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RESUMO  

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um jogo de Bisca originário da China 

para dispositivos móveis com o sistema Android, apresentando as etapas de 

desenvolvimento do mesmo. 

O trabalho aborda alguns conceitos teóricos, tipos e características dos jogos, descreve a 

história e evolução dos jogos mobile, Teoria dos Jogos, e conceitos relacionados com 

Minimax e Inteligência Artificial. 

Fez-se a utilização da linguagem de programação java para o desenvolvimento do jogo e 

Corel Draw para a conceção interface gráfica nomeadamente das cartas background ícone 

e brutões.  

Utilizou-se o algoritmo Minimax árvore de busca de jogadas da partida que define a 

melhor jogada por parte do jogador artificial. Numa fase inicial o jogo permitirá somente 

que se jogue contra o computador. 

 

Palavras-chaves: Bisca, Inteligência Artificial, Android, Teoria dos Jogos, Android 

Studio.  
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ASBTRACT 

The present work consists in the development of a game of Bisca originating from 

China for mobile devices with the Android system, presenting the stages of development of 

the same. 

The work addresses some theoretical concepts, types and characteristics of games, 

describes the history and evolution of mobile games, Game Theory, and concepts related to 

Minimax and Artificial Intelligence. 

We made use of the programming language java for the development of the game 

and Corel Draw for the design interface graphical especially of the background letters icon 

and brutões. 

We used the algorithm Minimax game search tree of the game that defines the best 

play by the artificial player. At an early stage the game will only allow it to play against 

the computer. 

Keywords: Bisca, Artificial Intelligence, Android, Theory of Games, Android Studio. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

A presente monografia apresenta como tema, a criação de um jogo de Bisca para 

aplicativos móveis. 

Os dispositivos móveis estão, cada vez mais, ramificados nas nossas vidas em casa 

ou no trabalho etc, todos nós interagimos com esta nova realidade tecnológica. Na verdade, 

temos assistido nas últimas décadas a uma revolução digital em que os dispositivos móveis 

assumem um papel chave, potenciando o acesso a informação e a comunicação a escala 

global. Atualmente, o mercado móvel está dominado por duas categorias de dispositivos 

móveis os smathones e os tablets. 

Dispositivos móveis são atualmente a plataforma mais emergente no que toca ao 

desenvolvimento de aplicações de software, no entanto os dispositivos móveis são 

orientados a duas vertentes. Uma delas orientado ao meio profissional, sendo os 

dispositivos móveis um excelente complemento ao trabalho profissional, mas por outro 

lado a área do entretenimento ocupa uma grande fatia da utilização dos dispositivos móveis 

na atualidade e é exatamente nessa área que se insere os jogos. 

Neste trabalho o objetivo foi fazer com que um utilizador ou um portador de um 

dispositivo móvel com o jogo no seu dispositivo pode-se joga-lo. 

O presente projeto trata-se criação de um jogo de cartas para dispositivos móveis, 

mais concretamente um jogo de Bisca que será baseado no sistema de jogo original, isso 

em relação as regras do jogo. 

1.2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

No âmbito da obtenção do Grau de Licenciatura em Informática de Gestão 

ministrado no Departamento de Engenharia e Ciências do Mar da Universidade do 

Mindelo, segundo o regulamento no final do 4º ano cada discente apresenta um protótipo 

de um projeto, sendo que escolhi desenvolver um jogo para o sistema de Android 

denominado de Bisca. 

Para o desenvolvimento deste projeto irei aplicar alguns conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, nomeadamente a nível de Fundamentos de Programação e algoritmos, 

linguagens de programação, Programação orientada a objetos, UML, entre outros 
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1.3. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Tendo em conta a evolução tecnológica, pude constatar o “abandono” de certos 

costumes mesmo dentro da sociedade cabo-verdiana. E aquele hábito de estar com os 

colegas a jogar “uma mão de Bisca” ou outros jogos está caindo em desuso. Com o 

crescente a nível geral da utilização de dispositivos móveis mais precisamente smartphone 

e tablets, vi uma oportunidade para reviver/trazer de novo o hábito abandonado, sem ter a 

necessidade de sair de casa, ou nas horas dos intervalos no trabalho na escola, enfim. E 

com esta era móvel, há novas oportunidades de ganhar dinheiro, e daí uma solução para 

colmatar o desemprego. 

UML (Visual Paradigm) A opção de fazer este projeto, vem na medida em que 

hoje existem mais de 1 bilhão de aparelhos Android ativos, e a nível de jogos segundo a 

Google Play Games houve no 1º semestre de 2014 mais de 100 milhões de novos 

utilizadores, e a tendência é de aumento nos próximos anos. 

E claro, e sem dúvida a minha grande paixão pelos jogos, que foi um fator que 

influenciou bastante na escolha deste tema/projeto. 

1.4. OBJETIVOS 

Geral  

Pretende-se a criação do jogo de Bisca, onde terá um utilizador numa fase inicial.  

Específico 

Possibilidade de jogar player vs computer; 

 

O principal objetivo deste projeto é de criar um programa para um telemóvel, mais 

especificamente um Android, capaz de jogar Bisca com um nível de jogo comparável a um 

jogador mediano. O programa utilizará técnicas de inteligência artificial, empregando uma 

variedade de métodos para a melhoria do jogo. A sua implementação dará ao utilizador a 

oportunidade de jogar contra o computador. 

1.5. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho fiz algumas pesquisas dos fundamentos teóricos, 

regras e estratégias do jogo de Bisca e também de outros jogos de carta como Poker, 

Copas e Solitário que já possuem várias aplicações e estudos a nível de inteligência 
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artificial. De igual modo foram feitas pesquisas a nível de inteligência artificial, teoria dos 

jogos e a implementação do jogo utilizando a Java. Essas pesquisas foram feitas utilizando 

bibliografias existentes e algumas fontes na internet. 

1.6. DIFICULDADES 

O projeto escolhido mostrou-se ser vasto para ser desenvolvido de forma a cumprir 

com o cronograma previamente definido. 

1.7. ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho é constituído por cinco capítulos em que consta o seguinte: 

Capítulo I – parte introdutória e metodológica, onde tem a exposição dos objetivos. 

Capítulo II – parte da fundamentação teórica, foi feita uma descrição da inteligência 

artificial, história do Bisca, objetivos, quais as suas regras, e fiz uma abordagem das 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto. 

Capítulo III – é a parte que se fez uma abordagem ao Android a nível da história e 

evolução, arquitetura, bem como das ferramentas utilizadas no desenvolvimento do projeto 

e da biblioteca principal o AndEngine. 

Capítulo IV – fez-se um levantamento dos requisitos, seguido da elaboração dos 

diagramas, arquitetura do jogo descrição de alguns métodos utilizados no jogo, elaboração 

da árvore de busca e do algoritmo minimax.  

Capítulo V – parte onde fez-se uma exegese do protótipo desenvolvido, ilustrando a 

implementação de alguns Layouts. 

E por fim o Capítulo VI onde são explanadas as conclusões do projeto realizado, e 

apontadas sugestões para trabalho futuro. 
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CAPÍTULO 2 - DESCRIÇÃO E ARGUMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DE JOGOS MOBILE 

Onde é que tudo começou? 

Obviamente, você pode rastrear jogos para celular até os primeiros telefones 

celulares, mas os jogos para dispositivos móveis não decolaram até a Nokia lançar 

o Snake. Ainda o jogo móvel mais famoso, Snake apareceu pela primeira vez em 1997 no 

Nokia 6.610. 

Estima-se que mais de 400 milhões de cópias tenham sido enviadas desde então e 

agora está em sua oitava versão. Nada mal para um jogo que começou a vida como alguns 

quadrados pretos movendo-se sobre um fundo verde. 

Agora Snake estava muito bem, mas se os jogos para celular realmente progredirem, 

você precisava comprar novos jogos. 

Se Snake e essas versões incorporadas do Tetris e similares foram a Geração Um dos 

jogos para celular, o próximo passo - algo que chamaremos de Geração Dois? eram jogos 

WAP. 

Figura 1 - Jogo Snake 

 

Fonte: http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-

jogos-para-mobile/ 

 

Oficialmente conhecido como Wireless Application Protocol, o WAP é um padrão de 

tecnologia desenvolvido para permitir que dispositivos móveis se conectem à Internet. A 

empresa que mais fez para desenvolver isso foi chamada Unwired Planet, embora tenha 

levado alguns anos para apresentar algo muito útil. 

http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-jogos-para-mobile/
http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-jogos-para-mobile/
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Mas no final dos anos 90, havia criado um microbrowser que podia ser executado em 

telefones celulares e em uma versão da web chamada UP.Link. Juntamente com a 

Ericsson, Nokia e Motorola, o Fórum WAP (agora a) começou garantindo a padronização, 

pelo menos na Europa. No Japão, a operadora líder de mercado NTT DoCoMo criou seu 

próprio padrão i-mode. 

Durante toda a década de 2000, independentemente da marca e modelo do celular, 

era muito provável que houvesse uma cópia de Snake automaticamente instalada nele. A 

técnica obviamente deu certo, e ao longo dos anos, o jogo se fez presente em mais de 350 

milhões de celulares. 

Apesar da popularidade e do jogo ainda estar presente em diversos aparelhos, apenas 

um jogador e ainda assim sem comprovação indubitável do feito. 

Apesar da primeira versão realmente popular ter sido lançada para o Game Boy em 

1989, é impossível não mencionar o clássico jogo Tetris, que, assim como o Snake, hoje 

está presente em praticamente todo e qualquer dispositivo mobile, de celulares e 

calculadoras. 

Figura 2 -  Jogo Tetris 

 

Fonte: http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-

jogos-para-mobile/ 

 

A evolução da tecnologia dos telefones móveis, especialmente a Java e a BREW, 

permitiu a conversão de jogos mais sofisticados e em 2002 outros jogos clássicos como 

Space Invaders passaram a aparecer no celular. 

http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-jogos-para-mobile/
http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-jogos-para-mobile/
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Já em 2003, telefones com tela colorida se tornam realmente populares e puzzles 

como Bejeweled, precursor do famoso Candy Crush e outros títulos exclusivamente 

dependentes da diferença de cores, surgem para um grande sucesso de público. 

Em 2004, começam a aparecer jogos de corrida, como The Fast and The Furious, 

baseado no filme Velozes e Furiosos, que ainda não se havia tornado a grande franquia 

semianual de sucesso que é hoje em dia. 

No ano de 2005, é lançado o primeiro app de poker para celulares, conhecido como 

Poker Room, que contava com funções básicas e uma certa lentidão na transposição da 

experiência de jogo. Apesar disto, o desenvolvimento deste tipo de aplicativo representou a 

chegada de outro forte mercado consumidor – além do baseado em adaptações de filmes – 

para o mundo mobile. 

