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 Não se conhece algoritmo exato que resolva eficientemente o problema de 

encontrar um passeio aberto do cavalo em um tabuleiro de xadrez nxn, para n 

arbitrário e a partir de qualquer casa inicial. Um tal passeio consiste em uma 

sequência onde cada casa do tabuleiro aparece exatamente uma vez, e onde duas 

casas consecutivas estão separadas, no tabuleiro, pelo típico movimento do cavalo 

(em “L”), pelo qual o cavalo desloca-se duas unidades em uma dimensão e apenas 

uma unidade na outra dimensão.  

Introdução 

  

• Caracterização dos tabuleiros retangulares bidimensionais que admitem 

passeio fechado do cavalo em 1991, por Schwenk [4]. 

• Recentemente, Joshua Erde, Bruno Golénia e Sylvain Golénia estudaram a 

versão d-dimensional do problema [2]. 

• Não é conhecido qualquer algoritmo eficiente para exibir um passeio aberto em 

d dimensões.  

• Em [1], propusemos uma heurística linear que obteve êxito em 100% dos casos 

testados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Os casos testados correspondem a todas as casas iniciais plausíveis de 

tabuleiros quadrados com 5 ≤ n ≤ 5000. 

• Extensão de tais resultados para tabuleiros d-dimensionais com 

n1 x n2 x … x nd casas. 

Caracterização e Análises 

Referências 

Metodologia 

Condições 

o Mínimo de duas dimensões 

o Dimensões i, j, com 1 ≤ i < j ≤ d, tendo que satisfazer 

ni = nj ≥ 5, sendo ni e nj pares. 

o A heurística de [1] não obtém caminho aberto a 

partir de todas as casas iniciais em tabuleiros 

bidimensionais não-quadrados. 

o A casa inicial do passeio no tabuleiro completo 

(multidimensional) deve conter no máximo duas 

coordenadas diferentes de zero. 

o Isso porque a heurística de [1] não permite a 

solução de tabuleiros com buracos (casas já 

visitadas). 

≤

≤

o Decompor um tabuleiro multi-dimensional em 

diversos tabuleiros com uma dimensão a menos. 

o Recursivamente teremos apenas tabuleiros com 

duas dimensões. 

o Tratar o tabuleiro como um conglomerado de 

tabuleiros bidimensionais (formato clássico). 

o Aplicar em cada um desses tabuleiros a heurística 

proposta em [1]. 

o Obtenção do passeio aberto! 

Metodologia (continuação) 

Distância aos cantos do tabuleiro 
Distância às bordas do tabuleiro 
Rotação horária das casas atingíveis 
(determinístico);  
Escolha randomizada  


