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Úvod
Od  dob,  kdy  jsme  získali  schopnost  uvažovat,  nás  nepřestává  fascinovat

pestrobarevnost přírody. Pouhým pozorováním přírodních rozmanitostí nás napadají

otázky typu: kde se vzal život a proč je svět kolem nás tak různorodý. Dlouhou dobu

naší  historie  jsme si  odpovídali  na tyto  otázky skrze  báje  a pověstí.  První  snahy

získat racionální odpovědi na vznik a vývoj života pochází ze starověkého Řecka,

kde např. Anaximandros z Mílétu představil myšlenku, že život pochází z vody. Větší

vliv na evropskou civilizaci  však měli  Platón a  Aristoteles,  kteří  věřili,  že  druhy

kolem nás vznikly z určitého důvodu a jejich tvar je neměnný.

Zlom v přístupu k vývoji života na Zemi nastal v 18. století, kdy Charles Darwin

světu  představil  své  dílo  nazvané  „O  původu  druhů“.  Představuje  v  něm  teorii

přirozeného výběru,  kterou podpořil  pozorováními,  která  provedl.  Od té  doby se

teorie rozšiřovala o znalosti,  které se postupem času získávaly,  např. se do teorie

zakomponovala  genetika,  díky  práci  Gregora  Mendla,  ale  základ  teorie  zůstával

stejný.

V první polovině 20. století se pomalu rozšiřovaly nové vědní obory zabývající se

studiem strojů a jejich výpočty. Mezi průkopníky v této oblasti patřil von Neumann,

který např. navrhl první  schéma programovatelného počítače, ale to je pouze zlomek

z  jeho  prací.  Ke  konci  svého  života  se  začal  zabývat  otázkou,  zdali  je  možné

formalizovat reprodukci pomocí jednoduchých pravidel. Svoji práci nedokončil, ale

jeho  práce  inspirovala  v  80.  letech  Christophera  Langtona,  který  pomocí  von

Neumanovy práce o sebe-reprodukci vytvořil nový vědní  obor nazvaný „artificial

life“  neboli  AL.  Mezi  hlavní  cíle  AL patří  formalizovat  mechanizmy,  které  řídí

evoluci.  Snaží  se  toho  dosáhnout  různými  způsoby.  Mezi  oblíbené  modely  pro

studium AL  patří celulární automat, který byl poprvé představen von Neumannem.

Velkého úspěchu s celulárním automatem dosáhl H. Sayama, který dokázal pomocí

modelu  vytvořeného v celulárním automatu  pozorovat  jednoduchou evoluci.  Tato

práce se snaží navázat na práci H. Sayamy a rozšířit jeho model tak, aby se mohlo

pozorovat chování, které se blíží reálnému světu.

1



1. Celulární automat

1.1. Představení

Celulární  automaty  (dále  CA)  byly  poprvé  představeny  von  Neumannem

a  Stanislawem  Ulamem  v  polovině  20.  století.  Za  vznikem  stála  snaha  von

Neumanna  najít  model,  který  by  mu pomohl  v  řešení  sebe-reprodukce  automatů

[BA001].  Než  však  stihl  dokončit  práci  o  sebe-reprodukujících  se  automatech,

zemřel a s jeho smrtí pomalu slábl i zájem o CA. Zájem o CA znovu vzbudil John

Conway, který světu představil jednoduchou hříčku nazvanou Game of Life, což je

sice primitivní CA,  ale se schopností vykazovat komplexní chování [CJ001].

CA patří mezi nelineární systémy, tj. jejich chování nemůžeme predikovat dokud

systém nevidíme  v  běhu. Nelineární  chování  CA stálo  také  za  zájmem Stephana

Wolframa o ně. V 70. letech 20. století je začal intenzivně studovat a díky němu se

celulární automaty dostaly do širšího povědomí [WS001].

V dnešní době se CA využívají v různých oblastech vědy, např. biologii, chemii,

a  nejvíce  v  oblasti  umělého  života,  anglicky  Artificial  Life (dále  AL),  ale  také

ve fyzice, kde například Norman Margolus a spol. dokázali vytvořit model schopný

modelovat  hydrodynamický  pohyb  [MN001].  Zajímavostí  je,  že  někteří  fyzikové

tvrdí, že náš svět je jeden veliký celulární automat [WS001]. Tato myšlenka vychází

z práce Konrada Zuseho „Calculating Space”  [ZC001], kde představuje myšlenku,

že základní fyzikální jevy vesmíru jsou popsatelné pomocí výpočtu automatu.

1.2. Definice

V této práci se bude pracovat s mírně přizpůsobenou definicí CA, jak ji představil

Arthur Burks v knize “Essays on cellular automata” [BA001].

CA se skládá ze tří základních částí:

1. celulární prostor,

2. systém celulárního automatu,

3. počáteční stav.

Celulární  prostor se  skládá  z  n-dimenzionálního  Eukleidovského  prostoru,

který  je  rozdělen  do  pravidelných  buněk.  Nejčastěji  se  pracuje

s  dvou-dimenzionálním prostorem se  čtvercovými  buňkami  (obr.  1)  tj.  čtvercová
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mřížka,  kde každou buňku lze jednoznačně identifikovat pomocí jejích souřadnic.

Pokud se buňka nachází na souřadnicích x , y∈ℤ  , odkazuje se k ní vx,y (zkráceně v,

což značí libovolnou buňku z čtvercové mřížky).

Celulární  prostor je  dále  popsán  pomocí  relace  sousedství,  která  pro  každou

buňku udává množinu jejích sousedů. Sousedství je reflexivní, tzn. že buňka je sama

sobě sousedem, je symetrické, ale není tranzitivní, tj. pokud je buňka  v sousedem

buňky w a buňka w sousedem buňky z, nemusí platit, že buňka v je sousedem buňky

z.  Nejznámější  sousedství  je  von  Neumannovo,  které  je  definováno  nad

dvou-dimenzionálním  prostorem  se  čtvercovými  buňkami.  Sousedi  buňky  u  von

Neumannova sousedství jsou její přímí sousedi (obr. 2). Příklady dalších sousedství,

která se nemusí omezovat na mřížkovaný prostor, jsou ukázány na obr. 3.

Máme-li buňku  v, pak  S(v) značí množinu sousedů buňky  v. Tedy množinu von

Neumannova sousedství SN buňky vx,y lze definovat jako

 SN (v x , y)={vn ,m ;m ,n∈ℤ ,∣x−n∣+∣y−m∣≤1 } .

Systém  celulárního  automatu se  skládá  z  konečné  množiny  možných  stavů,

kterých mohou buňky nabývat, a z přechodové funkce. Množina možných stavů se

značí T. Musí platit, že ∀ x , y∈ℤ; vx , y∈T .

Přechodová funkce udává další  stav pro buňku v závislosti  na aktuálním stavu
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Obr  1:  Příklady  dvou-dimenzionálních  celulárních  prostorů.  Vlevo  se  nachází  prostor  se
čtvercovými buňkami a vpravo je prostor se šestiúhelníkovými buňkami.

Obr  2: Von Neumannovo sousedství, které je definováno nad dvou-dimenzionálním prostorem se
čtvercovými buňkami. Modrou barvou je vyznačena buňka, vůči které se sousedství skládá. Červenou
barvou jsou vyznačeni její sousedi. Barevné buňky pak tvoří sousedství buňky s modrou barvou.



a  stavech  okolních  buněk.  Funkce  se  synchronně  aplikuje  na  všechny  buňky  v

celulárním prostoru  za  ráz.  Platí  v t+1=f (S(v t)) ,  kde  vt značí  buňku  v v  čase  t.

Přechodová funkce může být v celém prostoru uniformní, tj. pro každou buňku v

celulárním prostoru stejná, nebo neuniformní. Samotná přechodová funkce se může

vyvíjet v čase  [SM001]. Funkce může být dále deterministická,  nedeterministická

a  pravděpodobností.  Deterministická  přechodová  funkce  dává  vždy  pouze  jeden

možný  stav,  nedeterministická  vrací  při  výpočtu  množinu  možných  stavů

a  pravděpodobnostní  má  danou  množinu  možných  stavů,  ze  které  vrací  podle

určitého náhodného rozdělení. Místo pojmu přechodová funkce se používá i pojem

pravidlo.

Pokud  nebude  řečeno  jinak,  v  této  práci  se  pracuje  s  dvou-dimenzionálním

prostorem s čtvercovými buňkami, s von Neumannovým sousedstvím a s množinou

možných  stavů,  která  obsahuje  stav  u,  tzv.  prázdný  stav,  pro  který  platí:

(∀ w∈S (v t):w=u)⇒ f (v t)=u  , tj. buňka v prázdném stavu, která má za sousedy

buňky v prázdném stavu, zůstane v prázdném stavu.

Poslední součástí CA je počáteční nastavení stavů CA. Ve většině případů, a v této

práci  to  nebude  jinak,  se  vyžaduje,  aby  v  počátečním  nastavení  počet  buněk

nacházejících se v neprázdném stavu byl konečný.

Při běhu CA se využívá vlastnosti, že stav buňky  vt+1 lze vypočítat podle stavu

sousedství buňky vt. Buňkám v čase t se může říkat generace t.
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Obr  3:  Příklady  dalších  sousedství.  Nahoře  se  nachází  sousedství  definovaná  nad
dvou-dimenzionálním  prostorem.  Vlevo  je  ukázka  Moorova  sousedství,  které  rozšiřuje  množinu
sousedů u von Neumannova sousedství o buňky na diagonále. Vpravo je obdoba von Neumannova
sousedství  pro  prostor  se  šestiúhelníkovými  buňkami.  Dole  je  ukázka  sousedství  nad
jedno-dimenzionálním  prostorem.  Modrou  barvou  jsou  vyznačeni  buňky,  vůči  kterým  se  skládá
sousedství, a červenou jsou zvýrazněni sousedi modré buňky. Barevné buňky pak tvoří sousedství.



1.3. Příklad jednoduchého celulárního automatu

Mezi dobře známé CA patří Game of Life od Johna Conwaye. Unikátnost tohoto

modelu spočívá v jeho schopnosti vykazovat komplexní chování, přestože jsou jeho

pravidla primitivní. Je i dokázáno, že je schopen univerzálního výpočtu Turingova

stroje [CJ001].

Game of Life je dvou-dimenzionální celulární automat s Moorovým sousedstvím
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t = 0 t = 1 t = 2

t = 0 t = 1 t = 2

Obr 4: Příklady struktur, které přetrvají v čase, pokud do nich nenarazí jiná struktura. Na horním
řádku je příklad statické struktury a na dolním řádku je příklad struktury, která osciluje na místě s
určitou periodou, v tomto případě s periodou dva.

t = 0 t = 1 t = 2

t = 3 t = 4

Obr 5: Příklad dynamické struktury. Struktura na obrázcích se za čtyři kroky dostane o jednu pozici
doprava a o jednu pozici dolů



a buňkami, které mohou nabývat pouze dvou stavů a to 1, živý, nebo 0, mrtvý.

Pravidla jsou následující:

1. Všechny živé buňky, které mají méně než dva živé sousedy, umírají.

2. Všechny živé buňky, které mají dva nebo tři živé sousedy, zůstávají živými.

3. Všechny živé buňky, které mají více jak tři živé buňky za sousedy, umírají.

4. Všechny mrtvé buňky, které mají za sousedy dvě živé buňky, ožívají. Jinak

zůstávají mrtvými.

Na tato pravidla lze nahlížet také tak, že pokud se někde nachází málo jedinců,

daná kolonie vymírá.  Na druhou stranu, pokud je zde mnoho živých buněk, tyto

buňky umírají kvůli nedostatku místa.

Při náhodné konfiguraci počátečního stavu většina struktur vymizí. Lze ale najít

formace, které přetrvávají v čase, viz obr. 4, obr. 5. 

1.4. Příklady využití

Jak bylo nastíněno v kapitole  1.1, velikého úspěchu dosáhly CA při modelování

hydrodynamiky.  Mezi  první  modely  hydrodynamiky  patří  HPP,  který  je

pojmenovaný po svých tvůrcích J. Hardy, O. de Pazzis a Y. Pomeau  [HJ001]. HPP je

CA s jednoduchými pravidly, který dokáže simulovat jednoduché chování plynu (obr.

6). Většího úspěchu pak dosáhl model  FHP, který je rovněž pojmenován po svých

6

Obr  6: HPP model pro primitivní modelování hydrodynamického pohybu. Ilustrace je převzata z
práce Norman Margolus: „Crystalline computation”, z knihy „Feynman and computation”, (1998).



tvůrcích  U.  Frish,  B.  Hasslacher  a  Y.  Pomeau  a  který  už  vykazuje  chování

odpovídající Navier-Stokesovy rovnici [FE001].

Obecně si CA získal mezi vědci oblibu, protože jeho čas i prostor jsou diskrétní.

To umožňuje jeho snadnou simulaci na počítačích.

7



2. Sebe-reprodukující se celulární automat

2.1. Von Neumannův univerzální konstruktor

Otázka, která zajímala von Neumanna a která byla důvodem vzniku teorie okolo

sebe-reprodukce automatů, byla

“What king of logical organization is sufficient for an automaton to 
control itself in such a manner that it reproduces itself?” - von Neumann 

„Jaká logická organizace je dostatečná proto, aby byl automat schopen 
sebe-reprodukce?“

Při  hledání  odpovědi  přišel  von  Neumann  nejprve  s  modelem,  který  nazval

„kinematic  automaton system”.  Byl  to  jednoduchý model,  kde  prostor  byl  složen

z „polévky“ obsahující nekonečně mnoho elementárních komponent, ze kterých je

možné složit  libovolný kinematický automat.  Problémem u tohoto  systému bylo,

že popsat pohyb automatu v prostoru je komplikované. Na doporučení Stanislawa

Ulma proto přešel na diskrétní model, který je v dnešní době znám jako celulární

automat.

Než  však  von  Neumann  stihl  kompletně  dokončit  automat  schopný

sebe-reprodukce, zemřel. Jeho práce se pak chopil Arthur Burks, který ve své knize

„Essays on  cellular automata“  shrnul  dosavadní  znalosti  o  CA  a  představil

konkrétnější implementaci von Neumannova sebe-reprodukujícího se automatu (dále

SA).

Na začátku knihy Arthur Burks ukázal, že libovolný konečný automat lze složit

pomocí  CA,  který  má  stejnou  výpočetní  schopnost,  ale  jehož  chování  je  oproti

konečnému automatu pomalejší. Je to v důsledku toho, že přenos informací u CA je

brzděn velikostí  sousedství  buňky,  protože  informace lze  přenášet  pouze  v rámci

sousedství.  Následně  A.  Burks  předložil  způsob,  jak  implementovat  do  CA

nekonečnou pásku, se kterou bude moci konečný automat pracovat, tj. přečíst znak

a měnit znak na libovolném místě pásky. To umožnilo implementovat Turingův stroj,

který je  složen z  konečného automatu  a  z  nekonečné pásky,  ze  které  je  schopen

libovolně číst a psát na ni.