Entretanto, nos últimos anos, os jogos mobile de poker continuaram evoluindo 

progressivamente e hoje em dia apps como o popular disponível tanto para Android quanto 

para iPhone, tornaram a experiência praticamente indistinguível da que um competidor 

pode obter no desktop. 

Figura 3 - IPhone & Android 

           

Fonte: http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-

jogos-para-mobile/ 

 

Em 2008, a Apple lança sua App Store, atingindo rapidamente a marca de 10 milhões 

de downloads realizados por usuários e revolucionando completamente a forma como 

jogos são acessados e comprados pelos consumidores. 

O ano de 2009 traz a popularização de celulares com touchscreen, especialmente o 

Galaxy e o iPhone, e cada vez mais títulos que exploram essa mecânica de toque, como o 

simples jogo de pulos Doodle Jump, dão as caras. 

http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-jogos-para-mobile/
http://www.fabricadejogos.net/posts/historia-dos-games-uma-breve-historia-dos-jogos-para-mobile/
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Entretanto, o grande uso da função touch vem através de Angry Birds. Munido de um 

estilingue e uma física de jogo super divertida, o jogo rapidamente se torna um sucesso 

global que eventualmente atinge mais de 15 bilhões de downloads. 

O sucesso é tamanho que durante os anos a marca dá origem a diversos títulos 

alternativos licenciados, como Angry Birds: Star Wars, e até mesmo a um filme em 

Hollywood, que já conta. 

Em 2012, finalmente é lançado a supramencionada Candy Crush, que quebra 

inúmeros recordes de download e de usuários ativos diariamente, alcançando a incrível 

marca de 700 milhões de usuários ativos por dia. 

O app, juntamente com Clash of Clans e The Simpsons: Tapped Out, é notório pela 

consolidação do modelo freemium, no qual o usuário paga apenas pelo conteúdo extra 

dentro do jogo. Este modelo de negócios é tão bem-sucedido que se tornou a principal 

forma de renda de diversos jogos atuais como Clash Royale e até mesmo fez a transição 

inversa de mobile para desktop. 

2.2. HISTÓRIA DO BARALHO DE CARTAS 

Os baralhos das cartas de jogar devem ter sido inventados na china por volta do 

século X a.C. Em pouco se parece com o baralho hoje utilizado. As cartas eram estreitas e 

longas, fazendo ideograma que indicava o seu valor. 

O certo, porém, e que no século XIV, as cartas de jogar difundiram-se na Europa e a 

partir do século XVI passaram a invadir o mundo. 

O grande atrativo do baralho e a sua adaptabilidade podendo ser jogado de inúmeras 

formas. Tradicionalmente, cada rei no baralho representa um grande Rei ou Imperador da 

História mundial. Assim o rei de espadas seria o Rei David de Israel, o Rei de Paus seria 

Alexandre Magno, o rei de copas Carlos Magno e o rei de Ouros representa Júlio César o 

Imperador Romano. 

Já para os naipes do baralho uma interpretação interessante e que tem no best-seller 

“O Código da Vinci”. no livro, o autor Dan Brown, afirma que os naipes do baralho 

moderno derivam do Taro e seriam símbolos ligados ao “Santo Graal” 

● Espadas – facas, simbolizando a lâmina e o masculino 

● Copas – facas, simbolizando o cálice e o feminino  

● Paus – certos, simbolizando a linhagem real, o bastão fluorescente   

● Ouros – pentagramas, a deusa e o sagrado feminino 
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O formato mundialmente conhecido e um baralho constituído por 52 cartas 

retangulares, com o verso absolutamente igual. 

2.3. BISCA 

O jogo de Bisca é uma variante Portuguesa do jogo italiano Briscola baseado no 

baralho italiano de 40 cartas, jogada com o baralho lusófono de 52 cartas, removendo – se 

as cartas 8,9,10 e Joker do baralho.  

A Bisca (ou menos conhecido como Briscola) é um jogo de cartas que se utiliza do 

baralho espanhol (de 40 cartas), cujo principal objetivo é acumular mais pontos que o 

adversário, baseando-se nas cartas que são pescadas e descartadas. O número de 

participantes pode variar de 2 até 4 jogadores, sendo que devesse jogar em duplas quando 

tiver 4 jogadores. 

2.3.1. Regras 

Após embaralhar e cortar, é retirada uma carta do baralho, cujo naipe determinará o 

“trunfo” (ou bisca). Trunfo é o naipe que vai predominar sobre os outros naipes, quando as 

cartas das cartas forem recolhidas. 

Durante o jogo, a carta “trunfo” fica em baixo do baralho, mas de maneira visível. 

Essa carta pode ser trocada pelo “7″, do mesmo naipe, se for de maior valor (em algumas 

regiões, diz-se que o “7″ pode ser trocado pelo “2″ de mesmo naipe). 

O jogador que cortou o baralho começa descartando uma carta, das 3 que recebe no 

início do jogo. Em seguida o adversário descarta uma de suas cartas, que vai determinar se 

ele pega ou entrega as cartas da mesa, baseando-se nos seguintes critérios: 

● Se as cartas são do mesmo naipe, a carta de maior valor (ou maior número para 

cartas sem valor de contagem) vence, e o quem a jogou leva as cartas da mesa. 

● Se as cartas são de naipes diferentes e não há um “trunfo” entre elas, quem jogou a 

primeira carta leva as cartas da mesa. 

● Se as cartas são de naipes diferentes e há um “trunfo” entre elas, quem jogou o 

trunfo leva as cartas da mesa. 

● Se as todas as cartas são trunfos, a decisão é como o primeiro critério. 
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Após serem recolhidas as cartas (cada jogador tem 2 cartas na mão, nesse momento), 

os jogadores pegam uma nova carta no baralho (primeiro o jogador que levou as cartas da 

mesa) e isso se repete até que se terminem as cartas do baralho. 

 

O valor de cada carta é definido assim: 

● Áses: 11 pontos cada 

● Todos os “7″: 10 pontos cada (ver nota) 

● Todos os “12″ ou reis: 4 pontos cada 

● Todos os “11″ ou cavalos: 3 pontos cada 

● Todos os “10″ ou valetes: 2 pontos cada 

● Demais cartas: não têm valor de contagem 

Nota: em algumas regiões, os “3/5″ tem valor 10 ao invés dos “7″, sem explicação 

aparente. 

Ao final do jogo, contam-se os pontos somando-se as cartas obtidas. Como a 

pontuação máxima é 120 pontos, um jogador que acumular 60 ou mais pontos antes do 

jogo terminar já é o vencedor. 

A bisca pode ser jogada em duplas, onde cada jogador fica de frente para o seu par. 

No jogo de duplas, é comum que cada jogador mostre suas cartas ao parceiro na última 

rodada. 

2.4. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL  

A Inteligência Artificial (IA) é o ramo de ciência de computação que estuda formas 

de estabelecer comportamentos inteligentes a máquinas de forma a simular o 

comportamento humano. Existente há décadas, e com o desenvolvimento acelerado da 

informática esta área da ciência é grandemente impulsionada, permitindo que novos 

elementos sejam rapidamente agregados à IA.  
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2.4.1. História da Inteligência Artificial  

Os estudos de IA iniciaram nos anos 1940, em torno desta iniciante ciência eram 

desenvolvidas apenas para procurar encontrar novas funcionalidades para o computador, 

ainda em projeto. Com a II Guerra Mundial este fato resultou na necessidade de 

desenvolver uma tecnologia voltada para a análise de balística, quebra de códigos e 

cálculos para projetar a bomba atómica. Surgia, assim, os primeiros grandes projetos de 

construção de computadores.  

O desenvolvimento do computador, primeiramente impulsionado pela aplicabilidade 

militar e posteriormente comercial, mostrou-se viável. Seu rápido progresso, desde o 

surgimento dos primeiros computadores eletrônicos (1943 - Collossus, na Inglaterra e 1946 

- ENIAC, nos Estados Unidos) até o surgimento dos microcomputadores (na década de 70) 

demonstra que essa área recebeu grandes investimentos. 

O segundo grande passo foi dado nos Estados Unidos, em 1956, quando John 

McCarthy reuniu em uma conferência proferida ao Dartmouth College, na Universidade de 

New Hampshire, vários pesquisadores de renome para estudar o que foi denominado por 

Minsky, McCarthy, Newell e Simon de Inteligência Artificial (IA), expressão utilizada para 

designar um tipo de inteligência construída pelo homem para dotar a máquina de 

comportamentos inteligentes. A inteligência artificial é amplamente utilizada como um 

auxiliar que expande a capacidade de inteligência do homem e até mesmo o substitui em 

diversas funções. Isso se tornou possível em grande parte graças ao desenvolvimento dos 

sistemas especialistas, da Lógica Fuzzy e das Redes Neurais.  

Atualmente, criar máquinas inteligentes não pode ser considerado uma ficção, a IA 

transformou essa ficção em um campo de estudo movido por uma meta que consome 

bilhões de dólares em projetos, os quais envolvem pesquisadores de instituições 

governamentais, militares, industriais e universitárias de todo o mundo1. 

2.5. TEORIA DOS JOGOS  

A Teoria dos Jogos é um ramo da matemática aplicada que estuda situações de 

conflito de diversos tipos (sociais, econômicos, políticos, militares, éticos, filosóficos, 

jornalísticos, etc.) de acordo com um modelo escolhido, cujas regras são mais ou menos 
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rígidas, e mais ou menos conhecidas pelos jogadores. Assim, estes escolhem diferentes 

ações para tentarem melhorar o seu retorno. 

2.5.1. História da Teoria dos Jogos 

Uma primeira abordagem da Teoria dos jogos aplicando a matemática na resolução 

conflitos de interesse, foi feita por John Von Neumann em seus artigos de 1928 (" Zur 

Theorie der Gesellschaftsspiele") e 1937 ("A Model Of General Economic Equilibrium"), 

embora Émile Borel tenha publicado antes, entre 1921 e 1927, quatro notas introduzindo os 

conceitos de estratégias puras e mistas e a solução minimax, a qual é fundamental para a 

teoria dos jogos. Entretanto, Borel considerou que o teorema minimax era em geral falso, 

apesar de tê-lo comprovado para casos especiais. Von Neumann provou o teorema para 

condições gerais e ainda criou a teoria dos jogos com mais de dois jogadores. Em 1944, 

Von Neumann e o economista Oskar Morgenstern publicaram o livro clássico Theoryof 

Games and Economic Behavior, apresentando o teorema minimax como solução para jogos 

de soma zero com dois jogadores, além da fundamentação da teoria da utilidade, a qual é 

muito útil para situações de incerteza em economia.  

Em 1950, baseado no trabalho de Melvin Dresher E Merrill Flood, Albert Tucker 

criou o Dilema do Prisioneiro, o mais conhecido problema na área de teoria dos jogos e 

aquele com maior influência nas ciências sociais. 

