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RESUMO

A Morfogênese é o processo de crescimento dos seres vivos a partir de células individuais. Ele tem sido bastante inspirador para criação de 
algoritmos para o controle de coletividade de agentes. A Pesquisa nessa área começou com o primeiro modelo desenvolvido por Turing em 1952 
[81] e seguiu diferentes caminhos até hoje. Uma das suas principais questões é como especificas qualquer formação para um conjunto de agentes 
de um enxame. Algumas formas são bem simples, como círculos, mas podem ser bastante complexas para uma área indefinida qualquer. Este 
trabalho apresenta três partes, Primeiro uma revisão sobre os diferentes métodos de aplicação desse paradigma na formação de enxames de 
agentes, assim como uma perspectiva evolutiva histórica das abordagens. Em seguida, criamos um modelo matemático e um design para o 
algoritmo inspirado em Morphogênese para um Swarm de elementos multidimensionais e por último implementamos um sistema de simulação e 
avaliamos a performance de resposta do algoritmo. Os algoritmos de Morphogênese se baseiam no mapeamento da posição dos elementos do 
Swarm(Enxame) através uma valor chamado "Morphogen" que é inspirado em uma substancia proteica que as células usam para registrar suas 
posições relativas. O "Morphogên" é difundido ao longo dos elementos do Swarm e sua propagação vai diminuindo de valor ao longo de cada 
dimensão espacial, desta forma, indicando ao elemento, a sua posição relativa ao resto dos agentes.  Este mecanismo, definico por Turing em 
1952 através de sistemas de equações diferencias, tem em seu algoritmo, uma função que expressa uma determinada formação para o Enxame. 
Neste trabalho, discretizamos a definição da função de formação através de múltiplos Hiper Pontos no Hiper Espaço que criam uma forma 
multidimensional. Em outras palavras, cada agente irá se mover para o mais próximo possível, no espaço tri-dimensional, da forma especificada 
mas também se adequar aos outros parametros nao espaciais. Por exemplo, se a formação desejada tem pontos de uma certa cor em alguma 
parte, os agentes que tem cor próxima aquela irão migrar para lá em preferencia a outros. O sistema completo de simulação dos algoritmos 
precisou da implementação de vários subsistemas de apoio, como por exemplo, detetor de colisões entre agentes, desvio de obstáculos, 
competição entre alvos, etc.  Todos estes subsistemas requisitam parametros de sitonia específicos, desta forma, nossas análises de performance, 
apresentadas na conclusão deste trabalho, mostram a análise destes parametros e avaliação de melhores resultados. Os resultados deste 
trabalho estarão sendo também apresentados no  IEEE Congress on Evolutionary Computation(IEEE CEC) - IEEE World Congress on Computational 
Intelligence (IEEE WCCI 2018), 8-13 July, Rio de Janeiro, Brazil.
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