Než se pokročí v popisu von Neumannova modelu, je vhodné upozornit, že v CA

se pojem automat může vztahovat k více oblastem. Buď může popisovat celý CA.
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Nebo  se  může  vztahovat  ke  konečnému  uskupení  buněk  v  neprázdném  stavu

v celulárním prostoru. Nakonec může odkazovat i na samotnou buňku v celulárním

prostoru.  V  této  práci,  pokud  nebude  řečeno  jinak,  se  bude  automatem  myslet

konečné uspořádání buněk v celulárním prostoru v neprázdném stavu.

Von  Neumann  přišel  při  tvorbě  sebe-reprodukujících  se  automatů  (dále  SA)

s  následující  představou.  Nejprve  vzal  automat,  tzv.  konstruktor,  který  by  byl

schopen vytvořit jiný automat podle návodu, jež by měl k dispozici na pásce. Pokud

by konstruktor, tzv. universální konstruktor, byl schopen  vytvořit libovolný automat,

byl  by  schopen  vytvořit  i  sám  sebe.  Zjednodušený  popis  von  Neumannova

univerzálního konstruktoru pak vypadá následovně. Konstruktor se skládá z částí A,

B, a C, které jsou konečnými automaty. Část A se stará o konstrukci, část B čte pásku

s instrukcemi a část C se stará o celkové řízení automatu, tzn. že spojuje části A a B

dohromady  a  stará  se  o  komunikaci  mezi  nimi.  Zjednodušeně  je  univerzální

konstruktor  Turingův stroj  obohacený o  konstrukční  rameno,  které  mu umožňuje

měnit své prostředí, tzn. že mu dává chopnost vytvořit libovolný stav v celulárním

prostoru.  Část  A je  složena  z  přijímače  instrukcí  a  z  konstrukční  paže,  která  je

schopná na libovolném místě celulárního prostoru vytvořit libovolný stav z množiny

možných stavů. Část B se skládá ze čtecí hlavy schopné přečíst libovolný stav (znak)

na  pásce  δ ,  z  přijímače  instrukcí  a  z  výstupu  čtecí  hlavy.  Páska  δ  je  rigidní

nekonečný automat. Je složena ze sekvencí stavů tvořících polopřímku, tj. páska má

pevný začátek. U pásky je vyžadováno, aby se při počátečním nastavení skládala

z  konečné  množiny  neprázdných  stavů.  Vezme-li  se  automat  M=A∧B∧C ,

libovolný  automat  Z a  popis  σ(Z )  automatu  Z,  vznikne  M∧δ(σ(Z)) ,

tj. univerzální konstruktor M s popisem pro vytvoření automatu Z. Pokud je součástí

automatu  Z páska  TZ,  tj.  automat  Z je buď Turingův stroj, nebo jiný konstruktor,

rozšíří  se  páska  automatu  M  o  pásku  TZ a  instrukci,  která  oddělí  popis  σ(Z )

automatu  Z od pásky  TZ.  To  se  děje  pomocí  instrukce  * vymezující  část  pásky,

která  se  pouze  okopíruje  do  nově  vytvořeného  automatu.  Když  se  to  dá  celé

dohromady, vznikne M∧δ(σ(Z)∗T Z) , kde M je univerzální konstruktor a δ  jeho

páska obsahující popis automatu  Z, instrukci  * a pásku TZ automatu Z. Vezme-li se

U=M ∧δ(σ (M )∗σ(M )) ,  vznikne  automat  U,  který  po  svém  spuštění  vytvoří

konstruktor M a přilepí do nově vytvořeného automatu M pásku σ(M ) . Reprodukce
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u automatu  U není dokonalá,  protože automat  U vytvoří  automat  M∧δ(σ(M )) ,

který  vytvoří  automat  M,  který  už  není  schopen  reprodukce,  protože  neobsahuje

návod  pro  konstrukci  automatu.  Pokud  by  se  měl  automat  reprodukovat

do nekonečna, musel by mít pásku s nekonečným návodem. Von Neumann obešel

problém pomocí instrukce @ , která určuje, že se má celá páska zkopírovat do nově

vytvořeného  automatu.  Výsledný  automat  schopný  sebe-reprodukce  má  tvar

U=M ∧δ(σ (M )@) .

Von Neumann požadoval od SA, aby byl jak univerzálním Turingovým strojem,

tak  univerzálním konstruktorem. Tato komplexnost je také důvodem, proč do této

doby nebyl na žádném počítači demonstrován automat splňující von Neumannovy

požadavky.

2.2. Zjednodušení von Neumannova modelu

Univerzálnost  von  Neumannova  automatu  přivedla  Christophera  Langtona

k  otázce,  zdali  je  takováto  komplexnost  potřeba.  Například  systémy,  které  se

reprodukovaly  na  počátku  života  na  Zemi,  nebyly  určitě  schopny  univerzální

konstrukce  [LC001].  Nešlo  ale  zredukovat  von  Neumannovy  požadavky

na sebe-reprodukující  se  automat na pouhou schopnost  zreplikovat  se  po čase  t

na jiné místo v celulárním prostoru. Například jedno-dimenzionální CA se dvěma

možnými stavy, aktivní a neaktivní, a následujícími pravidly,:

1. pokud se v jeho přímém sousedství nachází alespoň jeden aktivní stav, stane

se sám aktivním stavem,

2. jinak bude neaktivní,

vykazuje reprodukci, pokud se na počátku v celulárním prostoru nachází jeden

stav  v  neprázdném  stavu  (obr.  7).  Avšak  takovýto  postup  lze  stěží  považovat

za reprodukci.

 Při  hledání  požadavku  sebe-reprodukce  se  C.  Langton  inspiroval  von
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t = 0 t = 1 t = 2

Obr 7: Ukázka jednoduchého sebe-reprodukujícího se CA, u kterého je reprodukce řízena pravidly a
ne samotným automatem. Automat na ukázce je jedno-dimenzionální CA se dvěma možnými stavy, 0
(bílá barva) a 1 (černá barva).



Neumannovým automatem, jehož běh lze shrnout do dvou fází; vytvoření automatu

podle návodu, který má k dispozici, a kopie návodu do nově vytvořeného automatu.

Tyto  akce  se  staly  základem  pro  určení,  zdali  lze  daný  CA  považovat

za  sebe-reprodukující  se.  Podmínky  Langton  představil  ve  své  práci

“Self-reproduction  in  cellular  automata” [LC001].  Výše  zmíněné  akce  lze  najít

u expresi genu. Exprese genu je proces, kde se informace uložené v DNA použijí

k syntéze nových buněčných struktur, např. bílkovin. U expresi genu nejprve dochází

ke zkopírování, tzv. transkripci, části informací nacházejících se na DNA do mRNA

a po té se použije mRNA pro tvorbu řetězce aminokyselin, tzv. translace.

Aby byl automat považován za sebe-reprodukující se, je třeba, aby s sebou nesl

informaci o sobě samém, tzv. genom, tu pak při reprodukci použil pro tvorbu nového

automatu a na konci ji do něho zkopíroval.

Díky tomuto zjednodušení  mohl  Langton vytvořit  jednodušší  automat schopný

reprodukce,  který je v dnešní době znám jako Langtonova smyčka (obr.  8).  Jeho

celulární  automat  má  8  stavů  s  von  Neumannovým  sousedstvím,  kde  počáteční

konfigurace sebe-reprodukujícího se automatu zabírá pouze obdélník 10 x 15. Celý

automat se pak dokáže zreprodukovat za 151 kroků. Langton se při  tvorbě svého

automatu inspiroval Coddovým celulárním automatem [LC001].

2.3. Derivace Langtonovy smyčky

Další léta se nesla v duchu zjednodušení Langtonovy smyčky. John Byl sestavil

celulární automat se 6 stavy s von Neumanovým sousedstvím a představil na něm

automat skládající se z 12 neprázdných stavů a schopného se zreprodukovat po 25

krocích [BJ001] (obr. 9).
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t = 0 t = 87 t = 150

Obr  8: Ukázka běhu Langtonovy smyčky. Vnitřní modrou část si lze představit jako genom, který
určuje velikost jedince určenou červeným obalem. Bližší popis Langtonovy smyčky je v kapitole 3.3,
Langtonova smyčka. Vizualizace stavů má tato přiřazení,  stav 0 (černá),  stav 1 (modrá),  stav 2
(červená), stav 3 (zelená), stav 4 (žlutá), stav 5 (purpurová), stav 6 (bílá) a stav 7 (azurová).



Dosud nejmenší známý automat dokázal postavit J. A. Reggia spolu s H. Chou

[RJ001].  Jejich  celulární  automat  má  6  stavů  s  von  Neumanovým  sousedstvím

a vytvořili na něm automat, který se skládá z 5 neprázdných stavů a je schopný se

zreplikovat po 17 krocích. Hlavním důvodem úspěchu je, že se zbavili obalu, který

obklopuje Langtonovu smyčku a Bylovu smyčku (obr. 10).

Mezitím se objevovaly jiné druhy CA, které se striktně nedržely definice, jak ji

představil von Neumann. Např. vyvíjely v čase nejen stavy buněk, ale i přechodové

funkce, díky čemuž dokázal Moshe Sipper v celulárním prostoru vytvořit automat,

který  měl  5  stavů  a  dokázal  se  zreprodukovat  po  6  krocích   [SM001].  Dalším
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Obr 10: Reggiova smyčka. Vlevo je smyčka v počátečním stavu a vpravo je CA po 151 krocích. Při
porovnání s Bylovou smyčkou, viz obr.  9, je vidět, že Reggiova smyčka neobsahuje obal, který je
reprezentován červenými buňkami.

Obr 9: Bylova smyčka. Vlevo je ukázána smyčka v základním postavení. Vpravo je běh CA po 151
krocích.



příkladem  je  sebe-reprodukce  v  asynchronním  celulárním  automatu  [NC001]

[NC002][NC003].

Sebe-reprodukující se CA , které vycházely z Langtonovy smyčky, byly schopné
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Obr 11: Tempestiho smyčka. Nahoře je smyčka v základním tvaru. Dole je ukázán běh CA po 320
krocích. V tomto případě je dodatečným výpočtem vepsání nápisu LSL dovnitř do smyčky. Další
zajímavostí o proti Langtonově smyčce je, že Tempestiho smyčka se současně reprodukuje do všech
směrů zároveň



pouze sebe-reprodukce, zatímco automat od von Neumanna byl teoreticky schopen

univerzální  konstrukce  a  univerzálního  výpočtu.  Změna  nastala  v  roce  1995,

kdy G. Tempesti přišel se SA, který byl schopen provádět i dodatečné výpočty (obr.

11) [TG001]. Jeho automat ale nebyl schopný univerzálního výpočtu, tak jak to  u SA

požadoval  von  Neumann  Postavit  sebe-reprodukující  se  automat  schopný

univerzálního výpočtu se podařilo až J.-Y. Perrierimu [PJY001].

2.4. Objevení jednoduché evoluce v celulárním automatu

Dalším zlomem ve vývoji CA v AL byly práce H. Sayamy. Ten ve své první práci

představil  Langtonovu  smyčku  rozšířenou  o  smrt  jedince  z  hlediska  vymazání

jedince  z  celulárního  prostoru,  tzv.  SDSR  smyčka  [SH001] (obr.  12).  SDSR  je

zkratka od „structurally dissolvable self-reproducing“  („strukturálně rozpustitelný

sebe-reprodukující se“ ).

V  další  práci  představil  SDSR  smyčku,  která  měla  robustnější  pravidla,

tzv.  evoloop,  což  dalo  jedincům  lepší  schopnost  se  vypořádat  s  rozličnějšími

situacemi  [SH002] (obr.  13). Evoloop byl první celulární automat, u kterého byla

pozorována primitivní evoluce jedinců. V tomto případě docházelo ke zmenšování

sebe-reprodukujících se automatů.

Další  metou v oblasti  výzkumu CA v AL je  podle C. Langtona a  H.  Sayamy

pozorovat  tzv.  teorii  přerušovaných  rovnováh  [LC003][SH003].  S  teorií

přerušovaných  rovnováh  (dále  TPR)  přišli  v  70.  letech  20.  století  N.  Eldredge
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Obr 12: SDSR smyčka. Porovnání běhu Langtonovy smyčky, vlevo, a SDSR smyčky, vpravo. U SDSR
smyčky  je  patrné,  že  díky  úplné  smrti  jedinců,  tj.  jejich  vymazání  z  celulárního  prostoru,  je  i
uprostřed kolonie živo.



a S. J. Gould. Teorie vysvětluje vnik nových druhů jako střídání období stagnace

s obdobím rychlého vývoje, což je v kontrastu s klasickým pohledem na vznik druhů

skrze postupný vývoj.

Aplikaci TPR do CA si Langton představuje tak, že v celulárním prostoru vznikne

určitý počet druhů, které budou v rovnováze. Po určitém čase se ale vyvine nový

druh, který rozbije rovnováhu a nastartuje vznik nových druhů. Rozložení druhů se

pak po krátké době ustálí do nové rovnováhy. Celé by se to mělo opakovat pořád

dokola [LC003].
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Obr 13: Ukázka běhu evoloop. Obrázek je část celulárního prostoru, na kterém běžel evoloop.



3. Langtonova smyčka, SDSR loop a Evoloop

3.1. Důvod výběru

Model, se kterým se bude pracovat v této práci, vznikl rozšířením evoloop o nové

vlastnosti. Důvodem výběru evoloop je nejen to, že vychází ze známé Langtonovy

smyčky,  která  je  nejlépe  prozkoumaným  SA,  ale  také  to,  že  evoloop  je  první

celulární automat, u kterého byla pozorována jednoduchá evoluce. Nemalou roli při

výběru hrála nenáročnost simulace evoloop, který pracuje s 8 možnými stavy a s von

Neumannovým sousedstvím.

Při popisu SA v následujících kapitolách se použije mírné zjednodušení. Pokud

bude  napsáno,  že  některá  část  automatu  se  skládá  ze  stavů  N,  kde  N  je  stav

z množiny možných stavů, myslí se tím, že tato část automatu se skládá z buněk

v  celulárním  prostoru,  které  se  nacházejí  ve  stavu  N.  Dále  všechny  množiny

možných stavů budou z množiny přirozených čísel a 0 bude reprezentovat prázdný

stav.

3.2. Coddův celulární automat

Po  von  Neumannově  představení  SA se  touto  oblastí  hlouběji  začal  zabývat

Edward  Codd.  Jeho  zajímalo,  jaká  logická  organizace  je  potřeba,  aby  byl  CA

schopen univerzálního výpočtu a konstrukce [CE001]. Tato otázka je odlišná od té,

kterou si položil von Neumann. Von Neumann hledal logickou organizaci, která je

dostatečná pro pozorování sebe-reprodukce. Codd na rozdíl od toho hledal logickou

organizaci, která je  potřeba pro pozorování sebe-reprodukce. Při  svém snažení se

podařilo E. Coddovi zjednodušit von Neumannův CA na 8 stavů.

Základem  jeho  automatu  je  oblast  přenášející  signál,  tzv.  kabel,  skládající  se

z vnitřní části (jádra) přenášející signál a z obalu, který z obou stran obklopuje jádro.