Entre 1950 e 1953, John Nash publicou quatro artigos importantes para a teoria de 

jogos não cooperativos e para a teoria de barganha. Em Equilibrium Points In N-Person 

Games (1950) e Non-cooperative Games (1951), Nash provou a existência de um 

equilíbrio estratégico para jogos não cooperativos - o equilíbrio de Nash - e sugeriu uma 

abordagem de estudo de jogos cooperativos a partir de sua redução para a forma não 

cooperativa. Nos artigos The Bargaining problem e Two-Person Cooperative Games, criou 

a Teoria de Barganha e provou a existência da solução de barganha de Nash. 

2.6. CARACTERÍSTICAS DE UM JOGO  

Para a realização de um jogo tem que haver pelo menos dois jogadores.  

Jogada- é a maneira segundo a qual o jogo progride de um estágio a outro. Podem 

ser alternadas entre os jogadores de uma forma especificada ou ocorrer simultaneamente. 

Uma jogada consiste de uma decisão de um dos participantes ou de um resultado de um 

evento probabilístico. 



 

12 

 

 Estratégia - é uma lista das escolhas ótimas para um jogador. Nesta lista já estão 

previstas todas as possíveis situações que o jogador poderá enfrentar. Assim, tendo uma 

estratégia, ele saberá o que fazer em qualquer situação, não importando o que seu oponente 

faça nem os resultados dos eventos probabilísticos. 

No fim do jogo, cada jogador obtém um payoff. Podemos associar este número ao 

montante que foi ganho ou perdido, ou dizer, por exemplo, que o payoff é mais 1 para o 

ganhador, 0 se há um empate, e -1 para o perdedor. 

2.7. REPRESENTAÇÃO DOS JOGOS  

A aplicação da teoria dos jogos a um determinado caso de estudo, será objeto de 

modelos matemáticos bem definidos. E estes podem ser representados de duas formas:  

FORMA NORMAL – A representação de jogos na forma normal é feita utilizando 

matrizes, que contêm informações relativamente a jogadores, estratégias e pagamentos. 

Esta forma aplica-se quando não há alternância na tomada de decisão ou presume-se que os 

jogadores não têm conhecimento da ação dos outros. 

 O jogo dilema do prisioneiro, que retrata uma situação em que dois criminosos são 

presos por cometerem um crime, a polícia tem evidências para mantê-los presos por um 

ano, porém não para condená-los, os presos são colocados em celas separadas, para que 

não haja acordos prévios.  

As decisões são simultâneas e um não sabe nada sobre a decisão do outro. O dilema 

do prisioneiro mostra que, em cada decisão, o prisioneiro pode satisfazer o seu próprio 

interesse, não confessar, ou atender ao interesse do grupo, confessar. A Tabela a seguir 

demonstra as possibilidades de ganhos e perdas desse jogo. 

Tabela 1 - Matriz dos Payoffs do Dilema do Prisioneiro 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro
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Para qualquer um dos prisioneiros, o melhor resultado possível é confessar e seu 

parceiro ficar calado. E até mesmo se seu parceiro trair, o prisioneiro ainda lucra por 

também ambos falam só apanham 3 anos, já que ficando em silêncio pegará 4 anos de 

cadeia, caso o seu parceiro delata. O único problema é que ambos chegarão a essa 

conclusão: a escolha racional é trair. Essa lógica vai, desta forma, proporcionar a ambos 

três anos de cadeia. Se os dois confessaram, haveria um ganho maior para todos, mas a 

otimização dos resultados não é o que acontece.  

FORMA EXTENSIVA – A apresentação de jogos na forma extensiva é possível 

quando há alternância nos movimentos, todos os movimentos prévios são observados antes 

que o próximo movimento ocorra e os payoffs de cada combinação de movimentos viáveis 

são de conhecimento comum.  

Na forma extensiva a representação é feita com árvores onde cada vértice (ou nodo) 

representa um ponto de decisão para um jogador. O jogador é especificado por um número 

listado no vértice. Os pagamentos são especificados na parte inferior da árvore. 

Um exemplo do uso da representação da forma extensiva é o de um jogo entre uma 

empresa Inovadora e a empresa Líder de mercado, em que a Inovadora decide antes se vai 

ou não introduzir seu novo produto no mercado, e a partir daí a Líder toma sua decisão, já 

conhecendo a escolha da Inovadora. 

Figura 4 - Árvore do jogo da empresa inovadora 

        

Fonte: http://fabricio.aldeia.info/download/material didático/material/jogos/04 Modelando 

Jogos.pdf 

 

http://fabricio.aldeia.info/download/material%20didático/material/jogos/04%20Modelando%20Jogos.pdf
http://fabricio.aldeia.info/download/material%20didático/material/jogos/04%20Modelando%20Jogos.pdf
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QUANTO À SIMETRIA  

SIMÉTRICOS- Um jogo simétrico é aquele no qual os pagamentos para os 

jogadores em uma estratégia particular dependem somente da estratégia escolhida, e não de 

quem está jogando. Se as identidades dos jogadores poderem ser trocadas sem alterar os 

pagamentos obtidos pela aplicação das suas estratégias, então este é um jogo simétrico. 

Muitos dos jogos 2×2 comumente estudados são simétricos. As representações padrões do 

Jogo da Galinha, do Dilema do prisioneiro, e da caça ao veado são todos jogos simétricos. 

Certos acadêmicos estudam variações assimétricas destes jogos, contudo, a maioria dos 

pagamentos destes jogos são simétricos.  

ASSIMÉTRICOS - Os jogos assimétricos mais comuns são jogos onde existem 

grupos de estratégias diferentes para cada jogador. Por exemplo, o jogo do ultimato e seu 

similar, o jogo do ditador tem estratégias diferentes para ambos os jogadores. É possível, 

contudo, para jogos que tenham estratégicas idênticas para ambos os jogadores, que ainda 

assim sejam assimétricos.  

QUANTO AO PAYOFF  

SOMA ZERO - São aqueles em que a soma dos payoffs dos jogadores é zero, ou 

seja, um jogador só pode ganhar se o outro perder, assim como no Póquer, Xadrez, entre 

outros. É a este tipo de jogo que se aplica o teorema minimax.  

SOMA NÃO-ZERO - São os que não possuem a propriedade acima, como o 

Dilema do Prisioneiro, em que o payoff total é 2 anos de prisão se ambos ficam em silêncio 

e 1 ano se os dois prisioneiros confessam.  

 QUANTO À INFORMAÇÃO  

Quanto à informação: completa e incompleta. 

Num jogo de informação completa, um agente dispõe de todas as informações 

relevantes sobre as características dos outros agentes. Em particular sabe o valor que cada 

um dos outros jogadores atribui a cada um dos possíveis resultados do jogo. 

Por outro lado, num jogo com informação incompleta um agente pode não saber 

exatamente quais são as preferências dos outros agentes sobre os possíveis resultados do 
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jogo. Nesse último caso pode ser que um agente conheça somente uma distribuição de 

probabilidades sobre as diferentes preferências dos outros agentes sobre os resultados. 

 Quanto à informação: perfeita e imperfeita. 

Esta classificação se aplica exclusivamente aos jogos dinâmicos e diz respeito à 

informação à disposição de um agente, no momento de tomar uma decisão, sobre o que 

ocorreu anteriormente. Essa informação diz respeito essencialmente a dois tipos de 

eventos: as decisões (jogadas) tomadas por outros agentes anteriormente e eventos 

aleatórios que se realizam ao longo do jogo. 

Num jogo de informação completa, no momento em que irá tomar uma decisão, um 

agente conhece todas as decisões tomadas até esse momento. Ademais, se algum fenômeno 

aleatório teve sua realização antes dessa decisão, o agente também está a par dessa 

realização. Por outro lado, num jogo de informação imperfeita, no momento em que irá 

tomar uma decisão, um agente pode não estar informado de decisões tomadas 

anteriormente à sua ou pode não estar informado do resultado de um fenómeno aleatório já 

realizado. 

 QUANTO A SIMULTANEIDADE  

SIMULTÂNEOS - Jogos simultâneos são jogos onde ambos os jogadores se movem 

simultaneamente, ou se eles não se movem simultaneamente, ao menos os jogadores 

desconhecem previamente as ações de seus adversários (tornando-os efetivamente 

simultâneos). 

 SEQUENCIAIS - Jogos sequenciais são jogos onde o próximo jogador tem 

conhecimento da jogada de seu antecessor. Isto não necessita ser informação perfeita 

acerca de cada ação do jogador antecessor; ele necessita de muito pouca informação. Por 

exemplo, um jogador deve saber que o jogador anterior não pode realizar uma ação em 

particular, enquanto ele não sabe quais das outras ações disponíveis o primeiro jogador irá 

realmente realizar. 

2.8. O ALGORITMO MINIMAX  

Uma das áreas de pesquisa e desenvolvimento de agentes inteligentes está no campo 

dos jogos em que os concorrentes estão tentando obter o melhor resultado possível 

comparado aos outros. Por esta razão, foram desenvolvidos algoritmos de busca 

contraditória que consideraram as diferentes possibilidades futuras dos jogos a partir do 
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estado atual do jogo. Exemplos desses algoritmos são a remoção de Minimax e Alpha-Beta, 

que são completas e ótimas. Ambos criam árvores com os nós iniciais ou o nó sendo o 

estado atual e os nós filhos são estados futuros possíveis. O problema com esses dois 

algoritmos é o fato de que, considerando todas as possibilidades, a árvore cresce 

exponencialmente na maioria dos casos, o que levaria muito tempo para o computador 

fazer os cálculos. Existem alternativas usando esses algoritmos que tornam os cálculos 

possíveis e, em alguns casos, completamente viáveis quanto à sua otimização. Para 

Minimax, há limitação da árvore até uma certa profundidade e / ou limitação do fator de 

ramificação para uma certa quantidade de reproduções. Isso torna o início do jogo quase 

completamente aleatório, mas à medida que o jogo avança e o número de movimentos 

diminui, o algoritmo se torna mais preciso. Outra alternativa é o uso da poda que impede a 

expansão desses nós que não fazem diferença na decisão final. Finalmente, para Minimax 

pode-se aplicar a função heurística que encontra a utilidade de cada estado considerando os 

estados do jogo e algumas das condições que fazem parte do ambiente do jogo. Por limitar 

a árvore e usar a função heurística, pode-se obter até uma variante mais eficiente do 

algoritmo Minimax. 

Inicialmente a teoria dos jogos não foi dado a sua devida importância, mas as coisas 

mudaram quando o matemático Von Neumann a partir da teoria de jogos de soma zero - 

onde o ganho de um jogador é igual a perda do outro, jogos perfeitamente equilibrados, ele 

desenvolveu o teorema MiniMax - que diz o seguinte:  

“Para qualquer jogo para dois jogadores que respeite a teoria soma zero, existe 

uma estratégia mista para cada jogador tal que o resultado esperado para os dois é o 

mesmo valor V quando os jogadores usam esta estratégia. V é o melhor valor que cada um 

pode esperar de uma jogada. Isto é, estas estratégias mistas são as estratégias ótimas para 

os dois jogadores.”  

