
Resumo 

A investigação em Sistemas Multi-Agente (SMA) tem como objectivo o desenvolvimento de 

soluções computacionais, baseadas em elementos autónomos (agentes) que interagem e 

comunicam entre si. Os cenários a que estas técnicas se aplicam trazem consigo um novo 

conjunto de problemas, mas também a possibilidade de desenvolver novas soluções. Uma das 

áreas de investigação que se tem desenvolvido em paralelo é a Aprendizagem Automática 

(AA). A pesquisa na área da AA foca, cada vez mais, o desenvolvimento de soluções 

destinadas a lidar com os problemas postos pelos SMA. A contribuição da AA neste campo é 

da maior importância dado que a capacidade de adaptação é fundamental para melhorar a 

autonomia e flexibilidade dos agentes.  

Este trabalho estuda a relação entre a comunicação e a aprendizagem em certo tipo de SMA. 

Os problemas focados caracterizam-se pela existência de diversas equipas de agentes, cuja 

tarefa é a resolução de problemas semelhantes em locais diferentes. Cada uma destas equipas 

poderá utilizar diferentes mecanismos de aprendizagem ou soluções heurísticas. No passado, 

a aprendizagem baseava-se apenas na informação devolvida pelo ambiente. Com a introdução 

do conceito de SMA abrem-se novas possibilidades na utilização de outras fontes de 

informação. O objectivo deste trabalho é determinar quais os efeitos que a troca de certo tipo 

de informação (exemplos e recompensas) pode ter na aprendizagem.  

As hipóteses postas nesta tese são: que a comunicação pode ser usada para melhorar o 

desempenho de vários tipos de agentes durante a aprendizagem em determinado tipo de 

problemas; É possível realçar os benefícios da comunicação através do uso de: algoritmos 

híbridos para a integração de informação de diferentes fontes, da utilização de ambientes 

heterogéneos e de uma escolha adequada das fontes de informação. Estas propostas são 

testadas em três problemas: o problema do “predador e a presa”, uma simulação de 

distribuição de carga por servidores, e uma simulação de controlo de tráfego baseada em 

dados reais.  

Durante o estudo foi identificado um conjunto de variáveis que pode influenciar o desempenho 

da troca de informação durante a aprendizagem, nomeadamente: transmissão em bloco ou 

caso a caso; integração imediata ou adiada; número de conselheiros; utilização de 

conselheiros pré-programados; ambientes homogéneos ou heterogéneos; modo de integração 

da informação. Embora não sendo exaustiva, devido ao grande número de combinações 

possíveis, a nossa pesquisa testa os efeitos de várias combinações de valores para as 

variáveis acima mencionadas.  

As expectativas iniciais apontavam para a possibilidade de aumentar a velocidade e o 

desempenho com a troca de informação, em particular quando fossem utilizados ambientes 

heterogéneos. Verificou-se que a troca de informação traz benefícios quer em termos de 

desempenho quer em termos de fiabilidade. Ao contrário das expectativas iniciais a 



heterogeneidade do ambiente, bem como outras técnicas empregadas para realçar o 

desempenho da troca de informação, não surtiram os efeitos esperados. Este facto deve-se, 

principalmente, ao desempenho quasi óptimo dos agentes em ambientes com troca de 

informação.  

Embora haja ainda um longo caminho a percorrer na busca de soluções adequadas, este 

trabalho contém, além das contribuições mencionadas, uma enumeração das dificuldades 

encontradas durante esta investigação que poderá ser útil para aqueles que se futuramente 

dedicarem a este tema.  

O objectivo último da linha de investigação prosseguida é a criação dos mecanismos 

necessários para a utilização da informação disponível em contextos onde esta é abundante.  

Esta nova visão da aprendizagem em SMA poderá levar ao desenvolvimento de diferentes 

paradigmas de aprendizagem, adequados ás necessidades dos SMA, e ser um passo mais no 

sentido de sistemas autónomos e inteligentes.  

Abstract 

The field of Multiagent Systems (MAS) is concerned with software solutions composed of 

several autonomous elements (agents) that interact and communicate. The scenarios these 

techniques apply to have special characteristics that bring about new problems, but also provide 

new tools to develop adequate solutions. One of the research fields that is evolving in parallel 

and adapting to this new type of paradigm is Machine Learning (ML). Research in ML has been 

increasingly focused on the development of solutions that can deal with the problems posed by 

MAS. The contribution of ML to this field is of the utmost importance since adaptability and 

learning are fundamental in increasing agents' autonomy and flexibility.  

This work presents a study concerning the relationship between communication and learning in 

a certain type of MAS. We focus on problems where we have different teams of agents, solving 

similar problems at different locations. Each of these teams may use different learning 

algorithms or heuristic solutions. In the past, learning-agents used solely the environment's 

feedback as a source of information for learning. MAS provide other sources of information that 

can increase agents' learning capabilities.  

Our goal is to determine how the communication of examples and reward information can affect 

the learning process.  

The hypotheses posed in this thesis are: That communication can improve agents' learning 

performance for several learning algorithms in a specific type of problem; It is possible to 

enhance the benefits of communication by: using hybrid algorithms to integrate information from 

different sources, using heterogeneous environments and an adequate selection of information 



sources. These techniques are tested in three application domains: a .toy-problem. (predator-

prey), a simulation with synthetic data (load-balancing) and one using real data (traffic-control).  

During this study several variables that influence the performance of the exchange of 

information during learning where identified, namely: use of batch or specific information online 

or offline integration; number of advisors; use of heuristic advisors; heterogeneity of the 

environment; type of algorithm used in the integration of external information. Although not 

exhaustive, due to the large number of possible combinations, our research tests the effects of 

several of these possibilities.  

The initial expectations pointed towards the possibility of increasing the speed of learning and 

the performance by exchanging information, particularly when using heterogeneous 

environments. It was verified that exchanging information is beneficial, in terms of speed, 

performance and reliability. Contrary to our expectations the environments' heterogeneity and 

other tested techniques did not show the desired effects. This fact is due, mainly, to the near-

optimal performance of agents in most environments where agents are allowed to 

communicate.  

Even though there is still a long path to follow in the quest for adequate solutions, this work 

provides, apart from the above mentioned contributions, a review of the main difficulties found 

during this research that may be helpful for those that follow this path in the future.  

The ultimate goal of this line of research is to endow agents with the capability of learning from 

more sources than just the environments' feedback in a context where information is abundant. 

This new perspective of learning in MAS can lead to the development of new learning 

paradigms, specially suited for MAS, and take us one step further in the construction of 

autonomous and intelligent agents.  