Jádro je složeno ze stavů 1 a obal je složen ze stavů 2 (obr.  14). Signál, který se

přenáší v kabelu, je určen třemi po sobě jdoucími stavy. První z trojice je tvořen

stavem 1 a  udává  směr  pohybu  signálu.  Prostřední  z  trojice  uchovává samotnou

informaci, která se přenáší, například to může být stav 4, 7 atd. Poslední z trojice,

který uzavírá celý signál, je tvořen stavem 0. Ukázka signálu je na obr. 15.

Hlavní  silou  Coddova  celulárního  automatu  je  smyčka  (loop).   Smyčka  je
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vytvořená z kabelu a má tvar Q. Místo, kde se kabely kříží, se nazývá T-uzel. Část

kabelu,  která  vychází  ze  smyčky,  se  nazývá  rameno.  Celkový  popis  smyčky  je

ukázán na obr.  16. Když se dostane signál do T-uzlu, rozdvojí se a pokračuje dál

dvěma  směry,  zpět  do  smyčky  nebo  dál  do  ramene,  viz  obr.  17.  Další  detaily

Coddova  celulárního  automatu  nebudou  v  práci  potřeba,  ale  lze  je  najít  v  knize

„Cellular automata“ od E. Codda [CE001].

Edward  Codd  ve  své  knize  „Cellular  automata“ nepředložil  kompletní
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Obr  16:  Smyčka  v  Coddově  celulárním  automatu.  V  zelených  kružnicích  je  vyznačen  T-uzel  a
rameno.

T-uzel rameno

Obr 15: Ukázka signálu v Coddově celulárním automatu spolu s určením směru toku. Celý signál se
skládá z vodícího stavu 1, signálního stavu a stavu 0, který uzavírá celý gen. Stav 7, azurová barva,
představuje jeden z možných signálních stavů.

Směr toku signálu

Obr  14: Kabel v Coddově celulárním automatu, který slouží pro přenos signálu. Stavy 1, modrá
barva, tvoří jádro a stavy 2, červená barva, obal.

obal jádro



implementaci univerzálního konstruktoru. To se podařilo až Timu Huttnovi v roce

2009 [HT001].

3.3. Langtonova smyčka

 Christopher Langton vzal při tvorbě svého CA jako základ smyčku z Coddova

CA.  Codd  ve  svém  CA používal  smyčku  jako  časovač,  ale  Langton  ji  použil

pro  uložení  informací  popisující  jedince,  tj.  návod,  genom,  z  hlediska  von

Neumannova konstruktoru. Genom jedince je složený ze sekvence signálů a samotný

překlad signálů do instrukcí, tzv. translace, se děje v hlavě ramene smyčky. Hlava

ramene je vyznačena na obr. 18.

Základní  signály  u  Langtonovy  smyčky  jsou  dva.  Pro  potřeby  této  práce  se

signály  popisují  pomocí  řetězce  1S0,  kde  S je  přenášený stav,  a  může se  k nim

odkazovat jako ke genu S. První signál 170 představuje instrukci prodloužení ramene

o jedno pole (obr.  19). Druhý signál, spíše je to sekvence dvou po sobě jdoucích

signálů, je 140140, který má za úkol zahnout rameno doleva (obr.  20). Tedy gen 7

představuje  velikost  jedince  a  gen 4  se  stará  o  správnou  tvorbu nového  jedince.

Ukázka tvorby nového jedince pomocí genomu je na obr. 21. Na konci replikace je

potřeba dořešit spojení hlavy ramene se svým kořenem, odpojení potomka od rodiče

a započetí nové replikaci jak u rodiče, tak u potomka.
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t = 0 t = 1

t = 2 t = 3

Obr  17: Duplikace signálu v T-uzlu Coddova celulárního automatu. V tomto případě se duplikuje
signál přenášející stav 7, bleděmodrý stav.
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t = 0 t = 47

t = 87 t = 121

Obr 21: Vznik skoro nového jedince, vpravo, vedle počátečního jedince, vlevo. Na ukázce je dobře
patrná důležitost T-uzlu. Když dorazí signál do T-uzlu, zduplikuje se a jeden ze signálů se pošle do
ramene a druhý krouží dál v jedinci.

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

t = 4 t = 5 t = 6

Obr 20: Zpracování signálu 140140 na hlavě ramene. Když stav 4 narazí do hlavy, objeví se v její
levé části levý indikátor, zelená barva, který se při příchodu následujícího stavu 4 změní na nové
jádro, stav 1.  Nakonec se nově vzniklé jádro obalí pláštěm, stav 2.

t = 0 t = 1

t = 2 t = 3

Obr 19: Zpracování genu 7, tj. signálu 170, na hlavě ramen. Když stav 7, bleděmodrá barva, dorazí
do hlavy ramene, hlava se změní na nové jádro, stav 1, které se pak obalí pláštěm, stav 2. Tedy
úkolem genu 7 je prodloužit rameno o jedno pole. 

Obr 18: Vyznačení hlavy ramene světle zelenou kružnicí. V této části dochází k překladu signálů do
konkrétních instrukcí.



Pro spojení hlavy ramene zpět se svým kořenem je potřeba detekovat, že se s ním

rameno dostalo do kontaktu. Pro detekci kontaktu se použil stav 3 (pojič), který se

objeví na hlavě ramene a aktivuje se příchodem genu 7 do hlavy. Detekční stav 3 pak

způsobí spojení hlavy s kořenem (obr. 22). Když se do nově vzniklého spoje dostane

signál  přicházející  od rodiče,  dojde k zahájení  odpojení  potomka od rodiče skrze

stavy  5  a  6,  (obr.  23).  Stav  5  slouží  pro  odstranění  „pupeční  šňůry“,  tj.  kabelu
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t = 0 t = 0 t = 7 t = 8 t = 9 t = 10 t = 11 t = 12 t = 13 t = 14 t = 15 t = 16

Obr 25: Vytvoření nového ramene v rodiči. Nejprve se pomocí genu 7 přenese stav 5 po plášti až na
místo růstu nového ramene. Po té se nechá specifickými akcemi vyrůst nové replikační rameno.

t = 0 t = 1 t = 2

Obr 24: Odtržení „pupeční šňůry“ spojující rodiče, vlevo, s potomkem, vpravo. O odtržení se stará
stav  5, purpurová barva. 

t = 0 t = 1 t = 2

Obr 23: Vznik stavu 5, purpurová barva, a stavu 6, bílá barva. Jejich vznik je započat příchodem
genu 7 do nově vniklého T-uzlu.

t = 0 t = 1 t = 2

Obr 22: Spojení ramene s kořenem. Když se nachází gen 7 v hlavě ramene, dojde ke změně špičky na
stav 3, tzv. pojič, (světlezelená barva). Aby došlo ke kompletnímu spojení hlavy s ramenem skrze stav
3, je potřeba, aby se v kořeni nacházel na přesném místě gen 7, viz obrázky.



spojujícího potomka s rodičem, (obr.  24),  a v rodiči se stav 5 použije pro vznik

nového  replikačního  ramene  (obr.  25).  Stav  6  slouží  pro  nastartování  replikace

u nově vzniklého potomka  (obr. 26).

Poslední věcí, kterou Langton vyřešil, bylo uspání jedince, pokud se nemůže dále

reprodukovat (obr. 27). V tomto případě uspání nastane, když se jedinec nemůže dále

reprodukovat z důvodu nedostatku místa. Uspání nastává skrze vymazání vnitřního

genomu, ale protože je to uspání, jedinec zůstává v celulárním prostoru.

Podrobný seznam pravidel se nachází v příloze 1.

3.4. SDSR loop

Problémem u Langtonovy smyčky je to, že uprostřed celulárního prostoru vzniká

pohřebiště jedinců, kam se nelze replikovat, a to omezuje celulární prostor, který by

mohli využít živí jedinci. Řešení nabídl Hiroki Sayama ve své práci „Introduction of

structural dissolution into Langton's self-reproducing loop“ [SH001].

U  Langtonovy  smyčky,  pokud  se  jedinec  nemůže  dále  reprodukovat,  zemře

z hlediska vymazání replikačního signálu. Sayama ale představil smrt jedince jako
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t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

t = 4 t = 5 t = 6

Obr  27: Pokud narazí jedinec (vpravo) při reprodukci na jiného jedince (vlevo), dojde ke stažení
ramene reprodukujícího se jedince a ke vzniku stavu 2 v rohu smyčky, viz. t = 6 levý horní roh
pravého jedince.  Vznik stavu 2 uvnitř jádra má za následek,  že daný stav 2 do sebe absorbuje
veškerý genom obíhající uvnitř jedince, což způsobí sterilizaci jedince. Takovýto jedinec pak není
schopen další reprodukce

t = 0 t = 1 t = 5 t = 6 t = 7 t = 8

t = 10 t = 11 t = 18 t = 19 t = 20

Obr 26: Vytvoření nového ramene v potomkovi. O začátek vzniku nového ramene se stará stav 6, bílá
barva, který v následujícímu rohu započne stavbu nového ramene. O zbytek se postarají pro tuto
situaci přesně definovaná pravidla. 



jeho vymazání  z  celulárního prostoru.  Toho docílil  přidáním nového stavu 8 tzv.

„stav zrušení“, jehož úkolem je vymazat jedince.

Pokud se jedinec nemůže dál replikovat, místo toho, aby se u něj objevil stav 2,

který by mu vymazal signál, objeví se stav 8, který ho vymaže z celulárního prostoru.

Díky  tomu  je  jedincům  umožněno  reprodukovat  se  na  místa,  která  byla  dříve
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t = 0 t = 0

t = 150 t = 150

t = 550 t = 550

t = 1200 t = 1200

t = 2100 t = 2100

Obr 28: Porovnání běhů u Langtonovy smyčky a SDSR smyčky. Běh Langtonovy smyčky se nachází
na levé straně a běh SDSR smyčky se nachází na pravé straně. Je patrné, že díky přítomnosti „stavu
zrušení“ u SDSR smyčky je prostřední oblast kolonie jedinců znovu přístupná reprodukci.

Velikost populace v ilustracích je vždy zmenšena tak, aby pasovala do obrázku.



obsazena  kostrami  mrtvých  jedinců,  tj.  smyčkami,  které  neobsahují  genom,  viz

obr. 28. Vymazání jedince z celulárního prostoru není jediná práce stavu 8. Stav 8 se

také  objeví  i  v  případě,  že  celulární  automat  narazí  na  nedefinovanou  situaci.

Nedefinovaná situace je situace, kdy není pro buňku spolu s jejím okolí definována

přechodová  funkce,  což  je  způsobeno  např.  tím,  že  u  CA  je  náročné  definovat

pravidla  pro veškeré možné situace,  které  mohou nastat.  Toto se obchází  pomocí

implicitního stavu pro buňku.

Chování stavu 8 se liší podle dvou základních pravidel. Pokud postupuje po směru

proudu signálu, následuje ho a maže při tom i část jedince, kterým zrovna prošel.

Pokud postupuje proti směru signálu, pak při nárazu s protijdoucím signálem zmizí

(obr. 29).

Poslední modifikací, kterou provedl Sayama u Langtonovy smyčky, bylo přidání
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Obr  29:Ukázka odlišného chování „stavu zrušení“, stav 8. Levá strana ilustrace ukazuje případ,
když stav 8 postupuje proti proudu. Pravá strana ilustrace ukazuje případ, když stav 8 postupuje po
proudu.

t = 0

t = 1

t = 2

t = 3

t = 0

t = 3

t = 7

t = 10

směr proudu směr proudu



pravidel,  která  umožnila  jedincům  vyrovnat  se  s  neznámými  situacemi.  Hlavní

motivací  bylo,  že  pokud  se  Langtonova  smyčka  pustila  na  omezené  mřížce,

po dosažení jejího okraje se jedinec ve většině případů rozbil, protože C. Langton

při tvorbě svého SA uvažoval neomezený prostor [SH003].

Podrobnější popis SDSR smyčky se nachází v příloze 2.

3.5. Evoloop

Při pozorování SDSR smyčky si H. Sayama všiml, že SDSR smyčka je svázána

dosti restriktivními pravidly. Pokud nastane mírně odlišná konfigurace stavů, s níž se

při sebe-reprodukci jedince nepočítá, dochází k rozbití jedince nebo k dosti zvláštním

situacím. Snahou Sayamy tedy bylo zobecnění základních pravidel chování jedince

tím, že rozdělil základní fáze sebe-reprodukce u SA na [SH003]:

1. prodloužení konstrukčního ramene,

2. otočení hlavy ramene doleva,

3. spojení hlavy s kořenem konstrukčního ramene dohromady,

4. odstranění „pupeční šňůry“ mezi potomkem a rodičem,

5. vyklíčení nového ramenního klíčku,

6. prodloužení ramenního klíčku.

Klíčkem se zde myslí  rameno, které je ještě potřeba prodloužit,  aby se mohlo

použít ke konstrukci nového jedince.

Prodloužení  konstrukčního  ramene a  jeho  otočení  doleva se  děje  stejným

způsobem jako u Langtonovy smyčky, tj. pomocí genu 7 a 4.

Spojení hlavy ramene s vlastním kořenem se aktivuje příchodem genu 7 do hlavy.

To vyvolá vytvoření stavu 3, který pak sestoupí na vnitřní plášť kořene. Stav 3 dále

slouží jako indikátor spojení (obr. 30).
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t = 0 t = 1 t = 2

Obr 30: Spojení hlavy ramene s pláštěm. Spojení se aktivuje, když do hlavy nacházející se v přímé
blízkosti pláště dorazí gen 7. To způsobí změnu stavu nacházejícího se na hlavě na stav 3, zelená
barva. Nově vzniklý stav pak sestoupí na plášť, kde slouží jako indikátor spojení.



Odstranění  „pupeční  šňůry“ se  aktivuje,  když gen  7  projde  kolem indikátoru

spojení, který se nachází na vnitřním plášti. Vnitřní plášť je ta část pláště, která se

táhne po vnitřku jedince. U ramene se jako vnitřní plášť bere ta část, která se stane

vnitřní po vzniku nového jedince. Bližší popis se nachází na obr. 31. Průchod genu 7

kolem indikátoru spojení vyvolá vznik stavu 6, který slouží k odstranění pupeční

šňůry, a stavu 5, tzv. poslíček, jehož úkolem je informovat jedince o potřebě vzniku

nového replikačního ramene (obr.  32). Když se stav 6 dostane zpět k rodiči, dojde

ke vzniku poslíčka,  který informuje rodiče o potřebě vzniku nového replikačního

ramene, viz obr. 33.

Vyklíčení  nového  ramenního  klíčku je  aktivováno,  když  gen  4  projde  kolem

poslíčka nacházejícího se v rohu jedince. To vede k vytvoření stavu 3, který slouží

jako  aktivátor  vyrašení  nového  klíčku  (obr.  34).  Prodloužení  klíčku  se  děje

podobným  způsobem  jako  u  prodloužení  ramene  a  růst  klíčku  je  pak  ukončen

sekvencí  dvou po sobě  jdoucích  genů 4 (obr.  35).  Klíček se  od ramene odlišuje
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t = 0 t = 5 t = 6

Obr 33: Stav 6, bílá barva, slouží k odstranění ramene, které spojuje rodiče s potomkem. Když stav 6
dojde zpět až k rodiči, dojde ke vniku poslíčka, purpurová barva, který informuje jedince o potřebě
vzniku nového replikačního ramene.

t = 0 t = 1 t = 2

Obr 32: Začátek fáze odstranění „pupeční šňůry“. Odstranění je aktivováno, když kolem indikátoru
spojení projde gen 7, bleděmodrá barva.