Nesse algoritmo, o jogador denominado MAX tenta obter o maior resultado possível 

no jogo, enquanto MÍN tenta minimizá-lo. O algoritmo Minimax desenvolve a árvore de 

jogadas da partida, atribuindo um estado para cada um de seus nós, a partir do estado 

inicial. Em cada nó, o jogador da vez tem um conjunto de jogadas que pode realizar, e cada 

uma delas leva a um nó diferente, formando a árvore de jogadas até os estados finais. Nos 

estados finais, ou seja, nas folhas da árvore, a utilidade dos estados é calculada, e são 

atribuídos pontos a cada um dos jogadores.  
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A função de MAX é escolher a melhor jogada, dado um ponto da árvore 

correspondente ao estado atual, supondo que MIN executará sempre sua melhor jogada. 

Esse cálculo é realizado desde as folhas até o nó da árvore que representa o estado atual do 

jogo, sempre admitindo que MIN escolherá a jogada que o leva a nós com função utilidade 

menor. Um exemplo pode ser dado no jogo trivial de 2 jogadas descrito pela Tabela 2: o 

jogador A (MAX) deve escolher uma linha, e somente depois disso o jogador B (MIN) 

deve escolher uma coluna. O resultado do jogo é o elemento da matriz que corresponde à 

linha e à coluna escolhidas pelos jogadores. Prevendo que a melhor escolha de MIN seja a 

coluna que contém o menor elemento da linha escolhida, MAX tentará maximizar a jogada 

de MIN, escolhendo a linha 3. Dessa forma, o melhor resultado para MIN será a escolha da 

coluna 3, resultando o valor -1 no jogo. 

Tabela 2 - Matriz dos Payoffs 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro 

 

Em forma de árvore, o jogo de 2 movimentos acima seria descrito como na Figura: 

Figura 5 - Árvore de Pesquisa do Min Max 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dilema_do_prisioneiro
http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax
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Na árvore, pode-se perceber que o agente espera que MIN faça sempre a melhor 

jogada, indo para o estado de menor valor. Prevendo isso, MAX pôde basear sua escolha 

aplicando valores -2, -4 e -1, respetivamente, às jogadas A1, A2 e A3. Escolhe, portanto, a 

de maior valor: A3. 

No entanto, na maioria dos jogos não é possível descrever uma árvore de 

possibilidades em sua totalidade, dado que a característica exponencial do 

desenvolvimento dos nós produziria um número muito grande de estados, sendo admitido 

infinito na maioria dos jogos. Nesses casos, a função utilidade dos nós não pode ser 

calculada, e, portanto, deve ser estimada segundo uma heurística de avaliação. 

2.9. OPTIMIZAÇÃO DA ÁRVORE DE BUSCA  

Um método de otimizar a busca do algoritmo Minimax é a Poda α-β. Nela, o 

algoritmo elimina galhos da árvore que comprovadamente não podem trazer resultados 

melhores para o jogador, interrompendo a busca naquele trecho da árvore. Desta forma, o 

tempo de processamento é reduzido, mas o resultado da busca é o mesmo nas duas 

técnicas. Um exemplo pode ser dado na Figura.  

Na árvore da Figura, o jogador MAX faz a avaliação dos três primeiros estados, 

determinando a A1 o valor -2. Ao analisar A2-B1, encontra o valor -4. Assim, assumindo 

que MIN fará sempre a melhor jogada, pode esperar que MIN escolha -4 (ou um número 

menor, dependendo da avaliação das outras 2 opções) se sua escolha for A2. Portanto, 

pode “podar” a busca nesse galho da árvore, pois não encontrará valores mais favoráveis 

do que encontrou em A1. Passando para o nó A3, faz normalmente a avaliação, 

encontrando o valor -1, não havendo poda. Há, portanto, uma economia no tempo de 

processamento da árvore, especialmente para buscas de profundidade maior. 
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Figura 6 - Árvore de busca Minimax com poda alfa-beta 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax 

O algoritmo minimax possui o seguinte Pseudocódigo:  

FUNÇÃO MiniMax (nó, profundidade)  

SE nó é um nó terminal OU profundidade = 0 ENTÃO  

RETORNE o valor da heurística do nó  

SENÃO SE o nó representa a jogada de algum adversário ENTÃO 

 α ← +∞  

PARA CADA filho DE nó  

α ← min(α, MiniMax (filho, profundidade-1))  

FIM PARA  

RETORNE α 

 SENÃO  

α ← -∞  

PARA CADA filho DE nó 

 α ← max(α, MiniMax (filho, profundidade-1)) 

 FIM PARA 

 RETORNE α  

FIM SE 

 FIM FUNÇÃO 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minimax
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CAPÍTULO 3 – ANDROID  

3.1. A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DO ANDROID  

Atualmente, o sistema operacional móvel mais utilizado em todo o mundo, e está 

presente em milhares de aparelhos, de várias marcas. Mesmo com toda a dimensão que o 

sistema atingiu, a sua história é bastante recente.  

O Android surgiu em 2003, na cidade de Palo Alto na Califórnia e foi desenvolvido 

por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White, empresários já iniciados no ramo 

da tecnologia, que fundaram a Android Inc. Na ocasião, Rubin definiu o Android Inc. 

como: “Dispositivos móveis mais inteligentes e que estejam mais cientes das preferências e 

da localização do seu dono” 

. No início a empresa desenvolvia todos os seus projetos de forma secreta. 

A ideia original dos criadores era lançar um inovador sistema para câmaras digitais, 

porém, ao verem que o mercado não era tão amplo quanto gostariam, resolveram focar no 

mercado mobile. Na época, Rubin e sua equipe ofereceram um novo meio de sistema 

operacional móvel, ou seja, o Open Source, baseado no Kernel Linux. 

O sistema constava com uma interface simples, funcional e também integrada a 

vários instrumentos. A ideia era oferecer um sistema gratuito para todas as pessoas que 

quisessem ter acesso a ele e também ser simples aos desenvolvedores. 

Em 2005 o Google adquiriu o Android Inc, e com isso nasceu a Google Mobile 

Division, divisão de pesquisa em tecnologia móvel da maior empresa do mundo de 

tecnologia. Apesar de ter causado desconfiança e dúvidas na época, já que muitos achavam 

difícil uma competição os Windows Mobile, da Microsoft, e o iOS, da Apple. Os primeiros 

contratos de parceria surgiram com fabricantes de hardware e software, os quais o Google 

prometeu um sistema flexível e atualizável. 

Inicialmente, o protótipo, que as especulações colocavam a previsão de lançamento 

como dezembro de 2006, chamava-se “Sooner” e parecia um BlackBerry, não tendo 

touchscreen e operando através de um teclado QWERTY. O Google só redesenhar o 

modelo, tirando o teclado e colocando o touch, ao ver os lançamentos de concorrentes 

como o LG Prada – em 2006 – e o próprio iPhone – de 2007 – e que rapidamente 

causaram furor. 

A criação do Android deu um passo grande quando em 2007 fabricantes como 

Samsung, Sony, HTC, operadoras como as americanas Sprint Nextel e T-Mobile, e 
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fabricantes de hardware como Qualcomm e a Texas Instruments, além do próprio Google, 

reuniram-se em um consórcio de tecnologia e fundaram a Open Handset Alliance. O 

objetivo da união de marcas era a criação de uma plataforma de código aberto para 

smartphones. O resultado foi o primeiro Android comercial do mercado, rodando em um 

HTC Dream, lançado oficialmente em 22 de outubro de 2008. 

Figura 7 - HTC Dream 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android 

 

Com a chegada do Android, o próprio conceito de smartphone foi remodelado. Na 

época, o Google teve a brilhante ideia de oferecer 10 milhões de dólares aos 

desenvolvedores que conseguissem realizar os melhores aplicativos para Android levando 

em consideração a primeira versão pública do Android SDK. As ideias enviadas pelos 

colaboradores ajudaram muito a criação da versão 1.0. 

Ainda a época da criação do consórcio Open Handset Alliance, a Nokia declarou que 

“nós não o vemos como uma ameaça”, já um dos membros da equipe de desenvolvimento 

do Windows Mobile disse não entender o impacto que eles poderiam ter no mercado de 

smartphones. Já o pessoal do Symbian (que piada) polemizou dizendo “Nós levamos isso a 

sério, mas somos os únicos com telefones reais, plataformas de telefonia reais e uma 

riqueza do volume construído ao longo de anos”. Somente a Apple foi mais tranquila, 

dizendo que “Nós temos uma boa relação com o Google e isto não vai mudar nada. Eles 

são, certamente, um importante parceiro para o iPhone”. 

Desde então o Android conquistou espaço e passou a ser o sistema operacional de 

aparelhos tops de linha, como a linha Nexus, fabricada por diversas marcas, como LG, 

Asus, Samsung, HTC, etc. linha Galaxy, da Samsung, presente nos aparelhos tops como S6 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Android
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e Note 4, por exemplo. O SO também está presente em tablets e, por ser código aberto, 

serve de base para diversas criações e sistemas customizados espalhadas pela internet.  

Hoje, como dissemos o Android é o sistema mais utilizado no mundo. Em 

consultoria da OpenSignal, em 2013, foi constatado que havia 11.868 modelos de Android, 

variando tamanhos de tela e resolução, rodando 8 versões de Android diferente. Críticos 

dizem que esta segmentação prejudica a marca, pois vários aparelhos horríveis acabam 

com a imagem da marca. Já a Apple, por exemplo, mantém apenas 8 SO e todos seus 

aparelhos rodam algum deles, concentrando o desenvolvimento, correção de bugs, etc. 

garantindo uma maior estabilidade. 

Quanto à escalada dos números, estatísticas mostram que em 2009 o Android 

representava apenas 2,8% dos aparelhos vendidos no mundo; já no final do ano seguinte 

detinha 33%, ou seja, 1 em cada 3 aparelhos do mundo, o suficiente para transformá-lo já 

na plataforma móvel mais vendida do planeta. Em 2011 já tinha passado da metade, mais 

precisamente 52,5%, em 2012 passou para 75%, em 2013 para 78,7% e, em 2014, para 

81,5%. 

Em números reais, de 2010 até o final de 2014, mais de 3 bilhões de aparelhos com 

Android foram comercializados no mundo. A Nokia e Microsoft, que desdenharam do 

Android na época, hoje alcançam “incríveis” 2,7% do mercado com o Windows Phone. O 

único lugar no mundo onde o Android não é líder de vendas é no Japão, onde a Apple e seu 

iPhone lideram. 

Em 2013 o chefe de operações da divisão disse que mais de 900 milhões de 

dispositivos com Android já tinham sido ativados, sendo a barreira do 1 bilhão quebrada 

no meio do ano seguinte. Já a sua loja de aplicativos conta com mais de 1 milhão de 

aplicativos publicados que, juntos, somam mais de 50 bilhões de downloads (isso em 

2013). 

