
Resumo  

O presente estudo insere-se no âmbito da Inteligência Artificial Distribuída, mais concretamente no 

domínio dos sistemas multi-agente.  

O sistema multi-agente implementado é um sistema cooperante distribuído. Este sistema é 

constituído por múltiplas entidades detentoras de algum grau de autonomia e inteligência (agentes), 

que possuem capacidades e interesses díspares. A integração destes agentes possibilita a resolução 

de problemas de complexidade ou dimensão elevada.  

Cada agente do sistema é responsável pelo controlo do seu comportamento. Este controlo implica a 

coordenação da:  

- Actividade local  

Como indivíduo, um agente procura satisfazer os seus objectivos e executar tarefas locais .  

- Actividade cooperativa  

Como membro de uma comunidade, um agente possui direitos e obrigações. Possui o direito de 

formular pedidos a outros agentes do sistema, e possui a obrigação de responder a pedidos de outros 

agentes.  

A coordenação do sistema multi-agente, conseguida através da coordenação conjunta da actividade 

de todos os seus membros, é o tema principal do trabalho desenvolvido.  

A coordenação da actividade local visa o estabelecimento de critérios de prioridade para conclusão 

de tarefas locais, relativamente às quais o agente assumiu um compromisso.  

A coordenação da actividade cooperativa resolve o problema do não conhecimento de uma 

informação, ou incapacidade de execução local de uma tarefa (por intermédio do processo de 

negociação). Tal coordenação resolve também o problema da detecção de uma solução incoerente, 

ou inconsistente, com a situação local e eliminação da mesma (por intermédio do processo de 

resolução de conflitos).  

O Sistema Multi-Agente implementado, apresenta protocolos suficientemente poderosos para 

efectuar a correcta coordenação da actividade local e cooperativa de um agente, que se insere num 

sistema que visa a resolução de problemas de complexidade mediana. Este Sistema Multi-Agente foi 

testado numa aplicação concreta no domínio da Robótica Flexível. Contudo, a forma como foi 

construído permite a sua utilização imediata em diversas outras aplicações, sem qualquer custo 

significativo de alteração.  