Obr 31: Znázornění vnitřního a vnějšího pláště. Vnější plášť je vyobrazen červenou barvou, vnitřní
plášť je vyobrazen žlutou barvou a modrou je znázorněno jádro. Vnější i vnitřní plášť je sestaven ze
stavů 2. Pouze pro potřeby této ilustrace jsou barevně odlišeny.



stavem 3, který se nachází na jeho vrcholu.

Použitím  stavu  8  stejným  způsobem  jako  u  SDSR  smyčky  vznikne  evoloop.

Kompletní pravidla se nacházejí v příloze 3.

Je dobré upozornit na to, že Hiroki Sayama ve své práci píše, že není potřeba

do evoloop implementovat rozšíření, která byla přidána do SDSR smyčky. Vysvětluje

to  tím,  že  pravidla  evoloop jsou dost  robustní  na  to,  aby  se  dokázala  vypořádat

s neznámými situacemi. Přesto pokud se SDSR rozšíření do pravidel evoloop přidají,

lze pozorovat mírně odlišná chování a Sayama sám používá při svých experimentech

evoloop rozšířený o tato pravidla.  Z hlediska globálního chování  však není  mezi

evoloop rozšířeným o tato pravidla a evoloop bez těchto pravidel rozdíl. 

3.6. Chování evoloop

Evoloop  je  schopen  se  reprodukovat  podobným  způsobem  jako  Langtonova

smyčka a SDSR smyčka, ale jeho životní cyklus není jako u nich řízen uspávacím

mechanizmem. Evoloop se replikuje tak dlouho, dokud nenarazí na nedefinovaný

stav.

Pokud konstrukční rameno evoloopu narazí na vnitřní plášť jiného konstrukčního

ramene,  dokáže  ho  do  sebe  zakomponovat  (obr.  36),  tzv.  převzetí. Pokud narazí

na vnější plášť, je to identifikováno jako nedefinovaná situace, což vede ke vzniku
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t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

Obr  34: Začátek vniku nového ramene. Vnik ramene je zahájen, když gen 4, žlutá barva, projde
kolem poslíčka, purpurová barva, který se nachází na rohu. Gen 4 se přemění na stav 3, zelená
barva, což vyvolá vznik stavu 4 na plášti jedince. Celé je to ukončeno vznikem klíčku, který se od
ramene odlišuje tím, že je zakončen stavem 3.

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

t = 5 t = 6 t = 7 t = 8 t = 9

Obr 35: Prodloužení klíčku a ukončení jeho růstu. Když narazí gen 7, bleděmodrá barva, na vodič
klíčku,   zelená barva,  dojde ke vzniku stavu 4,  žlutá barva,  který prodlouží  klíček o jeden stav.
Ukončení růstu nastane, když dorazí dva po sobě jdoucí geny 4 do hlavy klíčku.



stavu 8 (obr. 37).

Základní tvar evoloopu je čtvercový, ale mohou se objevovat i obdélníkové tvary.

Podle toho kolik stavů má jedna strana vnitřního obalu, rozlišoval Sayama velikosti

jedinců  (obr.  38).  Stejně  veliké  jedince  dále  rozdělil  podle  uspořádání  signálu  v

genomu. Určujícím faktorem je počet genů 7, který se nachází před sekvencí dvou

genů 4, např. 2-evoloop znamená, že se před sekvencí dvou genů 4 nacházejí dva

geny 7 (obr. 39). Pro potřeby práce se množina jedinců, která obsahuje genom, kde

sekvenci genů 4 předchází n genů 7, označuje jako typ n.

Sayama při  svých experimentech zjistil,  že pokud má jedinec dostatek místa a

dostatek času, vyvine se na jedince velikosti 4 a tito jedinci pak převáží v celém

celulárním prostoru. Sayama to vysvětluje tím, že evoluce jedinců je řízena snahou

vyhnout se nedefinovaným stavům. Čím je jedinec větší, tím je větší šance, že do

něho narazí rameno jiného jedince, což vede k jeho zničení. Další výhodou malého

jedince je jeho schopnost rychlejší reprodukce, což je důležitý faktor pro evoluční
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t = 0 t = 12 t = 17

Obr  37: Náraz ramene na vnější plášť jedince. To u evoloop vede často ke vzniku nedefinované
situace,  která  je  řešena  pomocí  stavu  8,  oranžová  barva.  Způsob,  jak  byl  definován  stav  8,  je
důvodem zničení napadeného jedince, v tomto případě na pravé straně ilustrací, a vzpamatování se
útočníka, na levé straně ilustrací.

t = 0 t = 16 t = 26

Obr 36: Ukázka převzetí ramene cizím jedincem. V tomto případě dolní jedinec převezme rameno
horního jedince. Je to vlastnost, která stojí za možností pozorovat různě veliké jedince.



výběr. Po vytvoření populací jedinců o velikosti 4 nesledoval Sayama další chování.

Christ Salzberg šel při svém experimentu s evoloop hlouběji do jedince. Jedince

identifikoval nejenom podle jeho velikosti, ale i podle uspořádání jednotlivých genů

v genomu. Díky tomu i po zmenšení všech jedinců na velikost 4 pozoroval, že dále

dochází k mírné modifikaci vnitřního genomu.

3.7. Rozšíření evoloop

Protože  evoloop  byl  prvním  SA běžícím  v  celulárním prostoru,  u  kterého  se

pozorovala evoluce, stal se základem dalších prací zabývajících se SA v celulárním

prostoru,  jako  např.  sexyloop  [ON001],  memloop  [AA001] nebo  obranyschopný

evoloop [SH004].

3.7.1. Sebeobrana u evoloop

Slabinou u evoloop je, že pokud do vnějšího pláště jedince narazí rameno, dojde

ve většině případů ke vzniku nedefinované situace, což vede ke zničení napadeného

jedince,  tj.  napadený jedinec  nemá žádnou možnost  obrany.  Problémem se  začal

zabývat  H.  Sayama,  který  ve  své  práci  „Self-protection  and  diversity  in

self-replicating cellular automata“ [SH004] představil tři modely obrany.:
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n-evoloop 2-evoloop 5-evoloop 8-evoloop 11-evoloop

Obr  39: Rozdělení evoloop, kteří mají stejnou velikost. Rozdělení je určeno počtem genů 7, které
předchází sekvenci dvou genů 4. n-evoloop značí, že sekvence dvou genů 4 se nachází na konci
celého genomu.

druh-5 druh-7 druh-9 druh-11 druh-13

Obr 38: Rozdělení jedinců z evoloop podle velikostí. Velikost je určena podle délky strany vnitřního
čtverce. Pokud je daný jedinec normální, délka strany vnitřního čtverce odpovídá počtu genů 7 v
genomu.



1. Shielded – napadený jedinec, tj. jedinec, na jehož vnější plášť narazilo cizí

rameno,  vytvoří  v  útočném  rameni  stav  8.  Protože  je  chování  stavu  8

definováno tak,  že  při  postupu stavu 8 proti  proudu signálu  dojde  k jeho

vymazání, útočné rameno je schopné se z nastalé situace oklepat. Při tomto

způsobu si útočné rameno nepamatuje, že došlo ke srážce. Proto se znovu

pokusí prodloužit na místo, kde se nachází ten samý jedinec, do kterého před

chvílí narazil (obr. 40).

2. Deflecting – napadený jedinec vytvoří v hlavě útočícího ramene stav 6, který

stáhne  útočné  rameno  a  informuje  útočníka  o  potřebě  vzniku  nového

replikačního  ramene  (obr.  41).  Zde  se  využívá  toho,  že  stažení  ramene
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t = 0 t = 14

t = 24 t = 69

Obr 41: Deflecting self-protection. Vnější spojení je detekováno genem 7, který se přemění na stav 9.
Stav 9 následně přemění  stav  3,  zelená  barva,  na  stav  6,  bílá  barva,  který  slouží  k  odstranění
útočného ramene. Na rozdíl  od shielded si  útočník pamatuje,  že došlo ke kolizi.  Proto se začne
reprodukovat na jiné místo.

t = 0 t = 25

t = 42 t = 47

Obr  40:  Shielded self-protection. Vnější  spojení  je  obráncem  identifikováno  genem  7,  který  se
přemění  na  stav  9,  tzv.  indikátor  vnějšího  spojení,  (fialová  barva).  Ten  pak  sestoupí  na  místo
indikátoru  spojení,  stav  3  (zelená  barva).  Nakonec  stav  9  vytvoří  v  útočníkově  rameni  stav  8,
oranžová barva, který způsobí jeho zkrácení. Protože si útočné rameno nepamatuje,  že došlo ke
srážce, znovu se prodlouží stejným směrem.



pomocí  stavu  6  je  už  definováno  pro  situaci,  kdy  je  potřeba  odstranit

„pupeční šňůru“.

3. Poisoning – napadený jedinec vloží do útočníkova ramene stav 9, tzv. jed,

který má stejné vlastnosti jako stav 8, ale na rozdíl od něho dokáže mazat

jedince  i  proti  proudu  signálu,  tzn.  že.  dojde  ke  kompletnímu  vymazání

útočníka z celulárního prostoru (obr. 42).

Všechny modely se Sayamovi podařilo vytvořit pouze přidáním jednoho stavu.

Útok na roh jedince,  tj.  styk  ramene s  rohem jedince,  nebyl  u  všech tří  modelů

definován žádnými pravidly, tzn. že dojde ke vzniku stavu 8.

Sayama při experimentech rozlišoval jedince podle velikosti. U všech tří modelů

pozoroval mírný nárůst diverzity populace jedinců, tzn. že i po delším běhu se kromě

jedinců velikosti 4 objevovali i jedinci velikosti 5. Nejlépe si z hlediska robustnosti,

tj. odolnosti vůči změně počáteční konfigurace genomu, vedly deflecting a shielded

evoloop. Sayamovy obranné modely umožnily jedincům se  bránit,  ale  na druhou

stranu se aktivita pravidel přesunula z útočníka na obránce.
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t = 0 t = 13

t = 25 t = 44

Obr  42:  Poisoning self-protection. Vnější spojení je u obránce detekováno pomocí genu 7. Ten se
přemění  na stav  8,  který  způsobí  přeměnu indikátoru spojení,  zelená  barva,  na  stav  9,  tzv.  jed
(fialová barva). Jed pak vymaže celého útočníka. Jed má tu vlastnost, že dokáže mazat jedince i proti
proudu signálu na rozdíl od stavu 8.



4. Smyčka s kompeticí

4.1. Ekologie a evoluce

Studium SA se většinou zabývalo čistě evolucí automatů v celulárním prostoru.

Evoluce je  teorie  o  změně dědičných vlastností  v  populaci  po sobě následujících

generacích  a  je  studována  evoluční  biologií,  která  je  silně  spojena  s  ekologií.

Ekologie je  věda  zkoumající  vzájemnou interakci  jedinců mezi  sebou a interakci

jedinců s jejich prostředím. Evoluční biologie a ekologie jsou těsně spojeny, protože

vzájemná interakce jedinců s prostředím ovlivňuje vývoj druhů a naopak vývoj druhů

má vliv na výslednou interakci jedinců. Z tohoto důvodu v nedávné době vznikly

nové oblasti vědy, které kombinují jak poznatky z evoluce, tak poznatky z ekologie.

Příkladem  může  být  sociobiologie,  evoluce  životní  strategie  nebo  evoluce

interspecifických vztahů.

Provázanost  ekologie  s  evoluční  biologií  se  může aplikovat  i  na  studium SA.

Místo  toho,  aby  se  studium  zaměřovalo  na  mechanizmy,  které  přímo  souvisejí

s evolucí, může se podpořit interakce automatů v celulárním prostoru, což by mohlo

mít vliv na výslednou evoluci.

Ekologie  nahlíží  na  interakci  druhů  a  jejich  chování  mnoha pohledy,  přičemž

jedno z hlavních dělení je na interakci druhů s biotickým a abiotickým prostředím,

tj.  interakce  se  živou  a  neživou  přírodou.  Tato  práce  se  zaměřuje  na  interakci

s  biotickým  prostředím.  Přeloženo  do  řeči  CA se  práce  zaměřuje  na  interakci

automatů mezi sebou. Práce, která se zaměřila spíše na prostředí, tj. celulární prostor,

je  „Self-reproducing  cellular  automata:  introducing  memory  in  evoloops“

od A. Antony, D. Gavidia a C. Salzberg.

U  vzájemné  interakce  jedinců  se  v  ekologií  rozlišuje,  zdali  je  mezidruhová,

tzv.  interspecifická, nebo  v  rámci  druhu,  tzv.  intraspecifická.  To  vnáší  do  CA

filozofický problém, jak definovat druh. Pro potřeby práce bude přesně definováno,

co  se  myslí  druhem,  ale  z  hlediska  interakcí  jedinců  se  rezignuje  na  dělení

interspecifické a intraspecifické a při popisu chování SC nebude používáno.

4.2. Kompetice

Ekologie rozlišuje několik základních druhů interakcí mezi druhy.:
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• neutrální:

• neutralismus  –  interakce  mezi  dvěma  druhy,  která  neovlivňuje  ani

jednoho  ze  zúčastněných.  Najít  příklady  pravého  neutralismu  je

nemožné, protože populace nacházející se ve stejném ekosystému se

alespoň  minimálně  ovlivňují.  Proto  se  pojem používá  pro  případy,

kdy vliv populací je zanedbatelný.

• pozitivní:

• komenzalismus – případ, kdy jedna populace má ze vztahu prospěch

a  druhou  populaci  to  negativně  neovlivňuje.  Příkladem  je  soužití

žraloků se štítovcem, kde se štítovec živí zbytky jídel po žralokovi.

• mutualismus – typ interakce, kde oba druhy mají ze vztahu prospěch.

Často je spojení nepřerušitelné, tj. jeden bez druhého nemohou přežít.

Podle  těsnosti  spojení  se  mutualismus  může  dál  dělit.  Příkladem

mutualismu je opylování květin opylovačem.

• negativní:

• kompetice  –  interakce  mezi  druhy,  která  negativně  ovlivňuje  obě

zúčastněné strany, tj. interakce snižuje oběma populacím jejich fitness.

Příkladem  může  být  boj  o  potravu  nebo  o  samičku,  tzv.  pohlavní

kompetice.

• amenzalismus – jedna populace negativně ovlivňuje druhou, ale sama

není  interakcí  ovlivněna.  Příkladem  může  být  šlapání  po  trávě,

kde druh šlapající po trávě není ovlivněn touto akcí, ale na trávu to má

negativní vliv.

• antagonismus  –  vztah,  kdy  jeden  z  druhů  má  ze  vztahu  prospěch,

ale druhý je interakcí negativně ovlivněn. Příklady antagonismu jsou

predace nebo parazitismus.