No entanto, o Android no ramo dos tablets não teve uma ascensão tão rápida. O 

início for tortuoso já que o iPad já detinha quase a totalidade do mercado. Além disso, 

podemos citar uma série de fatores, como: a desconfiança dos usuários em migrar para um 

sistema que era desacreditado até mesmo pelos desenvolvedores e que por isso não possuía 

aplicativos de renome; o preço, que inacreditavelmente era quase sempre maior em relação 

ao concorrente da Apple, a falta de conteúdo específico, já que a maioria dos apps eram 

apps de smartphones que sofreram uma “adaptação” da versão mobile e não haviam sido 

criados para tal formato (diferentemente da loja de apps do iPad). Parecia que as 
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fabricantes de tablets que contavam com Android estavam tentando criar um “telefone 

grande” e não uma nova experiência, que deveria ser reformulada e repensada para tal. 

Figura 8 - Nexus 

   

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android 

 

O jogo só começou a virar em 2012, quando o Nexus 7 (foto acima) passou a 

oferecer um incentivo aos desenvolvedores para que criasse aplicativos exclusivos para o 

tablet. Ainda nesse ano a venda de tablets com Android ultrapassou as vendas de iPad. Na 

metade de 2013 havia mais de 70 milhões de ativações totais de tablets rodando Android. 

Em 2014 eles responderam a 62% do mercado de tablets mundial. 

Mas o Android não roda somente em smartphones e tablets. Lembra que dissemos 

que ele é de código aberto e que milhares de customizações estão disponíveis apenas para 

telefones? Então saiba que ele vai muito mais além. Além do que pode ser mais comum, 

como netbooks, smartbooks, câmaras digitais, tocadores de mp3, telefones fixos, Smart tv’s 

e estar à frente da revolução da internet das coisas, o sistema do robozinho já está presente, 

por exemplo, no Ouya, um console de videogame que se tornou viável após uma campanha 

de crowdfunding no site Kickstarter, sendo, aliás, uma das campanhas de maior sucesso, 

arrecadando mais de US$ 8,5 milhões. Este, claro, foi apenas o primeiro videogame com o 

SO, pois hoje eles já estão se multiplicando. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Android
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Figura 9 - OUYA 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android 

 

Outra grande sacada é o Android Wear, ou seja, os vestíveis, mais precisamente 

focado em relógios inteligentes. Eles podem, entre outras coisas, mostrar informações 

sobre sua saúde, tempo, ver algo em seu smartphone (como ligação e mensagens) sem tirar 

o mesmo do bolso, executar música, etc. Por enquanto poucos modelos existem, porém, 

parceiros do Google, como Asus, HTC, Intel, LG, Motorola, Samsung, Sony, etc. já 

confirmaram pesquisas na área. 

Figura 10 -  Moto 360 da Motorola 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android 

 

Talvez um dos ramos que mais criem expectativas dos utilizadores seja o 

automobilístico, isso mesmo. Ano passado o Google anunciou a criação do Open 

Automotive Alliance, que além dele e da Nvidia incluía as montadoras Audi, General 

Motors, Hyundai e Honda; algo como o grupo que se juntou para criar a primeira versão 

do sistema operacional. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Android
https://pt.wikipedia.org/wiki/Android


 

25 

 

O grupo que já é conhecido como Android Auto vai desenvolver aplicativos como 

navegação GPS, pesquisas online, musica, mensagens e ligações, controlar a velocidade do 

carro, sistema de som, ter acesso a informações como combustível, pressão dos pneus, etc. 

em uma tela no automóvel. Foi anunciado também que o controle poderá ser feito tanto por 

voz, como por touchscreen ou ainda botões. O sistema já está disponível no Reino Unido, 

Austrália e Estados Unidos. 

Além das operadoras que entraram no projeto, outras já anunciaram que irão adotar 

as novidades. São elas: Acura, Bentley, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Jeep, Kia, 

Maserati, Mitsubishi, Nissan, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen e Volvo.  

Figura 11 - GPS 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android 

 

 

E além de tudo, podemos dizer que o Android tem um toque brasileiro, já que, de 

2010 a 2013, Hugo Barra foi um dos líderes do projeto. Ele saiu do grupo de 

desenvolvimento quando mudou para a concorrência; hoje Hugo Barra é CEO da marca 

chinesa Xiaomi. 

Todas as versões do Android estão em ordem alfabética e possuem nomes de doces. 

As exceções ficam por conta das versões 1.0 e 1.1, que não receberam nome, sendo 

chamadas de Astro e Battenberg pelos usuários. Depois vieram: 

Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream 

Sandwich, Jellybean, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat e Oreo. 

Além das versões oficiais e disponibilizadas ao público, existiram as versões Alpha e 

Beta. Vejamos as principais características de cada uma: 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Android
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Android Alpha e Beta (2007 – 2008) 

A primeira foi utilizada somente pelos componentes da OHA e era chamada por 

nomes de robôs, como Astro Boy, Bender ou R2-D2. Já a versão Beta foi a primeira a ser 

disponibilizada ao público, tendo um total de 6 versões oficiais publicadas. 

Figura 12 - Android Alpha e Beta 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android 

 

 
Tabela 3 -  utilização do Android em Dezembro de 2017 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Android 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Android
https://pt.wikipedia.org/wiki/Android


 

27 

 

3.2. ARQUITETURA DO ANDROID 

A Arquitetura do SO Android é composta por 5 seções agrupadas em 4 camadas de 

software. Na realidade, como é colocado em [Android Developers 2012], o Android ´e 

mais do que um sistema operacional. Ele é na verdade um software stack composto por 

cinco camadas. A base do Android e uma versão modificada do Kernel Linux 2.6, que 

provê vários serviços essenciais, como segurança, rede e gerenciamento de memória e 

processos, além de uma camada de abstração de hardware para as outras camadas de 

software. 

Linux Kernel – baseado no kernel do Linux 3.x (Android 4.0 e superior) é o nível 

mais baixo do SO e contém os drivers para os componentes de hardware existentes num 

dispositivo Android; 

Librareis – contém o código necessário para suportar as principais características do 

SO Android (exemplos: as bibliotecas SQLite para armazenamento e WEBKIT para 

navegação Web); 

Android runtime – disponibiliza um conjunto de bibliotecas que permitem aos 

programadores desenvolver aplicações Android usando a linguagem de programação Java. 

O runtime inclui também a máquina virtual Dalvik onde as aplicações escritas em Java (e 

compiladas em bitecodes Dalvik) são executadas. Desta forma os programas podem ser 

distribuídos em formato binário (bitecodes) e executados em qualquer dispositivo Android, 

independentemente do processador utilizado; 

Application Framework – expõe as várias capacidades do SO Android para os 

programadores para que estes possam fazer o uso delas nas suas aplicações; 

Applications – a camada mais alta contém as aplicações que vêm integradas nos 

dispositivos Android (por exemplo, phone, Contact, Browser, etc). 

Principais Caraterísticas  

 O Google disponibiliza o código fonte do Android de forma aberta e gratuita 

baseada numa licença Apache. Isso significa que qualquer pessoa que queira usar o 

Android pode simplesmente descartá-lo da Web. Os fabricantes de hardware (por exemplo, 

Samsung, HTC, Sony Ericsson, etc) podem também usar o SO de forma gratuita nos seus 

produtos e personalizar livremente o seu código. 

Outra característica do Android e o fácil acesso a milhares de aplicações. Através da 

aplicação Play Store. 
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Figura 13 - PlayStore 

 

Fonte: https://apksandroid.com/google-play-store-download/ 

 

 

Em termos de hardware / software, os dispositivos Android possuem as seguintes 

caraterísticas: 

Armazenamento – suporte SQLite (base de dados relacional); 

Conectividade – suporte para GSM/EDGE, IDEM, CDMA, EV-DO, UMTS, 

Bluetooth (inclui A2DP e AVRCV), Wi- Fi, LTE e WiMAX;´ 

Mensagem – suporte de SMS e MMS; 

Navegação Web – baseado no motor de renderização de páginas Web Webkit. 

Suporte para flash (Android 2.3 suporta flash 10.1) 

Multimédia – suporte para vários formatos de imagens (JPEG, PNG, GIF, BMP), 

áudio (MP3, Ogg Vorbis, WAV) e vídeos (MPEG4, H.264); 

Hardware – câmaras de vídeo, ecrã sensível ao toque, acelerômetros, sensor de 

proximidade, GPS, bússola digital, gráficos 3D. 

SDK – contém as ferramentas necessárias para criar, compilar, testar, empacotar e 

distribuir aplicações Android. 

 

 

https://apksandroid.com/google-play-store-download/
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Figura 14 - Arquitetura do Android 

 

Fonte: Maycon Viana Bordin, Introdução a Arquitetura Android 

 

3.3.  FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO ANDROID 

Antes de começarmos a programar, é necessário preparar o computador com um 

conjunto de ferramentas de software, que podem ser descarregadas da internet de forma 

gratuita. O quadro enumera-as:  

Tabela 4 - Ferramentas de Desenvolvimento Android 

 

Fonte: Ricardo Queirós, Introdução ao Desenvolvimento de Aplicações 
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3.3.1. Android SDK 

Os Android software Development Kit (SDK) contém as ferramentas necessárias 

para criar, compilar, testar, empacotar e distribuir aplicações Android. 

A maioria destas ferramentas e baseada na linha de comando. O SDK do Android 

suporta a criação de Android Virtual Dispositivos (AVD), que funciona como emuladores 

para dispositivos Android e que permitem que as aplicações possam testadas na ausência 

de dispositivo Android real. 

Figura 15 - Android SDK 

 

Elaboração Própria 

 

3.3.2. Eclipse 

O Eclipse e um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE- Integral Devolepment 

Enviroment), vulgarmente usado para desenvolver e testar aplicações em linguagens tais 

como Java, C, C++, Python, etc. E também a IDE recomendado para o desenvolvimento de 

aplicações Android. 
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3.3.3. Android Studio 

Android Development TOOLS (ADT) 

O Android ADT é um conjunto pluguins que estendem o eclipse com a capacidade 

de desenvolvimento de Aplicações Android mais precisamente a criação, compilação, 

depuração e distribuição de aplicações. 

