
Resumo 

Neste trabalho são estudadas as metodologias de coordenação em sistemas computacionais multi-

agente e propostas metodologias adequadas à coordenação de agentes em dois domínios: i) 

resolução de problemas de escalonamento na gestão universitária; ii) execução de tarefas 

cooperativas por equipas de agentes com mobilidade espacial (construção de uma equipa para a liga 

de simulação do RoboCup).  

São estudados os conceitos de Agente computacional e Sistema Multi-Agente e as metodologias de 

coordenação, negociação e cooperação entre agentes. Deste estudo resulta a proposta de algumas 

novas metodologias de alto-nível de coordenação de agentes tais como a coordenação estratégica, 

coordenação por percepção inteligente e coordenação por controlo parcialmente hierárquico. 

Apresenta-se também a extensão de outras metodologias de coordenação propostas previamente por 

outros investigadores tais como a definição e troca de papéis e coordenação por modelização mútua.  

As estratégias de coordenação propostas são aplicadas a domínios multi-agente relevantes e 

generalizadas (com as devidas limitações) de forma a serem aplicadas a outros domínios socialmente 

úteis. Através de resultados experimentais no domínio do futebol robótico, obtidos em competições 

oficias e experiências controladas, é comprovado que a coordenação estratégica proposta no âmbito 

desta tese, permite realizar uma coordenação de alto-nível muito eficaz na realização de tarefas 

complexas através de equipas de agentes robóticos.  

Abstract 

This thesis presents a study about Multi-Agent systems coordination methodologies and proposes 

adequate coordination methodologies for two distinct domains: i) scheduling problems within university 

management, namely staff allocation and timetabling; ii) execution of cooperative tasks using teams of 

agents with spatial mobility (development of a team for RoboCup simulation league)  

This work discusses the concepts of Computational Agent and Multi-Agent System, coordination, 

negotiation and cooperation methodologies for multi-agent societies. New high-level methodologies 

are proposed such as strategic coordination, intelligent perception coordination and partially 

hierarchical control. Also, extensions are proposed for known coordination methodologies such as role 

definition and exchange and mutual modeling coordination.  

The coordination methodologies are applied to significant multi-agent scenarios and generalized (with 

appropriate limitations) to relevant socially useful multi-agent domains. Through experimental results, 

achieved in official multi-agent competitions and other controlled experiments, it is proved that 

strategic coordination enables a very efficient high-level coordination of multi-agent robotic teams 

performing complex tasks.  