Prozatím  byla  u  CA  pozorována  jednoduchá  kompetice  o  místo  pro

sebe-reprodukci,  která  byla řízena jednou stranou,  tzn.  že  aktivita  pravidel  ležela

buď na obránci, nebo na útočníkovi [SH003].

Z  výše  uvedených  vztahů  mezi  populacemi  je  kompetice  pro  CA  nejlépe

použitelná.  Mutualismus by u automatů vyžadoval  schopnost  spolupráce.  Predace

a  parazitizmus  potřebují  nějakou  biomasu,  kterou  by  mohli  predátoři  a  paraziti
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získávat  ze  svých  obětí.  Navíc  většina  ze  vztahů  vyžaduje  od  jedinců  alespoň

minimální mobilitu, což patří mezi slabiny celulárních automatů [BA001]. Rozšíření

kompetitivních možností se tedy jeví jako dobrá možnost. 

Cílem této práce je rozšířit evoloop o lepší možnost kompetice jedinců o prostor

skrze  přidání  širších  možností  obrany  a  útoku  a  v  takto  vytvořeném  modelu

pozorovat změnu velikosti populací v čase spolu se vznikem nových druhů. Druhy

obrany a útoku budou spojeny s konkrétním genem, tzn. že gen bude aktivátorem

určité akce.

4.3. Přidání genu 9

Aby bylo možné přidat další druhy obrany a útoky, je potřeba přidat nový gen.

Důvodem je to, že nelze, aby jeden konkrétní gen měl schopnost reagovat odlišným

způsobem na stejnou situaci, protože by to do pravidel vkládalo nejednoznačnost,

tzn. byl by potřeba nedeterministický CA, se kterým se v této práci nepracuje.

Nově přidaný gen má základní pravidla stejná jako gen 7. Od sebe se odlišují

ve způsobech útoku a obrany. Celkové chování jedince je pak dáno jejich genomem,

tj. je určeno mixem genů 4, 7 a 9. Pravidla genu 7 však nelze jednoduše zkopírovat

do genu 9.

Úkoly  genu  7  v  evoloop  jsou  následující:  prodloužení  konstrukčního  ramene

o jedno pole, prodloužení klíčku o jedno pole, zahájení spojení ramene s pláštěm,

zahájení odtržení „pupeční šňůry“ od potomka a vedení poslíčka po plášti jedince

na místo, kde je potřeba vytvořit nové konstrukční rameno. Většina pravidel genu 7

lze  snadno  zkopírovat  do  pravidel  genu  9.  Jediný  problém  nastává  u  zahájení

odtržení „pupeční šňůry“.

U evoloop odtržení „pupeční šňůry“ začne, když se gen 7 dostane do přímého

sousedství indikátoru spojení, stav 3. To vede k přeměně genu 7 na poslíčka, stav 5,

který  v  tomto  případě  slouží  jako  aktivátor  akce  odtržení  „pupeční  šňůry“,  viz

obr.  32. V následujícím kroku je nutné obnovit gen 7 z poslíčka, jinak by potomek

obsahoval genom, který by byl o jeden gen kratší než jeho rodič. Pokud by měl gen 9

stejná pravidla jako gen 7, nastal by v této situaci problém při určování, zdali se má

z poslíčka obnovit gen 7 nebo gen 9 (obr.  43). Aktivaci odtržení „pupeční šňůry“

nelze omezit pouze na gen 7, protože jedinec obsahující pouze geny 9 a 4 by nebyl

schopen sebe-reprodukce.
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Problém je řešen přesunem tvorby poslíčka ze stavu nacházejícího se uprostřed

genu na ocas,  tj.  poslíček se vytvoří  na prázdném stavu, který uzavírá gen. Díky

tomu  lze  zajistit  aktivaci  odtržení  „pupeční  šňůry“  jak  genem  7,  tak  genem  9

nebo genem 4, protože je pouze potřeba obnovit stav 0, který se nachází v každém

genu.

Výsledná  akce  odtržení  „pupeční  šňůry“  vypadá  následovně.  Když  se  objeví

libovolný gen vedle indikátoru spojení, který se nachází na levé straně toku signálu,

tj. spojení je vnitřní, dojde k přeměně prázdného stavu uzavírajícího gen na poslíčka.

V následujícím kroku se v „pupeční šňůře“ objeví odstraňovač „pupeční šňůry“, stav

6, obnoví se prázdný stav uzavírající gen, indikátor spojení zmizí a poslíček sestoupí

na  vnější  plášť  (obr.  44).  Pak  se  pokračuje  stejným  způsobem  jako  v  evoloop.

Modifikací oproti evoloop je pouze přenesení zodpovědnosti vzniku poslíčka z genu

7 na prázdný stav uzavírající gen.

Tyto  modifikace  vytvářejí  evoloop  rozšířený  o  gen  9,  který  má  zatím  stejné

chování jako gen 7.
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t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

Obr 44: Aktivace odstranění „pupeční šňůry“. Je zde ukázán případ, kdy aktivátorem celé akce je
gen 4, ale může to být kterýkoliv jiný gen, tj. gen 7 nebo gen 9. Když se gen 4 dostane do přímého
sousedství indikátoru spojení, světlezelený stav, přemění se jeho ocas na poslíčka, purpurová barva,
který v následující generaci vytvoří stav 6 a sestoupí na plášť

Obr 43: Nedeterminismus pravidel, který by byl způsoben, pokud by se gen 7 i gen 9 chovaly stejně
při  startu  odstranění  „pupeční  šňůry“.  Stav  9  je  reprezentován  bledě  růžovou  barvou.
Nedeterminismus vychází z toho, že po vytvoření poslíčka, purpurová barva, je potřeba obnovit gen,
který celou akci aktivoval. Pokud by se gen neobnovil, potomek by měl o jeden gen kratší genom, tj.
reprodukce jedince by byla nedokonalá.

?
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4.4. Experiment s evoloop obsahujícím gen 9

První experiment zkoumá schopnost jedinců navzájem mísit své genomy, tj. zdali

se při spuštění dvou jedinců, kde jeden z nich obsahuje pouze geny 9 a 4 a druhý

z nich pouze geny 7 a 4, vytvoří jedinec obsahující jak gen 9, tak gen 7. Snahou je

získat odpověď, zdali  může dojít při dalších experimentech s různými strategiemi

útoku  a  obrany  ke  vzniku  nové  strategie,  která  bude  výsledkem  smíšení  dvou

existujících  genomů,  tzn.  že  výsledná  strategie  bude  mixem  strategií  rodičů.

Křížením se  v  práci  nemyslí  křížení,  jak  je  používáno  v  genetice,  čili  nemá  se

na mysli proces, ke kterému dochází při meióze. V této práci je křížení procesem,

kdy  jedinec  převezme  rameno  druhého  jedince  a  při  dokončení  reprodukce  se

ve  výsledném  jedinci  nachází  jak  část  genomu  z  rodiče,  který  aktivně  přebíral

rameno, tak zbytek genomu, který se nacházel v převzatém rameni.

Dosud bylo chování SA popsáno obecně, např. Sayama se ve své práci zmiňuje,

že výsledný jedinec je určen prostředím, ve kterém se nachází, tzn. že pokud jedinec

narazí  na  překážku,  může  vytvořit  menšího  jedince.  Jsou  to  ale  pouze  hypotézy

potvrzené pouze přímým pozorováním. Následující experiment se pokusí alespoň dát

do rukou nějaká data, ukazující schopnost jedinců se křížit.

Při simulaci CA se udržuje datová struktura, která pro aktuální generaci udržuje

množinu  všech  živých  jedinců.  Podle  typu  experimentu  se  udržuje  další  datová

struktura obsahující historii dat, které jsou v konkrétním zájmu experimentu. Život

jedince  je  definován  jeho  narozením  a  jeho  smrtí.  Narození  a  smrt  jedince  je

určována  podobným  způsobem  jako  v  práci  „Complex  genetic  evolution  of

self-replicating loops“ od Chrise Salzberga a spol [SC001].

Narození  jedince  je  identifikováno,  když  se  objeví  stav  6,  který  slouží

k  odstranění  pupeční  šňůry  spojující  potomka  s  rodičem.  Po  identifikování  nově

narozeného jedince se projde jeho genom po směru hodinových ručiček, určí se jeho
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Obr 45: Žlutou barvou je znázorněn stav, jehož pozice určuje celkovou pozici jedince v celulárním
prostoru.



pozice a získané informace se uloží do datové struktury udržující  množinu všech

živých jedinců. Pozice jedince je určena podle pozice stavu nacházejícího se uvnitř

smyčky v místě  lomu vlevo dole,  viz  obr.  45.  Smrt  jedince  nastává,  když dojde

ke kompletnímu smazání vnitřního pláště.

Při tomto experimentu se rozeznávají čtyři množiny jedinců:

1. Rasa 7 tvořená jedinci obsahujícími genom, který je složený pouze z genů 7

a 4.

2. Rasa 9 tvořená jedinci obsahujícími genom, který je složeným pouze z genů 9

a 4.

3. Hybridi jsou jedinci, kteří obsahují ve svém genomu jak gen 7, tak gen 9.

4. Poškození jedinci jsou jedinci neobsahující ani gen 7, ani gen 9, tj. nejsou 

schopni reprodukce.

Do historie dat se pro každou generaci zaznamenává počet jedinců v jednotlivých

množinách. Spustí-li se v celulárním prostoru jedinec z rasy 7 a jedinec z rasy 9,

ze  získaných dat  lze  snadno určit,  zdali  vznikl  hybridní  jedinec.  Experiment  byl

proveden  na  klasickém  stolním  počítači  s  operačním  systémem  CentOS  a  byl

naprogramován v jazyce C jako konzolová aplikace. Pro vizuální zhodnocení běhu

CA byl  použit  open  source  program  Golly,  který  byl  vyvinut  autory   Andrew

Trevorrow, Adam P. Goucher, Dave Green a Tomas Rokicki. Bližší popis programu

Golly se nachází v kapitole Příloha 5.

Simulace proběhla na uzavřeném celulárním prostoru o velikosti  1000 x 1000.
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Obr 46: Umístění jedinců v experimentu. V tomto případě pro typ 2 velikosti 13. Celulární prostor
má velikost 1000 x 1000. V dolním rohu se nachází jedinec z rasy 7 a v horním rohu se nachází
jedinec z rasy 9. CA je puštěn po 106 generací.



Na počátku se v prostoru nacházeli dva jedinci; jedinec z rasy 9 v pravém horním

37

Velikost 13 Velikost 12 Velikost 11 Velikost 10 Velikost 9

t. 2 v. 13 t. 2. v. 12 t. 2 v. 11 t. 2 v. 10 t. 2 v. 9

t. 4 v. 13 t. 4 v. 12 t. 4 v. 11 t. 4 v. 10 t. 4 v. 9

t. 6 v. 13 t. 6 v. 12 t. 6 v. 11 t. 6 v. 10 t. 6 v. 9

t. 8 v. 13 t. 8 v. 12 t. 8 v. 11 t. 8 v. 10 t. 8 v. 9

t. 10 v. 13 t. 10 v. 12 t. 10 v. 11 t. 10 v. 10 t. 9 v. 9

t. 12 v. 13 t. 12 v .12 t. 11 v. 11

t. 13 v. 13

Obr 47: Výsledky experimentu s vlivem velikosti a uspořádáním genomu na schopnost CA vytvořit
hybridního jedince. CA běžel po 106 generací na celulárním prostoru o velikosti 1000 x 1000. V
prostoru se na počátku nacházeli dva jedinci lišící se pouze v genu zastupující velikost jedince, tzn.
že jeden z jedinců obsahoval geny 7 a 4 a druhý z jedinců geny 9 a 4. Tyto dva jedinci byli umístěni
do protilehlých rohů tak, aby byli středově souměrní. Graf udává procentuální zastoupení hybridů v
populaci v průběhu času. U každého grafu je pod ním uveden typ a velkost počátečních jedinců. Na
ose x je generace od 0 do 106 a na ose y je procentuální zastoupení hybridů v populaci, tj. osa y jde
od 0 do 100. Jiný popis výsledků se nachází v tab. 1.



rohu s replikací doleva a jedince z rasy 7 v levém dolním rohu s replikací doprava.

Jedinec v levém dolním rohu se na počátku nacházel na pozici (201,201). Pozice

jedince v pravém horním rohu je určena tak, aby byl středově souměrný s jedincem

v  levém  dolním  rohu.  Zkoumá  se  vliv  velikosti  jedince  a  uspořádání  genomu

v jedinci na schopnost SA vytvořit hybridního jedince. Způsob dělení jedinců podle

velikosti a uspořádání genomu je podrobněji vysvětlen v kapitole 3.6.

Výsledky tohoto experimentu ukazují (obr. 47 a tab. 1), že ve většině případů buď

nedocházelo  k  žádné  aktivitě,  nebo  vznikla  menší  populace  hybridů,  která  byla

po chvíli zničena. Zajímavé výsledky nastaly u typu 4 o velikosti 9 a 10 a u typu 10

velikosti 11, kde došlo k silné dominanci populace hybridů. To mělo za následek buď

zmenšení populací rasy 7 a 9,  např.  u typu 4 velikosti  10, nebo ke kompletnímu

zničení  jedné nebo obou z ras,  např.  u typu 4 velikosti  9  došlo  ke kompletnímu

vymizení ras 7 a 9. V ostatních případech, tj. kde populace hybridů byla minimální,

se velikosti populací rasy 7 a 9 lišily pouze v několika jedincích.

Výsledky ukázaly, že evoloop je schopen křížení a u modelů, u kterých nebylo

křížení  pozorováno,  mohla  hrát  roli  velikost  celulárního  prostoru  a  malý  počet

generací. Při experimentech s různými druhy strategií by mohlo být možné pozorovat

vznik nových druhů, které mohou ovlivnit další vývoj jedinců.
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Typ 2 Typ 4 Typ 6 Typ 8 Typ 9 Typ 10 Typ 11 Typ 12 Typ 13

13 X X

12 X X X

11 X X X

10 X X X X

9 X X X X

Tab  1: Výsledky experimentu s vlivem velikosti  a uspořádáním genomu na schopnost  CA vytvořit
hybridního jedince.  CA běžel  po 106 generací na celulárním prostoru o velikosti  1000 x 1000. V
prostoru se na počátku nacházeli dva jedinci lišící se pouze v genu zastupující velikost jedince, tzn. že
jeden z jedinců obsahoval geny 7 a 4 a druhý z jedinců geny 9 a 4. Tyto dva jedinci byli umístěni do
protilehlých rohů tak, aby byli středově souměrní. U tabulky jsou řádky svázány s velikostí a sloupce s
uspořádáním genu. Pro každou velikost jedince byly kvůli úspoře času, tj. pro velikosti 9, 10, 11, 12 a
13,  vyzkoušeny pouze všechny možné sudé typy plus typ, jehož číslo se rovná velikosti jedince. X
značí,  že  pro  danou  kombinaci  simulace  neproběhla.  Bílé  pole  znamená,  že  se  zde  pozorovala
minimální  tvorba hybridních  jedinců.  Šedá  značí,  že  v  celulárním prostoru  docházelo  ke  vnikům
hybridních populací, které ale byly po chvíli zničeny. Černé pole značí, že se zde vytvořila stabilní
populace hybridů, která přetrvala až do konce.