3.4. FERRAMENTAS UTILIZADAS 

3.4.1. Android Studio 

O Android Studio é o ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oficial para o 

desenvolvimento de aplicativos Android e é baseado no IntelliJ IDEA. Além do editor de 

código e das ferramentas de desenvolvedores avançados do IntelliJ, o Android Studio 

oferece ainda mais recursos para aumentar sua produtividade na criação de aplicativos 

Android, como: 

● Um sistema de compilação flexível baseado no Gradle 

● Um emulador rápido com inúmeros recursos 

● Um ambiente unificado para você poder desenvolver para todos os dispositivos 

Android 

● Instant Run para aplicar alterações a aplicativos em execução sem precisar 

compilar um novo APK 

● Modelos de códigos e integração com GitHub para ajudar a criar recursos comuns 

dos aplicativos e importar exemplos de código 

● Ferramentas e estruturas de teste cheias de possibilidades 

● Ferramenta de verificação de código suspeito para detetar problemas de 

desempenho, usabilidade, compatibilidade com versões e outros 

● Compatibilidade com C++ e NDK 

● Compatibilidade embutida com o Google Cloud Platform, facilitando a integração 

do Google Cloud Messaging e do App Engine. 
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3.4.2. Corel Draw 

É um programa de computação gráfica para criar desenhos gráficos, ilustração 

vetorial, edição de fotos, textos e tudo em um único programa. 

Para que ele serve? 

▪ Desenhos gráficos, ou seja, desenhos e formas que se faz no papel; 

▪ Preenchimentos, que são as imagens que preenchem os desenhos, podendo ser 

cores ou formas; 

▪ Textos, que são as informações escritas; 

▪ Edição de fotos colocar as fotos junto com textos e cores; 

▪ Ilustração Vetorial passar o desenho do papel para o computador; 

▪ Criar Efeitos de sombra, brilho, etc… em desenhos, textos, imagens, fotos. 

No projeto foi utilizado para a concessão das cartas, e das imagens de fundo.  

Figura 16 - Elaboração das Cartas e do Ícone do Jogo 

 

Elaboração Própria 

3.4.3. UML (Visual Paradigm) 

Utilizar ferramentas CASE durante o processo de desenvolvimento de software 

constitui uma boa prática de desenvolvimento, uma vez que estas ferramentas contribuem 

para a organização e documentação de um projeto. 
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O paradigma de desenvolvimento orientado a objetos tornou-se um padrão de 

mercado para o desenvolvimento de software, entretanto, os bancos de dados orientados a 

objetos ainda não conseguiram a mesma projeção. A maturidade e confiabilidade adquirida 

ao longo de anos de desenvolvimento, ainda fazem dos bancos de dados relacionais uma 

boa opção para o armazenamento dos dados. Portanto, se faz necessário adaptar o modelo 

orientado a objetos para um modelo de dados relacional e, a este processo de adaptação, é 

dado o nome de Mapeamento Objeto-Relacional. Atualmente, algumas das principais 

ferramentas CASE voltadas para o desenvolvimento de software utilizando o paradigma 

orientado a objetos implementam mecanismos que auxiliam neste mapeamento. 

Neste artigo será apresentada a ferramenta CASE Visual Paradigm, na versão 

Professional, que possui recursos para a automatização do mapeamento objeto-relacional. 

Assim, será apresentado um estudo de caso que se inicia na criação do diagrama de classes 

até a criação do modelo lógico e, consequentemente, das tabelas relacionais no banco de 

dados. 

O Visual Paradigm é uma ferramenta comercial, possuindo ainda uma versão gratuita 

com recursos limitados, a Community Edition.  

APRESENTAÇÃO DO VISUAL PARADIGM 

A Visual Paradigm é uma ferramenta CASE voltada para UML (Unified Modeling 

Language), sendo possível através dela trabalhar com os diversos diagramas da UML 2.0, 

como diagramas de caso de uso, diagramas de classes e diagramas de sequência, dentre 

outros. Além disto, a Visual Paradigm, nas versões Professional e Enterprise, possui 

ferramentas de auxílio ao mapeamento do modelo de classes para o modelo de dados 

relacional sendo, inclusive, capaz de gerar suas tabelas. 

Visual Paradigm proporciona ainda: 

• Navegação intuitiva entre a escrita do código e a sua visualização; 

• Poderoso gerador de relatórios em PDF/HTML; 

• Documentação automática Ad-hoc; 

• Ambiente visualmente superior de modelagem; 

• Sofisticado diagramador automático de layout; 

• Real time ou On Demand sincronização de código fonte, e muito mais! 
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3.5. ANDENGE 

As APIs do OpenGL ES fornecidas pela estrutura do Android oferecem um conjunto 

de ferramentas para exibir gráficos animados avançados que são limitados apenas pela sua 

imaginação e também podem se beneficiar da aceleração das unidades de processamento 

gráfico (GPUs) oferecidas em muitos dispositivos Android. 

A estrutura do Android fornece muitas ferramentas padrão para criar interfaces 

gráficas de utilizadores atraentes e funcionais. No entanto, se quisermos mais controle do 

que nosso aplicativo desenha na tela, ou se está se aventurando em gráficos 

tridimensionais, é necessário usar uma ferramenta diferente. 

Existem muitos frameworks que podemos usar para fazer jogos no Android - os mais 

populares são o libGDX, AndEngine e Cocos2D-X.  

Para trabalhar com jogos de maneira simples e fácil o mais indicado é o Andengine, 

possuindo uma API de fácil compreensão. AndEngine é um motor de jogo de código aberto 

OpenGL android, desenvolvido por Nicolas Gramlich. 

 

Recursos mais importantes do Motor: 

● Escalando em vários dispositivos (diferentes resoluções) 

● Suporte multi touch. 

● Extensão de Física - Box2D (a usada por, por exemplo, AngryBirds) 

● TiledMaps no suporte ao formato TMX. 

● Sistemas de Partículas. 

● Extensão Ao vivo Wallpaper. 

Benefícios do uso do AndEngine: 

● Fonte livre e aberta. 

● Os aspetos mais importantes de cada jogo já estão cobertos pelo motor. 

● Você realmente não precisa da experiência OpenGL (mas pode ser útil, 

obviamente) 
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● Motor rápido, bem desenhado e organizado. 

● Comunidade relativamente grande, ativa e útil. 

● Excelentes extensões de motor. 

● Muitos exemplos, mostrando as capacidades do motor. 

Principais desvantagens: 

● Quase não há documentação de código. 

● Às vezes mais lento em comparação com outros mecanismos. 

● A falta de documentação é a principal dificuldade ao iniciar (difícil entender todos 

os parâmetros, etc.) 

Mas, em vez de documentação, esse mecanismo tem ótimos projetos de exemplo, 

mostrando a maioria das capacidades de cada mecanismo, é uma ótima maneira de 

verificar e entender como funciona, esperançoso ao desenvolver seu próprio 

aplicativo. Além disso, como mencionado, a comunidade de mecanismos é muito útil, 

portanto, você sempre pode esperar ajuda de diferentes desenvolvedores. 

3.5.1 Extensões  

Câmara 

Uma Câmara define o retângulo da cena que é desenhada na tela, já que nem toda a cena é 

visível o tempo todo, no jogo representa a parte visível na tela. Normalmente, há uma 

Câmara por cena. Existem subclasses com mais funções, exemplo: 

● BoundCamera - você pode especificar limites para sua cena. 

● ZoomCamera - você pode ativar o zoom, o zoom de pinça e a rolagem da câmara. 

Scene 

A classe Scene é o container raiz para todos os objetos a serem desenhados na tela. Uma 

cena tem uma quantidade específica de camadas, que podem conter uma quantidade (fixa 

ou dinâmica) de entidades. Existem subclasses, como o CameraScene / HUD / MenuScene, 
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que estão se aproximando da mesma posição da cena, não importa onde a câmara esteja 

posicionada. 

 

Empty 

Uma Empty é um objeto que pode ser desenhado, como Sprites, Retângulos, Texto ou 

Linhas. Uma entidade tem uma posição / rotação / escala / cor / etc. 

● Sprite - entidade com textura 

● TiledSprite - entidade com textura lado a lado, você pode alternar entre as telas. 

● AnimatedSprite - extensão do TiledSprite, você pode animar blocos em intervalos 

especificados. 

Textura 

A Textura é uma 'imagem' na memória do chip gráfico. No Android a largura e altura de 

uma Textura tem que ser uma potência de 2 (no último GLES2 esta regra não é necessária, 

então é realmente útil para reduzir o uso de memória) portanto, o AndEngine monta uma 

Textura de um par de ITextureSources, então o espaço pode ser usado melhor. 

Classe de textura: classe que representa as imagens a serem usadas no aplicativo 

calcula as coordenadas de onde colocar um objeto proporcionalmente à resolução da 

câmara. Obtenha textura da carta com base nas características da carta 

TextureRegion 

          A TextureRegion define um retângulo na textura. Uma TextureRegion é usada pelos 

Sprites para permitir que o sistema saiba qual parte da grande Textura que o Sprite está 

mostrando. 

         Classe TextureRegion: classe que representa a porção de textura realmente utilizada 

 class TiledTextureRegion: classe que representa a porção de textura realmente 

TiledSprite 

Realmente útil ao criar, por exemplo, botões, você pode facilmente criar um botão com 

vários estados, como por exemplo "normal", "clicado", etc, para tornar seu jogo ainda mais 

profissional.  

No caso do menu, vai pegar uma imagem do botão pressionado e outa do botão não 

pressionado. 
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3.5. TOUCHEVENT 

Com a necessidade de fixar a carta pressionada foi utilizado este método. Trata – se 

de um valor dos tipos int que podem ser acessados através do método getAction (). O 

onToutchEvent é acionado com a ação Action_UP para soltar a carta também utiliza o 

Action_Down para clicar na carta, mediante as coordenadas X e Y do ponto da tela que foi 

clicado, permitindo dessa forma que o jogador selecione a carta exata que pretende jogar 

na mesa. 
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISE DO SISTEMA  

4.1. PLANEAMENTO 

Com objetivos definidos sobre o projeto inicialmente, foi necessário um planeamento 

para garantir as prioridades de implementação, detalhes das etapas, direção e foco no 

desenvolvimento do aplicativo dentro dos prazos estabelecidos. 

A metodologia que utilizei no projeto foi a prototipagem rápida, que é uma 

abordagem baseada numa visão evolutiva do desenvolvimento de software, onde o 

processo é afetado como um todo. 

Figura 17 - Fase da Metodologia Prototipagem Rápida 

 

Fonte: https://www.devmedia.com.br/introducao-a-prototipacao-e-apresentacao-do-axure-

rp-6-5/27978 

 

 

 

https://www.devmedia.com.br/introducao-a-prototipacao-e-apresentacao-do-axure-rp-6-5/27978
https://www.devmedia.com.br/introducao-a-prototipacao-e-apresentacao-do-axure-rp-6-5/27978
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Fases: 

1. Definição dos objetivos do protótipo: onde irei fazer um estudo das regras 

da história do jogo de Bisca a ser criado. Nesta fase o objetivo é verificar a viabilidade do 

prototípico, o material a ser utilizado. 

2. Definição das funcionalidades do protótipo: nesta fase irei definir p que 

realmente o protótipo irá fazer, ou seja quais as funcionalidades desejadas e mais 

imprescindíveis deverão estar presentes. 

3. Desenvolvimento do protótipo: nesta fase será feita a codificação do 

protótipo de acordo com as enumerações definidas nas fases anteriores. 

