está
recebendo dados de entrada dos sensores e precisa evitar colisões. Antigamente, o usuário
precisava criar e manipular diversas threads com mutex e semáforos, correndo o risco de

3Podendo ser o método do Sorteio, Culling, Torneio, entre outros.



ocorrerem deadlocks, entretanto, com o CCR isso não é mais necessário, pois ele tem seu
próprio sistema de múltiplas threads [5].

Um caracterı́stica importante é que o MRDS não precisa estar instalado no robô, a
aplicação estará rodando em um ambiente PC e a sua comunicação com driver NXT pode
ser feita através com fio ou sem fio, no caso o Bluetooth.

2.4. Trabalhos Correlatos

Para aumentar o interesse dos alunos pelos conceitos fundamentais do curso de Ciência
da Computação, foi construı́do um robô com o kit LEGO NXT, semi-autônomo (é res-
ponsável por executar instruções individuais, sem ajuda externa, mas pede ajuda ao final
de cada tarefa), com capacidade de se movimentar, com uma webcam e uma bússola [6].
Sua função é coletar informações do ambiente através da webcam. Essas informações
passam por um processador de imagem e são enviadas, através de comunicação blueto-
oth, para uma aplicação central que processa esses dados. A aplicação é composta por
diversas estruturas de dados e algoritmos de caminho. Quando a quantidade de dados
coletados são suficientes, eles podem ser analisados e enviados como um conjunto de
entradas para diferentes algoritmos de busca.

No trabalho [10] foi ofertada uma disciplina eletiva de robótica para o curso de
Ciência da Computação com a utilização do robô iRotot Creates, o kit LEGO MINDS-
TORMS NXT e o software Microsoft Robotics Studio. O software desenvolvido pela
Microsoft foi utilizado pois oferece suporte a diversas plataformas robóticas, possibili-
tando o uso do mesmo código para robôs diferentes com apenas algumas modificações
e sem precisar aprender diversas linguagens e interfaces de programação especı́ficas. O
objetivo do artigo também foi abordar o ensino da robótica e seus conceitos de uma forma
diferente do tradicional. A robótica foi abordada com o foco nas técnicas de inteligência
artificial e robôs inteligentes. Foram realizadas seis tarefas práticas no laboratório, cada
uma abordando um conceito e proporcionando uma aprendizagem gradual, em que mui-
tas vezes as informações da atividade anterior eram necessárias para a melhor realização
da tarefa seguinte. E um projeto final onde o aluno tinha podia escrever um artigo de
pesquisa ou desenvolver um projeto mais complexo de sua preferência.

No trabalho em questão, será utilizado apenas o kit LEGO NXT para construção
do robô autônomo. E neste primeiro momento o objetivo é apenas demonstrar de forma
prática o funcionamento dos algoritmos dentro da disciplina regular de Inteligência Arti-
ficial.

3. Objetivos
O objetivo deste trabalho é utilizar o kit LEGO MINDSTORMS NXT para demons-
trar técnicas de inteligência artificial utilizadas na disciplina do curso de Ciência da
Computação.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
No primeiro momento, será realizada a revisão bibliográfica dos assuntos abordados. Es-
tudo dos algoritmos de busca em largura [9] [7], profundidade limitada [9], A* e variações
[9] [4], simulated annealing [9] [4] e algoritmos genéticos [9] [4]. Desenvolver aplicações
básicas com programação visual no software do LEGO MINDSTORMS NXT [3] para



criar familiaridade com o mesmo e estudar do framework Microsoft Robotics Developer
Studio (MRDS) [5] [8].

A seguir, serão implementados os algoritmos de busca, descritos na
Fundamentação Teórica, na plataforma MRDS, na linguagem C# e criados os ambientes
de simulação virtual para os testes iniciais. Após os testes, os algoritmos serão aplicados
no Kit LEGO MINDSTORMS NXT para competição entre eles, a partir dos resultados
serão gerados gráficos e tabelas para analisá-los.

5. Cronograma de Execução
A Figura 6 apresenta o cronograma das seguintes atividades:

1. Pesquisa bibliográfica do kit LEGO MINDSTORMS NXT que será utilizado para
a simulação dos algoritmos;

2. Pesquisa bibliográfica dos algoritmos a serem implementados e executados no
agente;

3. Pesquisa bibliográfica dos princı́pios do sistema de navegação de robôs;
4. Desenvolvimento de atividades na plataforma da LEGO MINDSTORMS que é

oferecido junto com o kit, para a aprendizagem do mesmo;
5. Implementação e testes dos algoritmos no framework MRDS;
6. Execução dos algoritmos no LEGO NXT fı́sico;
7. Elaborar diferentes desafios e executar todos os algoritmos para resolvê-los;
8. Análise dos resultados. Comparar o desempenho de cada algoritmo baseado na

velocidade e número de passo com que alcançaram o objetivo, na quantidade de
colisões ocorridas;

Figura 6. Cronograma de Execução

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
Com a implementação das técnicas de Inteligência Artificial propostas neste trabalho,
aplicadas no kit LEGO MINDSTORMS NXT, espera-se criar uma maneira didática e



prática de aprendizagem para os conceitos trabalhados na disciplina de inteligência artifi-
cial do curso de Ciência da Computação.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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