4.5. Detekce vnějšího spojení

Detekovat vnější spojení a informovat o tom jak útočníka, tak obránce je nutností.

Obránce má možnost podle toku signálu zjistit, zdali je spojení vnější nebo vnitřní,

a  podle  toho  vyhodnotit,  zdali  se  jedná  o  útok  nebo  obranu,  ale  útočník  tuto

schopnost nemá. Důvodem je použití von Neumannova sousedství, kde informace,

kterou je buňka schopna získat, je omezena velikostí sousedství (obr. 48).

O vzniku vnějšího spojení informuje nový stav 10. Když u jedince nastane spojení

s ramenem, jedinec zjistí, zdali je spojení vnitřní nebo vnější. To se děje určením

pozice indikátoru spojení, stav 3, jako se to dělalo u evoloop. Pokud se indikátor

spojení nachází na levé straně toku, znamená to spojení vnitřní. Pokud se indikátor

spojení nachází na pravé straně toku, znamená to spojení vnější (obr. 49).

Detekce  vnějšího  spojení  se  zpracovává  podobným způsobem jako  u  zahájení
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Obr 48: Porovnání Moorova (vlevo) a von Neumannova (vpravo) sousedství. Buňka, vůči které se
bere  sousedství,  je  se nachází  ve  stavu 3,  světlezelená  barva.  Je  dobře  patrné,  že při  Moorově
sousedství dokáže stav 3 obsáhnout celý tok genu, což je dostatečné pro určení toho, zdali je spojení
vnitřní nebo vnější. Avšak při von Neumannově sousedství se detekuje pouze část genu, což není
dostatečné  množství  informací  pro  určení  směru  toku.  Proto  u  von  Neumannova  sousedství  se
detekce směru toku děje přímo na genu.

Obr  49: Odlišení vnitřního a vnějšího spojení. Když se indikátor spojení nachází na pravé straně
toku, je to spojení vnější, pravý obrázek. Když se indikátor spojení nachází na levé straně toku, je to
spojení vnitřní, levý obrázek.

t = 0 t = 1 t = 2

Obr 50: Detekce vnějšího spojení. Detekce může být uskutečněna libovolným genem. V této ukázce
se to děje pomocí genu 7. Když se gen dostane vedle indikátoru spojení, zelená barva, nacházejícího
se na pravé straně toku, dojde v dalším kroku k vytvoření stavu 10, fialová barva, na místě, kde se
nacházel ocas genu. Následně stav 10 sestoupí na místo indikátoru spojení.



odstranění  „pupeční  šňůry“,  viz  kapitola  4.3.  Když  libovolný  gen  projde  kolem

indikátoru spojení, který se nachází na pravé straně toku, tj. spojení je vnější, dojde

ke vzniku stavu 10 na místě, kde se nachází prázdný stav uzavírající gen. V dalším

kroku stav 10 sestoupí na místo indikátoru spojení a obnoví se ocas genu. Stav 10

nacházející  se  na  místě,  které  před  chvílí  okupoval  indikátor  spojení,  se  nazývá

indikátor vnějšího spojení (obr. 50).

Jako u „self-protecting evoloop“ je vnější spojení na roh jedince identifikováno

jako  aktivní  útok,  tzn.  že  většinou  se  vytvoří  nedefinovaná  situace,  která  vede

ke vzniku rušícího stavu.

4.6. Obrana a útok

Indikátor vnějšího spojení, stav 10, umožňuje obránci nebo útočníkovi reagovat

na danou situaci. Obránce nebo útočník reagují skrze svoje geny, které slouží jako

aktivátory  určené  akce,  tzn.  že  akce  začíná,  když  se  gen  obránce  nebo útočníka

dostane do přímého sousedství indikátoru vnějšího spojení.

K akcím, které jsou popsané v této kapitole, lze přiřadit buď gen 7, nebo gen 9.

U výsledného modelu  musí  platit,  že  ke  každému genu je  přiřazena právě  jedna

obranná akce a právě jedna útočná akce, tj. gen k sobě nemůže mít přiřazeny dva

druhy obrany nebo útoku. Co za akci bude přiřazeno určitému genu, je určeno až při

konkrétních experimentech se SA. Protože akce nejsou svázány s konkrétním genem,

v  této  podkapitole  se  ke  genu  aktivujícímu  popisovanou  akci  referuje  jako

o aktivátoru.

Druhy obran a  útoků jsou dva,  agresivní  a  submisivní.  Agresivní  druh obrany

pracuje na podobném principu jako „poisoning self-protecting evoloop“. Submisivní

druh obrany pracuje na způsob „deflecting self-protecting evoloop“. Agresivní druh
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t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t =4

Obr  51: Agresivní obrana.  U ilustrací je aktivátorem agresivní obrany gen 7, ale tuto vlastnost
může mít i gen 9. Když se aktivátor objeví vedle indikátoru vnějšího spojení (fialová barva), dojde ke
vzniku indikátoru agresivní  obrany,  stav 12 (šedě modrá barva),  viz.  t  = 1.  Indikátor  agresivní
obrany pak  přemění  indikátor  vnějšího  spojení  na  jed,  stav  11  (jedovatě  zelená  barva),  t  = 2.
Nakonec je potřeba obnovit plášť a tok jedince, t = 3.



útoku vloží do napadeného jedince jed a submisivní druh útoku pouze stáhne své

útočné rameno. Obecně se agresivní strategie snaží zabít svého protivníka a snahou

submisivních strategií je vyhnout se konfliktu, např. stažením ramene.

4.6.1. Agresivní obrana

Cílem  agresivní  obrany  je  zničit  útočníka,  tj.  vymazat  útočníka  z  celulárního

prostoru, vložením jedu, stav 11. Jed je stav převzatý z práce „Self-protection and

diversity  in  self-replicating  cellular  automata“  [SH004],  viz.  kapitola  3.7.1.

Vlastností jedu je, že dokáže kompletně smazat jedince z celulárního prostoru. To je

rozdíl oproti stavu 8, tzv. rušící stav (viz obr. 29), který dokáže mazat jedince pouze

po směru hodinových ručiček.

Obrana je započata, když se gen aktivující agresivní obranu dostane do přímého

sousedství  indikátoru  vnějšího  spojení.  Nejprve  se  v  následujícím  kroku  vytvoří

na  prázdném stavu  uzavírající  aktivátor  stav  12,  tzv.  indikátor  agresivní  obrany.

V dalším kroku indikátor agresivní obrany přemění indikátor vnějšího spojení na jed,

tj. na stav 11, a sám zůstává na stejném místě vedle jedu, aby mu zabránil propagovat

se do bránícího se jedince. Po přesunu jedu do útočníkova ramene dojde ke smazání

indikátoru  agresivní  obrany,  zacelení  vnějšího  pláště  a  k  obnovení  toku,  vše

v jednom kroku (obr. 51).

4.6.2. Submisivní obrana

Submisivní obrana na rozdíl od agresivní obrany neničí útočníka. Pouze aktivuje

stažení útočníkova ramene, aby útočník nemohl reagovat na vzniklou situaci svou

akcí. Pro stažení útočníkova ramene je využit stav 6. Díky pravidlům, která řídí stav

6  při  odstranění  „pupeční  šňůry“,  není  potřeba  starat  se  o  kompletní  stažení
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Obr 52: Submisivní obrana. U těchto ilustrací je aktivátorem gen 9. Tuto vlastnost ale může místo
genu 9 mít gen 7. Obrana je započata, když se aktivátor objeví vedle indikátoru vnějšího spojení,
fialová  barva.  To  způsobí  vnik  indikátoru  submisivní  obrany,  stav  10  (fialová  barva),  na  místo
prázdného stavu, který uzavírá aktivátor, viz. t = 1. Následně indikátor submisivní obrany přemění
indikátor vnějšího spojení na poslíčka (purpurová barva), t = 2. Poslíček pak vloží do útočného
ramene stav 6 (bílá barva), t = 3. Nakonec poslíček zmizí a je nahrazen pláštěm, t = 4.



útočníkova ramene. Pouze stačí vložit stav 6 do útočníkova ramene, protože situace,

která takto vznikne v rameni útočníka, je totožná se situací při odstranění „pupeční

šňůry“, tzn. že o odstranění ramene se postarají pravidla řídící odstranění „pupeční

šňůry“.

Submisivní obrana je započata, když se vedle indikátoru vnějšího spojení objeví

aktivátor nedestruktivní  obrany. V následujícím kroku se  prázdný stav uzavírající

aktivátor přemění na stav 10, tj. na indikátor nedestruktivní obrany. V dalším kroku

stav 10 přemění indikátor vnějšího spojení na poslíčka, který v následujícím kroku

vytvoří  v  útočníkově  rameni  stav  6.  Nakonec  je  potřeba  postarat  se  o  přeměnu

poslíčka zpět na plášť, stav 2. O stažení ramene se nemusíme zajímat, protože se o to

postarají pravidla pro odstranění pupeční šňůry. Celá akce je ukázána na obr. 52.

Když  se  útočníkovo  rameno  stáhne  zpět,  vytvoří  se  poslíček,  který  informuje

o potřebě vzniku nového replikačního ramene. Útočník se potom nebude pokoušet

znovu replikovat na místo obránce, ale svoji replikační aktivitu posune o 90° doleva.

4.6.3. Agresivní útok

Cílem agresivního útoku je vymazat napadeného jedince z celulárního prostoru,

aby se útočníkovi udělalo místo pro pozdější reprodukci. Útočník ničí napadeného

jedince pomocí stavu 11, jed, který dokáže kompletně vymazat jedince z celulárního

prostoru.  Pravidla pro stav 11 jsou definována agresivně,  tj.  pokud se vedle nich

nachází  neprázdný  stav,  vymažou  ho  z  celulárního  prostoru.  Proto  je  potřeba

pohlídat, aby se jed nepropagoval i do útočníka. To se děje skrze stažení útočníkova

ramene pomocí stavu 6, přičemž se znovu využívají pravidla, která řídí odstranění

„pupeční  šňůry“.  Je  to  možné,  protože  po  vzniku  stavu  6  v  útočníkově  rameni
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Obr 53: Agresivní útok. V těchto ilustrací je aktivátorem agresivního útoku gen 7, ale klidně místo
něho může být aktivátorem gen 9.  Útok začne, když se aktivátor dostane vedle indikátoru vnějšího
spojení (fialová barva), t = 0. Aktivátor se pak přemění na stav 5 (purpurová barva), t = 1. Ten
následně přemění indikátor vnějšího spojení na jed, jedovatě zelená barva, a vloží do útočníkova
ramene stav 6, bílá barva, sloužící k jeho stažení, t = 2. To, že stav 5 sestoupí na plášť, viz. t = 2, je
způsobeno definicí pravidel pro stav 5 u akce odstranění „pupeční šňůry“. Proto nelze tuto vlastnost
pro tento případ utlumit.



nastane stejná situace jako v rameni rodiče při akci odstranění „pupeční šňůry“.

Agresivní útok začne, když se do přímého sousedství indikátoru vnějšího spojení

dostane  aktivátor  agresivního  útoku.  V  následujícím  kroku  se  aktivátor  přemění

na stav 5. Stav 5 v tomto případě slouží k přeměně indikátoru vnějšího spojení na jed

a k tvorbě stavu 6 v útočníkově rameni, který slouží k jeho stažení. V následujících

krocích se jed postará o vymazání napadeného jedince z celulárního prostoru  (obr.

53).

Po  stažení  útočníkova  ramene  skrze  stav  6,  se  objeví  poslíček,  stav  5,

který  informuje  o  potřebě  vzniku  nového  replikačního  ramene  o  90° doleva.

Důvodem tohoto řešení je, že jsou využita pravidla pro odstranění „pupeční šňůry“,

tzn. že tento průběh akce agresivního útoku je způsoben recyklací pravidel.

4.6.4. Submisivní útok

Submisivní  útok  není  útok  v  pravém  slova  smyslu.  Jeho  úkolem  je  stáhnout

útočníkovo  rameno  dříve,  než  by  obránce  mohl  svou  akcí  zareagovat  na  vznik

vnějšího spojení indikovaného pomocí stavu 10. Stažení se děje pomocí recyklace

pravidel  pro  stav  6.  V  tomto  případě  se  využijí  pravidla,  která  řídí  odstranění

„pupeční  šňůry“.  Kromě  toho,  že  se  stáhne  útočníkovo  rameno,  je  potřeba

informovat obránce o stažení skrze stav 12. Důvodem je, že při vzniku konfliktu,

kdy obrana i útok byly spuštěny na ráz, by se daná situace bez stavu 12 špatně řešila.

Blíže se konflikty zabývá kapitola 4.6.5.

Submisivní  útok  začíná,  když  se  aktivátor  nedestruktivního  útoku  dostane

do sousedství indikátoru vnějšího spojení. V následujícím kroku se aktivátor přemění

na stav 6, který stáhne útočníkovo rameno a informuje obránce o stažení útočníkova

ramene skrze stav 12 (obr. 54). Po stažení ramene se útočník replikuje o 90° doleva. 
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Obr 54: Submisivní útok. V ilustracích je akce aktivována genem 9, ale může to být místo něho i gen
7. Útok, spíše ústup, je zahájen, když se aktivátor dostane do sousedství indikátoru vnějšího spojení
(fialová  barva),  t  =  0.  To  má  za  následek  tvorbu stavu  6,  bílá  barva,  v  následujícím  kroku  v
útočníkově rameni, t = 1. Stav 6 stáhne útočníkovo rameno. Navíc informuje obránce o stažení skrze
stav 12, šedě modrá barva. Důvod využití stavu 12 je vysvětlen v kapitole 4.6.5.



4.6.5. Speciální případy

Pokud  by  se  model  pustil  tak,  jak  byl  navržen,  docházelo  by  při  běhu

k  nedefinovaným  situacím  na  místech,  kde  je  to  nežádoucí.  První  problémovou

situací je, když je obrana nebo útok v následující generaci následována opačnou akcí,

tj.  pokud se  u indikátoru  vnějšího  spojení  objeví  aktivátor  obrany(útoku)  a  hned

v  následující  generaci  se  u  indikátoru  vnějšího  spojení  z  útočníkovy(obráncovy)

strany  objeví  aktivátor  útoku(obrany).  V  této  situaci  je  problém  řešen  pomocí

přednosti akce, která nastala dříve.

V případě, že dříve nastal útok, je řešení následující. Pokud byl jako první zahájen

agresivní útok, žádný problém nenastává, protože obránce je potřeba zničit tak jako

tak a útočník je schopen se mezitím rychle stáhnout. Trochu oprav vyžaduje případ

submisivního  útoku,  protože  při  konfliktu  s  obrannou  akcí  dochází  v  obránci

ke vzniku stav 8 (tzv. rušící stav) a cílem submisivního útoku není zničit obránce.