4. Entrega e avaliação do protótipo: esta é a fase final onde o protótipo será 

apresentado. 

Fatores que influenciaram na escolha deste modelo: 

● Rápida entrega do software; 

● Desenho e implementação interligada. 

4.1. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

Os requisitos estão de Acordo com as funcionalidades inicialmente propostas pelo 

aplicativo. Que descreve como o aplicativo se comporta mediante a interação com os 

utilizadores. 

4.2. REQUISITOS BÁSICOS 

Conhecimento na linguagem de programação java; 

Conhecimento de ilustração gráfica em Corel Draw 

Requisitos do Jogo: 

Possuir IA (permitir jogar contra o CPU); 

Possuir efeitos sonoros; 

4.3. DESCRIÇÃO DOS AGENTES 

Utilizador - é o agente único e principal do aplicativo desenvolvido, e os 

destinatários final do produto serão utilizadores de dispositivos móveis Android. 

Computador – não pode ser considerado um agente, mas sim a própria aplicação, 

sendo que esta que vai interagir com o utilizador ao abrir a aplicação. 
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4.3.1. ESPECIFICAÇÃO DO DIAGRAMA DE USE CASE 

O Diagrama Use Case relaciona o conjunto de situações de processamento do 

software, como suas funcionalidades, o que o software faz. 

 

Figura 18 - Diagrama Use Case 

 

Elaboração Própria 

4.3.2. Diagramas de Classes 

E o resultado da geração de modelos gráficos que descrevem o programa orientado a 

objetos. Reflete a estrutura do código, cada classe e seus atributos, métodos e 

relacionamentos envolvendo as classes. 
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Figura 19 - Diagrama de Classes 

 

Elaboração Própria 
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4.3.3. Diagrama de Sequências 

Modela o comportamento do programa em tempo de execução, e útil para o 

detalhamento dos casos de uso. 

Figura 20 - Diagrama de Sequências 

   

Elaboração Própria 

4.3.4. Diagrama de Actividades 

Diagrama de Atividades é um diagrama comportamental (que especifica o 

comportamento do software), e através dele podemos modelar partes do comportamento de 

um software. 

O diagrama de atividades ilustra graficamente como será o funcionamento do 

software (em nível micro ou macro), como será a execução de alguma de suas partes, como 

será a atuação do sistema na realidade na qual ele está inserido. 
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Figura 21 - Diagrama de Actividades 

 

Elaboração Própria 

 

4.4. ARQUITETURA DO JOGO 

Por se tratar de um jogo de simples compreensão por parte dos utilizadores, a 

arquitetura também e simples. 

A estrutura será representada por uma máquina, onde cada estado representa uma 

cena do jogo. Teremos o seguinte: 
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Figura 22 - Arquitetura do Projeto 

 

Elaboração Própria 

 

4.5. MOVIMENTAÇÃO E AÇÕES DO JOGO 

4.5.1. Responder ao Adversário 

É um método onde o jogador IA irá fazer a comparação com a carta jogada pelo 

adversário, em que o objetivo é jogar uma carta do mesmo tipo, mas mais forte de forma a 

vencer/ tentar vencer a jogada, caso for de naipe diferente e não trunfo o jogador Humano 

vence a ronda. 

4.5.2. Verificar Carta de Maior Ponto 

A IA vai verificar mediante as cartas jogadas qual o mais forte, ou seja, com maior 

ponto no sentido de vencer a jogada, na ótica de que as cartas do naipe trunfo vencem 

quais quer cartas dos outros tipos de naipe. 

Exibir 
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4.5.3. Colocar Carta (Coordenadas) 

Método que retorna ao jogador a posição livre para colocar uma carta, através das 

coordenadas X e Y, o array contém as duas coordenadas de posicionamento da carta. Ira 

ver se há uma posição livre fazendo o seguinte: 

Posição!= -1? 

Em caso de negação não há posições livres então haverá i retorno nulo, ou seja, não 

faz nada (não adiciona cartas). 

Em caso de veracidade fará o seguinte a coordenada de X será o resultado do cálculo 

– 12+25*posição, disto coloca cartas na tela com base no índice se tratar do jogador 1 a 

coordenada de Y é 0 por as cartas estarem na parte inferior do ecrã, neste caso retornará as 

suas coordenadas. Em caso contrário irá ver se o jogador recebe 2 ou seja se trata do 

jogador 2 (PC) que está ligeiramente acima em particular 70 pixéis em referência do ecrã e 

neste caso retorna as suas coordenadas. 
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Figura 23 - Coordenadas de Cartas 

 

Elaboração Própria 

4.6.4. Botão Exit 

Verifica se foi clicado no botão se o getAction () receber (TouchAction_Down) pega 

a parte 2 da imagem do botão pressionado e a partir do seu índice, caso contrário vai 

verificar se a evente.getAction recebe (TouchEvent.Action_UP), em caso afirmativo poderá 

se constatar que o botão não está pressionado, retornando um efeito sonoro e a ação do 

botão que nesse caso e o fecho do jogo ou seja a activity finaliza. 
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4.6.5. Botão Play  

Verifica se foi clicado no botão se o getAction () receber (TouchAction_Down) pega 

a parte 2 da imagem do botão pressionado e a partir do seu índice, caso contrário vai 

verificar se a evente.getAction recebe (TouchEvent.Action_UP), em caso afirmativo poderá 

se constatar que o botão não está pressionado, retornando um efeito sonoro e a ação do 

botão que nesse caso é o início do jogo propriamente dito fazendo o seguinte: 

Ativity.getEngine ().setScene(newGraficoDaMesa(1,activity,0)). Criando um novo 

gráfico de jogo, ou seja, irá abrir a tela de jogo. 

De realçar que são definidas áreas onde haverá evento a partir do comando super que 

chama o construtor padrão da classe pai (superclasse) ou seja a classe a qual a classe atual 

herda passando por parâmetro o posicionamento de X e Y (coordenadas). 

4.6.6. Método Gerir Jogo() 

Método que irá verificar o fim do jogo, em que enquanto o jogo terminar usando a 

estrutura try cach, em que dentro do try executa um trecho de código que fará o seguinte: 

verifica se o jogo termina com while (!fimdeJogo), em caso de negação ira receber de cada 

jogador uma carta que será colocada na mesa e o método de garantir que isso aconteça a 

partir de um loop que irá executar enquanto a variável de inicialização i for menor que 

numeroJogador, incrementando a mesma variável i em cada execução, onde dentro do loop 

terá uma estrutura I, que executa um código de forma a garantir que cada jogador receba 

uma carta do deck ou da mesa. Verifica qual o jogador que e da mão ou que joga primeiro 

em cada ronda através do checkCurrentHand passando por parâmetro o atualjogad e 

cartasNaMesa. De referenciar que o método garante que sejam removidas as cartas jogadas 

da mesa colocando-as ao lado do jogador vencedor da ronda. 

4.6. JOGADOR ARTIFICIAL 

Após o estudo teórico do jogo de Bisca e do algoritmo minimax, implementou-se a 

busca da melhor jogada para cada jogador utilizando a linguagem programação Java.  
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Com o seguinte código representado abaixo: 

 

public class JogadorBiskaComputador extends JogadorBiska { 

 

        public JogadorBiskaComputador() { 

        } 

        

              //quando é a vez do pc 

        public void notificaTurno() { 

                try { 

                   

                setMinhaVez(true);//  é minha vez 

                System.out.println("E a vez do jogador "+id+" "+ carta +" Pontos: "+ punto); 

                Thread.sleep(50); 

                

                int[] pot = new int[carta.size()]; //matriz - array das cartas 

                int i = 0; 

                        //para cada um das cartas 

                for(Carta card : carta){ 

                        if(mesa.cartasNaMesa().size()==0){//0 cartas na mesa para que o primeiro 

movimento seja meu 

                                pot[i]=120;//pontos de partida 120 

                                int opponent = 1; //ID do oponente 1 

                                        List<Carta> opp = mesa.player(opponent).getCards(); //Recebo 

cartões do oponente 

                                // para cada carta do meu oponente 

                                        for(Carta oppCard : opp){ 

                                                //Eu crio arraylist onde colocar as 2 cartas que estou digitalizando 

com ciclos 

                                                ArrayList<Carta> mao = new ArrayList<Carta>(); 

                                                mao.add(card); 

                                                mao.add(oppCard); 

                                                 

                                                Carta pegar = MesaBiska.checkHand(mao, ((MesaBiska) 

mesa).getBiska()); 

                                                if(pegar.equals(oppCard)&&oppCard.naipe.equals(((MesaBiska) 

mesa).getBiska().naipe)){ 

                                                        mao.remove(oppCard); 

                                                } 

                                                if(pegar.equals(card)){ 

                                                     if(card.naipe.equals(((MesaBiska) mesa).getBiska().naipe)) 

                                                        mao.remove(card); 
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                                                } 

                                                int point = JogadorBiska.contaPonto(mao); 

                                                if(pegar.equals(oppCard)){point=point*(-1);} 

                                                

                                                if(point<pot[i]) 

                                                 pot[i]=point; 

                                        } 

                                 

                        } 

                        else{//se eu não estiver de plantão respondo. fazer uma comparação 

                                // com o carta jogado pelo jogador adversário 

                                ArrayList<Carta> naMesa = new ArrayList<Carta>(mesa.cartasNaMesa()); 

                                naMesa.add(card); 

                                Carta pegar = MesaBiska.checkHand(naMesa,((MesaBiska) 

mesa).getBiska()); 

                                if(pegar.equals(card)){ 

                                         

                                        if(card.naipe.equals(((MesaBiska) mesa).getBiska().naipe)) 

                                         naMesa.remove(card);//removi a carta 

                                        pot[i] = JogadorBiska.contaPonto(naMesa); 

                                } 

                                else{ 

                                        pot[i] = JogadorBiska.contaPonto(naMesa)*-1; 

                                } 

                        } 

                         

                        if(card.naipe.equals(((MesaBiska) mesa).getBiska().naipe)){ 

                                //se você tem um biska na sua mão -4 

                                // se você tem dois trunfos em sua mão -2 

 

                                // conte os trunfos na sua mão 

                                int contarTrunfos = 0; 

                                for(int z = 0; z< carta.size(); z++){ 

                                        if(carta.get(z).naipe.equals(((MesaBiska) mesa).getBiska().naipe)){ 

                                                contarTrunfos++; 

                                        } 

                                } 

                                if(contarTrunfos<=1){ 

                                        //um biska 

                                        pot[i]=pot[i]-4; 

                                } else if(contarTrunfos>1){ 

                                        pot[i]=pot[i]-2; 
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                                } 

                        } 

              

                i++;  

                } 

                        //verifique os pontos das várias cartas e escolha o que possui a pontuação mais 

alta. 

                int j = 0; int max = -120; int chos = 0; 

                for(int x : pot){ 

                        if(x>max){chos = j; max=x;} 

                        j++; 

                } 

                Log.e("IA "," A melhor pontuação é' "+max+", então escolhe jogar a carta"+ 

carta.get(chos)); 

                mesa.jogar(id, carta.remove(chos));//faça o seu movimento 

                } catch (Exception e) { 

                        mesa.jogar(id, carta.remove(0)); 

                } 

        } 

 

} 

Para demonstrar a forma de atuação do jogador artificial apresentarei os seguintes 

fluxogramas: 

Responder ao Adversário: 

É um método onde o jogador IA irá fazer a comparação com a carta jogada pelo 

adversário, em que o objetivo é jogar uma carta do mesmo tipo, mas mais forte de forma a 

vencer/ tentar vencer a jogada, caso for de naipe diferente e não trunfo o jogador Humano 

vence a ronda. 
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Figura 24 - Fluxograma do Método Responder Adversário 

 

Elaboração Própria 

4.6.1. Verificar Carta de Maior Ponto 

A IA vai verificar mediante as cartas jogadas qual o mais forte, ou seja, com maior 

ponto no sentido de vencer a jogada, na ótica de que as cartas do naipe trunfo vencem 

quaisquer cartas dos outros tipos. 