Stav 8 v obránci vzniká z důvodu, že pokud pro danou situaci neexistuje pravidlo,

implicitně  se  použije  stav  8,  blíže  viz.  kapitola  3.4.  Dalším  problémem

u  submisivního  útoku  je  rychlost,  jakou  se  rameno  stahuje.  Zahájení  stažení

útočníkova ramene je doprovázeno obnovením pláště obránce. Takto je submisivní

útok definován. Avšak pokud je následován obrannou akcí a ta je schopna vytvořit

indikátor submisivní nebo agresivní obrany, dojde k situaci, kdy indikátor obranné

akce zůstává uvnitř  obránce,  znemožňuje cirkulaci  genomu a nelze se  ho snadno

zbavit,  protože  stavy  jsou  už  hodně  přetíženy,  tzn.  že  přizpůsobit  chování  stavu

pro tuto situaci může vést k tomu, že jiná už definovaná akce přestane fungovat.

Řešením je informovat obránce o stažení. To se děje skrze stav 12, na který přemění

aktivátor  submisivní  obrany  indikátor  vnějšího  spojení.  Problémy  se  stavy  8  se

vyřešily dodefinováním nedefinovaných situací.

U  případu,  kdy  po  zahájení  obrany  je  v  následujícím  kroku  zahájen  útok,  je

potřeba  pohlídat  více  věcí.  Jak  u  agresivní,  tak  u  submisivní  obrany  dochází

při konfliktu s útokem ke vzniku nedefinovaných situací, které implicitně spadnou

do stavu 8. Dále je potřeba vyřešit, aby akce obránce, která nastala dříve, se přenesla

do útočníka, protože útočník má schopnost se rychle stáhnout, pokud byla zahájena

jeho akce.  Všechny případy stačilo  vyřešit  dodefinováním nedefinovaných situací

použitím už existujících stavů, tj. využitím 13 stavů, které automat doposud využíval.

44



Druhá problémová situace u nově navrženého modelu nastane tehdy, když se akce

zahájí  na  ráz,  tj.  aktivátor  obrany i  útoku  se  ve  stejnou  chvíli  objeví  v  přímém

sousedství indikátoru vnějšího spojení. Pokud by se to nechalo tak, jak to je, došlo by

ke vniku nedefinované situace, která by vedle ke vzniku rušícího stavu v obránci.

Aby se schopnosti obránce a útočníka vyrovnaly, jsou tyto situace řešeny tak, aby se

obránce  uchránil  od  zničení.  Celkově  je  ve  všech  případech  potřeba  pohlídat,

aby nedošlo ke zničení obránce a aby se útočník úspěšně stáhl. Všechny situace byly

vyřešeny pouze dodefinováním nedefinovaných situací.

4.6.6. Možnosti kombinace

Gen má vždy k sobě přiřazen jeden druh útoku a jeden druh obrany. Druhy útoku

jsou dva a druhy obrany také dva. Celkově pak vychází, že gen může mít čtyři možná

chování, přiřazení, viz tab.  2. Pokud se spojí možné kombinace chování pro gen 7

a gen 9, vyjde 16 možných kombinací pro výsledný CA, viz tab.  3. Ale přiřazení

možných  chování  genu  7  a  genu  9  je  symetrické  a  u  čtyřech  případů  nastávají

situace,  kdy  gen  7  a  gen  9  mají  stejná  chování,  což  není  podstatné  pro  další

experimenty. Odstraněním symetrie a situací, kde gen 7 a gen 9 mají stejná přiřazení,
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Gen 9

Agr. / Agr. Agr. / Sub. Sub. / Agr. Sub. / Sub.

Gen 7 Agr. / Agr. 7aa / 9aa 7aa / 9as 7aa / 9sa 7aa / 9ss

Agr. / Sub. 7as / 9aa 7as / 9as 7as / 9sa 7as / 9ss

Sub. / Agr. 7sa / 9aa 7sa / 9as 7sa / 9sa 7sa / 9ss

Sub. / Sub. 7ss / 9aa 7ss / 9as 7ss / 9sa 7ss / 9ss

Tab 3: Tabulka kombinací akcí pro gen 7 a gen 9. Na diagonále se nacházejí kombinace, kde gen 7 i
gen 9 mají stejnou vlastnost. Dále je celá tabulka symetrická z hlediska přiřazeného chování genu 7 a
genu 9. Proto stačí otestovat buď tu část, která se nachází nad diagonálou nebo pod diagonálou.
Indexy u čísel značí druh útoku a obrany. První písmeno označuje útok, druhé obranu, index a referuje
k agresivnímu typu a index s k submisivnímu typu. Červeně jsou vyznačeny kombinace, se kterými se
dále pracuje.

Obrana

Agresivní Submisivní

Útok Agresivní agresivní / agresivní agresivní / submisivní

Submisivní submisivní / agresivní submisivní / submisivní

Tab 2: Tabulka kombinací útoku a obrany pro jeden gen.



vyjde 6 možných přiřazení. U těchto šesti modelů je zkoumáno jejich chování.

Značení modelů je následující. Je tvořeno řetězcem o 6 písmenech, který obsahuje

číslovky 7 a 9 odkazující ke konkrétnímu genu 7 a 9. Za každou číslovkou je určeno

přiřazení pro daný gen. Na prvním místě hned po číslovce udávající gen se nachází

typ útoku a hned za ním typ obrany. K agresivnímu typu se referuje pomocí písmene

a a k submisivnímu typu pomocí písmene  s.  Pokud se bude referovat  o modelu,

kde gen 7 má k sobě přiřazen agresivní útok a submisivní obranu a gen 9 má k sobě

přiřazen submisivní útok a agresivní obranu, bude mít zápis 7as9sa.

4.7. Experiment

Základní experiment pracuje s CA stejným způsobem jako experiment z kapitoly

4.4. Opět se udržuje množina živých jedinců, kde život jedince je definován jeho

narozením a smrtí. Rozdíl o proti experimentu z kapitoly  4.4 je v datech, která si

experiment ukládá pro pozdější analýzu.

Tento  experiment  zkoumá  schopnost  CA  vytvořit  nové  druhy  a  také,

46

Obr  56: Zjednodušení genomu jedince na kratší formu. Genom na obrázku je stejný jako genom
jedince z obr.  55. Úplně nahoře se nachází  rozložený vnitřek jedince.  Pod ním se nachází  jeho
řetězcová forma. Vespodu je zjednodušená forma genomu bez mezer a se zkrácenou formou zápisu
genu. Mezerami se myslí stav 1 nacházející se mezi geny a zkrácená forma zápisu genu je gen bez
počátečního stavu 1 a koncového stavu 0, tj. místo zápisu 140 se použije zápis 4.

1 1 1 7 0 1 1 7 0 1 4 0 1 4 0 1 9 0 1 9 0 1 9 0 1 1 7 0 

7    7    4    4    9    9    9    7

Obr  55: Určení genomu u nově vzniklého jedince.  Rodič je jedinec vlevo a potomek je jedinec
vpravo. Mezi zelenými čtverci se nachází ta část, která se bere jako genom. Genom jedince začíná
vlevo dole, na obrázku je místo ohraničeno žlutým čtvercem, a pokračuje se po směru hodinových
ručiček. V tomto případě se získá jedinec 1117011701401401901901901170.



zdali  dochází  k  fluktuaci  velikostí  jednotlivých populací  v  čase,  kde  populace je

definována jako množina jedinců stejného druhu. Jedinci tvoří stejný druh, pokud

mají  stejný  tvar  normalizovaného  genomu.  Normalizace  genomu  se  u  tohoto

experimentu děje následujícím způsobem.:

1. Nejprve  se  musí  získat  genom  jedince.  Genom jedince  se  získá  při  jeho

narození. Začátek genomu je ve stavu, který sousedí jak se stavem 6, tak se

stavem 5, tj. vnitřek jedince vlevo dole. Od počátečního stavu se pokračuje

v  jádru  jedince  po  směru  hodinových ručiček,  tj.  prochází  se  místo  mezi

vnitřním a vnějším pláštěm, dokud se nedojde do počátečního stavu (obr. 55).

2. U získaného genomu se zkontroluje, zdali splňuje následující podmínky:

a) genom se skládá z genů a ze stavů 1, které tvoří jádro jedince,

b) gen je tvořen trojicí stavů 1S0, kde S může být stav 7, 9 nebo 4,

c)  všechny geny musejí být orientovány proti směru hodinových ručiček,

přičemž stav 1 určuje předek genu,

d) v  genomu  se  nachází  pouze  jeden  pár  stavů  4  pro  které  platí,  že  se

nacházejí hned za sebou. Pokud se v genomu nachází jiná sestava stavů 4,

způsobuje  to  problémy  při  reprodukci  jedince.  Takovýto  jedinci  jsou

v  některých  případech  schopni  reprodukce,  ale  jejich  potomci  nejsou

jejich přesnou kopií, tj. takovýto druh vymírá po první generaci jedinců.

3. Zkontrolovaný  genom  se  zjednoduší  odstraněním  stavů  0  a  1  (obr.  56).

Při tomto experimentu není genom jedince zkoumán jako v práci „Complex

genetic  evolution  of  self-replicating  loops“  od   C.  Salzberg,  A.  Antony

a H.  Sayamy,  kde  se  analyzoval  celý genom. I  když by zkoumání celého

genomu  jedince  mohlo  přinést  zajímavější  výsledky,  vnáší  to  větší  zátěž

na  paměť  i  výkon.  Snahou  bylo  trochu  odlehčit  celkovou  analýzu  CA

pro počítač, na kterém běžela simulace modelů. Cílem tohoto experiment je

zjistit, zdali navržené modely vykazují lepší dynamiku než evoloop, k čemuž

postačí  analyzovat  rozdílnost  v počtu genů 7 a  9 mezi  jedinci.  Dynamika

mezer, která byla zkoumána ve výše zmíněné práci u evoloop, by měla zůstat

stejná, a proto je její analýza vynechána.

4. Řetězec  reprezentující  genom se  rotuje  tak,  aby  se  sekvence  dvou  čtyřek

dostaly na začátek.
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Takto normalizované genomy jsou jednoznačně určeny. Je to díky tomu, že genom

může obsahovat pouze jeden pár genů 4, což znamená, že existuje pouze jedna rotace

genomu, viz. výše bod 4. 

Simulace  proběhla  na  celulárním  prostoru  o  velikosti  1000  x  1000  po  107
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Obr 57: Výsledek experimentu pro případ 7aa9as. Nahoře je ukázán běh pro prvních 106 generací.
Uprostřed  je  výsledek  pro  kompletní  běh  s  107 generací.  Dole  je  graf  s  počtem  druhů  vůči
generacím. Celkově vzniklo 42 druhů. V grafu nahoře a uprostřed jsou vyobrazeny druhy, které za
celý svůj běh dosáhly alespoň jednou velikosti populace 200. Při běhu vznikali hybridi, ale nikdy
nedosáhli  takové  síly,  aby  se  dokázali  prosadit.  Lze  snadno vyčíst,  že  jedinci  obsahující  gen  7
převážili. Kolem generace 50000 byla snaha druhu 449999 se prosadit, ale byl po chvíli poražen.
Data z celkového grafu ukazují, že dominance druhu 447777 je jednoznačná.



generací. Na začátku simulace se v prostoru nacházeli dva jedinci typu 2 velikosti 13,

kde jeden z nich pocházel z rasy 7 a druhý pocházel z rasy 9. Umístění jedinců bylo

stejné jako u experimentu z kapitoly 4.4, kde se nachází bližší popis. Jedinec rasy 7

se nacházel vlevo dole a jedinec rasy 9 se nacházel vpravo nahoře. Pro celkovou
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Obr 58: Výsledek experimentu pro model 7aa9sa. Nahoře jsou výsledky pro prvních 106 generací,
uprostřed jsou celkové výsledky pro 107 generací a dole je graf počtu druhů vůči generacím. Při
tomto běhu vzniklo 81 druhů. V horním a prostředním grafu jsou zaznamenány druhy, které za celý
svůj běh dosáhly alespoň jednou velikosti populace 200. Při běhu docházelo ke vznikům hybridů, ale
pouze  v  malé míře.  Při  pohledu na  data  z  prvních  106 generací  to  vypadá,  že  model  vykazuje
dostatečnou dynamiku,  ale  při  pohledu  na  celkové  výsledky  je  patrné,  že  výsledek  jednoznačně
vychází pro druh 447777. Druh 449999 se prvních 106 generací snažil ovládnout celulární prostor,
ale nakonec byl poražen jedinci obsahujícími pouze gen 7.



analýzu se pro každou generaci CA zaznamenával počet jedinců v každém druhu.

Při všech simulací bylo pozorováno, že docházelo ke zmenšování jedinců. Je to

z důvodu toho, že hlavní hybnou silou je stále fenotypová evoluce, jak ji popsal H.

Sayama, viz. kapitola 3.6.
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Obr 59: Výsledky pro model 7aa9ss. Nahoře se nachází běh CA pro prvních 106 generací. Uprostřed
se nachází celkový běh pro 107 generací. Dole je graf pro celkový počet druhů vůči generacím. Při
simulaci  celkově  vzniklo  67  druhů.  V horním a  v  prostředním grafu  jsou  ukázány druhy,  které
dokázaly za celý běh CA dosáhnout alespoň jednou velikosti populace 200. Výsledky pro prvních
500000 generací CA vypadají nadějně. Druhy 447777 a 449999 se praly o místo, a dokonce se
objevil  druh  449979,  který  promlouval  do  rozložení  populací  v  celulárním prostoru.  Avšak  při
pohledu na prostřední graf je patrné, že druh 44777 byl dominantní po většinu běhu celulárního
automatu.



Ze začátku, přibližně do 500000. generace, docházelo k dobré dynamice u většiny

modelů, tj. vznikaly nové druhy a velikosti populací jednotlivých druhů se měnily,

ale nakonec vždy došlo k dominanci jednoho z druhů, jehož populace byla tvořena

jedinci  o  velikosti  4.  Je  to  stejný výsledek,  který  pozoroval  H.  Sayama u svého

51

Obr 60: Výsledky běhu pro model 7as9sa. Nahoře se nacházejí výsledky pro prvních 106 generací,
uprostřed se nacházejí celkové výsledky pro 107 generací a dole se nachází graf pro celkový počet
druhů vůči  generacím.  Při  běhu  celkově  vzniklo  63  druhů.  V horním a  prostředním grafu  jsou
uvedeny druhy, které za celý svůj běh dosáhly alespoň jednou velikosti populace 200. Při simulaci
vznikali hybridi, ale nikdy ne v dostatečném počtu, aby mohli ovlivnit prostředí. U tohoto modelu je
viditelné, že druh 449999 má na vrh před druhem 447777. Mezi 100000. a 200000. generací ovládal
prostor druh 447777, ale když vznikl druh 449999, byl jím postupně nahrazen. 



modelu evoloop, kde také převážili jedinci velikosti 4.

Po  vzniku  dominantního  postavení  jednoho  z  druhů  bylo  možné  pozorovat

občasný vznik nových druhů, ale tyto nově vzniklé druhy za krátkou dobu vymizely.