Figura 25 - Fluxograma do Método verificar carta de maior ponto 

 

Elaboração Própria 
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4.7. ÁRVORE DE BUSCA BISCA 

A Árvore de Buscas Bisca 

Construir uma árvore de busca para todos os movimentos possíveis do jogo de 

Bisca é uma tarefa complicada. Em qualquer movimento de cada jogador tem um máximo 

de três opções. Conforme o jogo avança, este número diminui, com menos cartas na mão. 

Isto dá-nos uma árvore com uma largura de 3 ramos em cada movimento ou jogada 

(máximo). A árvore também usaria backtracking para saber quais cartas já foram jogadas e 

com essa informação ele escolheria aleatoriamente uma carta válida para jogar. 

A duração do jogo de Bisca é de 20 jogadas. Então temos uma profundidade de 20 

níveis para a nossa árvore de busca. Portanto, o número total de posições e que cada 

posição de jogo poderia atingir pode ser calculado 

Número de posições = 320  

 

Figura 26 - Árvore de Busca Bisca 

 

Elaboração Própria 
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Para uma busca ótima com a introdução de cortes alfa-beta no algoritmo de busca, 

eliminando os passos considerados desnecessários o número de possíveis jogadas a 

analisar poderá diminuir para a metade e neste caso seriam 320/2 passos. 

4.7.1. MINIMAX 

Para um jogo como Bisca, pode-se aplicar um desses algoritmos de busca adversária, 

como o algoritmo Minimax, mas não completamente, já que consideraria as 40 cartas que 

criarão uma árvore que seria grande demais para ser calculada. Para este tipo de jogo, seria 

melhor aplicar um Minimax com um fator de ramificação limitada e uma profundidade 

limitada, pois à medida que o jogo avança, a árvore se torna menor, tornando-a mais 

eficiente na tomada de decisões. Um projeto de Bisca aplicando o algoritmo exigiria que o 

jogo usasse apenas o algoritmo para tomar a decisão de ser um programa de busca 

completamente antagônico. A aplicação de regras reais ao agente eliminaria a tentativa de 

tornar o algoritmo mais eficiente. Através de meios de mudar a função heurística ou 

simular diferentes possibilidades do jogo. Além dos jogos de cartas, esses algoritmos têm 

aplicações no mercado de ações e na tomada de decisões de negócios. 

4.7.2. AGENTE IA USANDO MINIMAX 

Para este projeto, fez-se o uso do algoritmo Minimax como algoritmo de busca 

adversária para o jogo de cartas Bisca. 

 

• FUNÇÃO HEURÍSTICA: 

Para a função heurística, seleciona-se cada nó da folha e atribui-se a ele um valor que 

foi calculado subtraindo o valor especial da carta ou um ponto (do oponente e adicionando 

o valor especial da carta do jogador) a cada carta de forma a diferenciar as cartas e facilitar 

na comparação das mesmas, que foram tirados do caminho que levou ao nó da folha da 

raiz. 

 

• PSEUDOCÓDIGO HEURÍSTICO: 

 

private int checkCurrentHand(int curr, List<Carta> tab) { 

        int isTaking = atualjogad; 

        Carta withCard = tab.get(0); 
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        for (int i = 1; i < numeroJogador; i++) { 

                proximoJogador(); 

                Carta newCard = tab.get(i); 

                // withCard  é trunfo 

                if(withCard.naipe.equals(biska.naipe)){ 

                        if(newCard.naipe.equals(biska.naipe)){ 

                                if(supera(newCard.valor,withCard.valor)){ 

                                        withCard = newCard; 

                                        isTaking = atualjogad; 

                                } 

                        } 

                } 

                else{ 

                        //withCard nao eh trunfo 

                        if(newCard.naipe.equals(biska.naipe)){ 

                                withCard = newCard; 

                                isTaking = atualjogad; 

                        } 

                        else{ 

                                //nenhum deles é trunfo 

                                

if(supera(newCard.valor,withCard.valor)&&newCard.naipe.equals(withCard.naipe)){ 

                                        withCard = newCard; 

                                        isTaking = atualjogad; 

                                } 

                        } 

                } 

        } 

        return isTaking; 

 

• ALGORITMO MINIMAX: 

Após cada nó de folha ter sido atribuído seu valor de função heurística, a função 

minimax passaria primeiro através de cada pai do nó folha e calcularia o valor mínimo de 
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seus respetivos nós de folha. Esse valor mínimo é então atribuído ao nó pai. Em seguida, 

ele seria executado pelo pai dos últimos nós a serem atribuídos a um valor heurístico e 

verificaria o valor máximo de seus respetivos nós filhos. Repetir esses passos até alcançar 

a raiz dos três retornando a carta que havia selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

CAPÍTULO 5 – DEMONSTRAÇÃO DO PROTÓTIPO 

5.1. INTERFACE GRÁFICA   

No desenvolvimento de jogos a interface gráfica tem um papel tão importante como 

a inteligência artificial quer em termos de imagens assim como as animações que devem 

ser sempre acompanhados de sons para oferecer ao utilizador uma maior aproximação da 

realidade. O primeiro passo na construção da interface foi de montar todas peças do jogo, 

desde os menus, cartas, tratamento e manipulação de imagens. 

5.2. MENU DO JOGO 

O menu do jogo fornece a possibilidade do utilizador de escolher jogar a partida ou 

sair do jogo, se escolher jogar ele irá jogar contra o jogador computador caso contrário o 

jogo irá fechar 

Estrutura do menu: 

Figura 27 - Estrutura do Menu do Jogo. 

 

Elaboração Própria 
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O Menu encontra-se ilustrado na figura abaixo. 

Figura 28 - Menu do Jogo. 

 

Elaboração Própria 

A implementação dos botões foi feita com recurso à função, que tem a seguinte 

sintaxe: 

Figura 29 - Botão Sair/Exi 

 

Elaboração Própria 
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Figura 30 -Botão Play 

 

Elaboração Própria 

 

JOGAR  

Consiste em um usuário defrontar uma partida com o computador  

No ecrã do jogo o utilizador poderá visualizar a mesa de jogo, as suas devidas cartas 

as cartas da mesa, a carta trunfo, as cartas do adversário estarão voltadas de modo que não 

possam ser vistas pelo utilizador, e também irá ver o repositório das cartas vencidas por 

ambos os jogadores, sendo que estas estarão voltadas. 

Figura 31 - Jogar pressionado 

 

Elaboração Própria 
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SAIR  

Ao escolher a opção sair o jogo (app) automaticamente irá fechar. 

Figura 32 - Sair pressionado 

 

Elaboração Própria 

 

5.3. JOGADORES E INÍCIO DO JOGO 

Todos os jogadores recebem 3 cartas no início do jogo 

Figura 33 - Início do Jogo. 

                             

Elaboração Própria 
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5.4. EXECUÇÃO DAS JOGADAS 

Para a execução da jogada o jogador pega uma carta da sua mão e joga na mesa. 

Caso for o primeiro turno sempre o jogador Humano e que inicia a jogada, caso 

contrário o jogador que venceu o anterior turno e que joga primeiro. 

 

Figura 34 - Execução de jogadas. 

 

Elaboração Própria 

5.5. CAPTURA DE CARTA 

Após ambos os jogadores jogarem as cartas na mesa, será feita uma comparação 

entre elas sendo que o jogador que jogou primeiro estabelece o rumo do turno, ou seja, o 

naipe que ele jogou será predominante em detrimento dos outros, a não ser se for trunfo. 

Caso as cartas jogadas tiverem o mesmo naipe o fator de decisão será o valor da 

carta, aquele tiver maior valor vencera o turno. 

Ao jogador vencedor do turno serão adicionadas cartas jogadas no seu repositório de 

cartas vencidas incrementando os pontos das mesmas. 
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Figura 35 - Vencer ronda 

                                

Elaboração Própria 

5.6. RECEBER CARTAS 

Após o fim de cada turno os jogadores recebem uma carta cada da mesa, sendo que o 

vencedor do turno receberá primeiro. 

Figura 36 -  Receber cartas Após Jogada 

 

Elaboração Própria 
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5.7. FIM DO JOGO 

O jogo termina quando ambos os jogadores jogam a carta da posição 0 do array List, 

ou seja, a última carta na mão. E em seguida será exibido a pontuação obtida por cada 

jogador. 

Figura 37 - Contar Pontos 

           

Elaboração Própria 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 6.1. CONCLUSÃO 

O trabalho realizado descreve um processo de programação de um jogo para o 

sistema Android utilizando o Android Studio, em que foram empregados técnicas de 

inteligência Artificial para a conceção do mesmo. 

Com o projeto adquiriu-se conhecimentos diversos de realçar que embora os 

objetivos traçados foram alcançados, ainda há aspetos a melhorar nomeadamente a 

interface gráfica, a velocidade e eficiência por parte da inteligência artificial. 

O desenvolvimento do projeto foi importante visto que desenvolvimento de jogos e 

muito complexo e desafiante por vários motivos e uma delas é o fato de que o jogo vai ter 

a capacidade de “pensar”, definir e efetuar jogadas ou seja tomar decisões. 

6.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

Por se tratar de um protótipo ainda há algumas funcionalidades por desenvolver de 

forma a ter o aplicativo na sua versão final 

As melhorias / funcionalidades que podem ser adicionadas: 

● Adicionar botão de opções de forma a ligar e desligar os efeitos sonoros, e definir o 

nível do jogo; 

● Adicionar o botão de Ranking de forma a ser as dez melhores pontuação do 

jogador; 

● Criação de base de dados do jogo; 

● Possibilitar jogar online; 

● Desenvolver o jogo para o sistema IOS. 
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ANEXOS 

Um CD contendo:  

● Ficheiros de imagens e sons utilizados; 

● Termo de Aceitação; 

● Termo de Responsabilidade. 

 