Data  jasně  ukazují,  že  modifikace,  které  byly  provedeny,  měly  vliv  pouze  ze

začátku,  ale  na  celkový  běh,  tj.  dynamiku  života  jedinců,  měly  vliv  minimální.
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Obr 61: Výsledek pro model 7as9ss. Nahoře jsou data z prvních 106 generací běhu, uprostřed jsou
celková data běhu pro 107 generací a dole je graf pro celkový počet druhů vůči generacím. Při běhu
vzniklo 33 druhů, což je nejmenší počet ze všech proběhlých experimentů z této kapitoly. Při simulaci
vznikali  hybridi,  ale  ne v dostatečném počtu,  aby to stálo za pozornost.  Tato simulace CA byla
nejjednoznačnější. Hned ze začátku vznikl druh 449999, který ovládl celulární prostor až do konce
běhu.



Výsledky pro jednotlivé modely jsou na obr.  57 pro model 7aa9as, na obr.  58 pro

model 7aa9sa, na obr. 59 pro model 7aa9ss, na obr. 60 pro model 7as9sa, na obr. 61

pro model 7as9ss a na obr. 62 pro model 7sa9ss.

Tabulka  4 ukazuje celkové skóre  jednotlivých modelů.  K práci  jsou  přiloženy

soubory, které umožňují provést experiment v programu Golly, blíže viz. Příloha 5.
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Obr  62: Výsledky pro 7sa9ss.  Nahoře se nachází graf pro průběh běhu v prvních 106 generací.
Uprostřed se nachází graf pro celkový běh v 107 generací. Dole se nachází graf pro celkový počet
populací vůči generacím. Při tomto běhu vzniklo 34 druhů. V průběhu simulace vznikali i hybridi,
ale ne v dostatečném počtu. Průběh modelu 7sa9ss je podobný běhu modelu 7as9ss. U obou byl
malý  počet  druhů  a  u  obou  hned  ze  začátku  převážil  jeden  z  druhů.  V  tomto  případě  byl
dominantním druhem 449999
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AA AS SA SS výher remíza proher skóre

AA x výhra výhra výhra 3 0 0 9

AS prohra x prohra prohra 0 0 3 0

SA prohra výhra x prohra 1 0 2 3

SS prohra výhra výhra x 2 0 1 6

Tab  4:  Shrnutí  výsledků z  experimentu  zkoumající  modely  s  různými strategiemi  útoku a obrany.
Dvojice písmen, např. AA, značí přiřazení akcí  ke genu. První písmeno určuje typ útoku a druhé
písmeno určuje typ obrany. Typy obrany a útoku mohou být dva, agresivní nebo submisivní. Při tomto
porovnání  není  v  zájmu  ani  gen  7,  ani  gen  9,  ale  pouze  typ  akce,  která  k  nim byla  přiřazena.
Porovnávají se jedinci, jejichž genomy obsahují gen mající odlišná přiřazení akcí. Toto zjednodušení
bylo možné, protože hybridi vznikali pouze v malé míře. Ve většině situací to byl souboj dvou ras.
Výhra znamená, že jedinec s daným přiřazením akcí ovládl celulární prostor a kompletně vytlačil
oponenta. Remíze znamená, že až do konce běhu bylo možné pozorovat jedince z obou stran. Skóre se
počítá jako u fotbalu. Nejúspěšnější byl model AA a nejhůře dopadl model AS. Žádná remíza nebyla
pozorována. Z výhry typu AA, by se mohlo usuzovat, že agresivní  typ je úspěšnější, ale pokud se
podíváme na typy AS a SA, tak ty byly poraženy typem SS, což je zajímavý výsledek.



5. Diskuze
Výsledky  experimentu  ukázaly,  že  modifikace  provedené  u  evoloop  pomocí

rozšíření schopností jedinců bojovat o místo, nepřinesly změny do běhu CA. Jiné

práce, které se zaměřily na interakci jedinců, pozorovaly lepší dynamiku v systému.

Příkladem  je  práce  „Self-protection  and  diversity  in  self-replicating  cellular

automata“  od  H.  Sayamy  [SH004],  kde  Sayama  rozšířil  schopnosti  evoloop

o možnosti obrany, blíže viz. kapitola 3.7.1. Lepší výsledky, které H. Sayama získal,

mohly být způsobeny tím, že simulace proběhla pouze pro prvních 400 000 generací.

U některých modelů z této práce se v prvních 500 000 generací  také pozorovala

dobrá dynamika v systému, ale po delší době, tj. asi po 500 000 až 106 generacích,

převládla v prostoru jedna populace, která získala dominanci až do konce.

V pracích zabývajících se CA se píše, že pokud by daný model, který byl v dané

práci představen, běžel delší dobu a ve větším celulárním prostoru, bylo by možné

pozorovat  různorodější  chování.  V  případě  této  práce  je  diskutabilní,  zdali  by

zvětšení celulárního prostoru a počtu generací, po kterých by CA běžel, umožnilo

pozorovat zajímavější  chování, protože po prvních 500 000 generacích se systém

ustálil na jedné populaci s koncem běhu u 107 generace. Nelze také určit, zdali by

jiná  počáteční  nastavení  CA  umožnila  pozorovat  lepší  dynamiku  v  prostoru,

a  z  jednoho dobrého běhu,  který by se  našel,  by nešlo  vyvozovat,  že  provedené

modifikace jsou úspěšné.

Z hlediska strategií obrany a útoku bylo pozorováno, že jedinci, jejichž obrana

i útok byl agresivního druhu, si pokaždé získali dominanci. Na druhou stranu jedinci,

jejichž obrana a útok byly submisivního druhu, měli na vrh vůči jedincům, jejichž

obrana a útok byly mixem agresivního a submisivního typu. Nelze tedy jednoznačně

určit, který druh akce je úspěšnější. 

Důvodem, proč se po krátké době běhu, tzn. přibližné po 106 generací, ustálila

populace  jedinců na  jeden druh,  může být  rozšíření  evoloop pouze  o  kompetici.

V tomto případě se bojovalo o reprodukční prostor. Pokud jeden z druhů vymřel, tak

vymizení druhu nemohlo mít vliv na ostatní druhy, protože druhy nebyly na sobě

existenčně závislé.

Stanovit vliv interakce jedinců na jejich evoluci, je stále těžké. Z hlediska biologie
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je  však  interakce  jedinců  jeden  z  mechanizmů,  který  je  součástí  evoluce  druhů.

Příkladem kombinace evoluce a interakce druhů je koevoluce. Koevoluce je proces,

kdy změna vlastností jednoho druhu způsobí změnu vlastností jiného druhu, který je

s ním spojený. Dobrým příkladem je spojení druhů vztahem predace. Pokud predátor

získá  lepší  schopnosti  lovu,  musí  na  to  lovený  druh  zareagovat,  protože  by  byl

snadnou kořistí. Naopak, když kořist získá lepší schopnosti obrany před predátorem,

predátor se musí přizpůsobit,  protože by zemřel hlady. Obecně tento druh závodu

mezi druhy vystihuje hypotéza „Červené královny“ od Van Valena. Název hypotézy

pochází od postavy Červené královny z knihy „Za zrcadlem a co tam Alenka našla“,

kde Červená královna říká Alence: „Tak vidíš,   že  běžíš,  abys zůstala  na místě.“

Výrok královny přesně vystihuje evoluční závod dvou druhů, kdy se oba snaží zlepšit

svoje schopnosti, ale jejich celková fitness zůstává stejná.

Tato práce se může podobat práci „Interaction and dynamics of self-replicating

CA“ od K. Suzuki, ale protože je práce napsána v japonštině, nebylo možné přesně

určit náplň Suzukiho práce.
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Závěr
Tato  práce  se  pokusila  zlepšit  chování  evoloop  vylepšením  interakčních

schopností  jedinců.  Z  výsledků  vyplynulo,  že  provedené  modifikace  nepřinesly

očekávanou   změnu.  Ze  začátku  se  pozorovala  bohatší  dynamika  v  systému,

ale po chvíli se běh ustálil a v celulárním prostoru převážila jedna populace jedinců.

Práce byla silně ovlivněna pracemi C. Langtona, J. Byla a dalších, kde se zmínění

autoři snažili při tvorbě sebe-reprodukujících se automatů držet CA co nejjednodušší,

tzn. s co nejmenším počtem možných stavů pro buňku a využití von Neumannova

sousedství. Výhodou je, že takto navržený model nezatěžuje počítač, na kterém CA

běží, ale na druhou stranu to přináší určité problémy. Například v této práci se určité

stavy často recyklují pro různé situace, což vede k přetížení stavů a k zesložitění

modelů.  To  je  v  kontrastu  s  principem,  který  aplikoval  Sayama  u  Langtonovy

smyčky, kde  zobecnil  pravidla,  která řídila  reprodukci.  Díky tomu ve svém nově

vytvořeném modelu evoloop pozoroval jednoduchou evoluci.

Při  dalším rozšiřování  práce by se mohlo zaměřit  na jednoduchost výsledného

modelu  zobecněním  chování  SA.  Toho  by  se  mohlo  dosáhnout  dvěma  způsoby,

úpravou počtu možných stavů a použitím jiného sousedství, než je von Neumanovo.

Při úpravě počtu možných stavů by se soustředilo na to, že by se každému stavu

přiřadila pouze jedna vlastnost, např. stav 2 bude plášť jedince, stav 1 bude vnitřek

jedince, stav 5 bude sloužit k přenosu informací po plášti atd. Tím by vznikl CA, kde

by stav reprezentoval jednu látku/molekulu s konkrétní vlastností.

Důvodem, proč uvažovat nad jiným sousedstvím, než je von Neumanovo, je ten,

že u von Neumannova sousedství se situace často řeší nepřímo, tj. místo toho, aby se

daná  situace  vyřešila  v  místě,  kde  je  to  pro  ni  nejlogičtější,  vytvoří  se  nejprve

mezistav, který informuje o vzniku dané situace, a teprve pak se spustí samotná akce

na  místě,  kde  je  to  potřeba.  Jinou  alternativou  k  rozšíření  sousedství  je  přejít

na prostor, který je rozdělen na pravidelné šestiúhelníky. U nich je sousedství přesně

dáno na rozdíl od čtverců, kde existují dva druhy sousedů, přímý a na diagonále.
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Příloha 1

Pravidla pro Langtonovu smyčku

Pravidla jsou prezentována ve formě CNESWC', což odpovídá rozložení

Pro všechna následující pravidla platí, že jsou silně symetrická z hlediska rotace,

tzn. že u pravidel nezáleží na rotaci okolí buňky, která se mění. Pravidlo CNESWC'

tedy navíc reprezentuje pravidla CWNESC', CSWNEC' a CESWNC'.

CNESWC' CNESWC' CNESWC' CNESWC' CNESWC'

000000 025271 113221 202422 301021 

000012 100011 122244 202452 301220 

000020 100061 122277 202520 302511 

000030 100077 122434 202552 401120 

000050 100111 122547 202622 401220 

000063 100121 123244 202722 401250 

000071 100211 123277 203122 402120 

000112 100244 124255 203216 402221 

000122 100277 124267 203226 402326 

000132 100511 125275 203422 402520 

000212 101011 200012 204222 403221 

000220 101111 200022 205122 500022 

000230 101244 200042 205212 500215 

000262 101277 200071 205222 500225 

000272 102026 200122 205521 500232 

000320 102121 200152 205725 500272 

000525 102211 200212 206222 500520 

000622 102244 200222 206722 502022 

000722 102263 200232 207122 502122 

001022 102277 200242 207222 502152 
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001120 102327 200250 207422 502220 

002020 102424 200262 207722 502244 

002030 102626 200272 211222 502722 

002050 102644 200326 211261 512122 

002125 102677 200423 212222 512220 

002220 102710 200517 212242 512422 

002322 102727 200522 212262 512722 

005222 105427 200575 212272 600011 

012321 111121 200722 214222 600021 

012421 111221 201022 215222 602120 

012525 111244 201122 216222 612125 

012621 111251 201222 217222 612131 

012721 111261 201422 222272 612225 

012751 111277 201722 222442 700077 

014221 111522 202022 222462 701120 

014321 112121 202032 222762 701220 

014421 112221 202052 222772 701250 

014721 112244 202073 300013 702120 

016251 112251 202122 300022 702221 

017221 112277 202152 300041 702251 

017255 112321 202212 300076 702321 

017521 112424 202222 300123 702525 

017621 112621 202272 300421 702720 

017721 112727 202321 300622  

Pravidla byla poprvé představena v práci „Self-reproducing cellular automata“ od

C. Langtona.
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Příloha 2

Pravidla pro SDSR smyčku

Opis  pravidel  z  práce  „Constructing  evolutionary  systems  on  a  simple

deterministic cellular automata space“ od H. Sayamy.

Přechodové funkce pro SDSR smyčku se mohou získat následujícím způsobem.:

1. Jako základ se použijí pravidla pro Langtonovu smyčku, viz Příloha 2.

2. Na všechny nedefinované situace se aplikují následující pravidla.:

a) 0 se přemění na 1, pokud se nachází uvnitř kabelu a sousedí s 1. Jinak 0

zůstává 0.

b) 1 se přemění na 7, pokud se nachází uvnitř kabelu a sousedí se 7. 1 se

přemění na 6, pokud se nachází uvnitř kabelu a sousedí se 6. 1 se přemění

na 4, pokud se nachází uvnitř kabelu a sousedí se 4.

c) 4, 6 a 7 se přemění 0, pokud se nachází uvnitř kabelu a sousedí s 0.

d) 2 se přemění na 1, pokud se nachází vedle 3. Jinak 2 zůstává 2, pokud se

nachází vedle další 2.

Určení toho, zdali se buňka nachází uvnitř kabelu, se děje podle toho, jestli

alespoň ze dvou stran sousedí s 1, 2, 4, 6 nebo 7.

3. 8 se vždy přemění na 0.

4. Pro všechny nedefinované situace, kde alespoň jeden ze sousedů je stav 8, se

aplikují následující pravidla.:

a) 0 a 1 se přemění na 8, pokud alespoň jedna strana se nachází ve stavu 2,

3, ..., 7. Jinak se 0 zůstává 0 a 1 zůstává 1.

b) 2, 3 a 5 se přemění na 0.

c) 4, 6, a 7 se přemění na 1.

5. Dodefinovat pravidlo 111528 a jeho rotačně symetrická pravidla.

6. Pro všechny ostatní nedefinované situace platí, že 0 zůstává 0 a 1,2,...,7 se

přemění na 8.
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Příloha 3

Pravidla pro evoloop

Pravidla jsou převzata z práce „Constructing evolutionary systems on a simple

deterministic cellular automata space“ od H. Sayamy.:

1. Definovat pravidla nacházející se v tabulce z této kapitoly.

2. 8 se vždy přemění na 0.

3. Pro  všechny nedefinované situace,  kde  alespoň jeden ze  sousedů je  8,  se

aplikují následující pravidla.:

a) 0 a 1 se přemění na 8, pokud alespoň jeden ze sousedů je 2,3,...,7. Jinak 0

zůstává 0 a 1 zůstává 1.

b) 2, 3 a 5 se přemění na 0.

c) 4, 6 a 7 se přemění na 1.

4. Pro zbytek nedefinovaných situací platí, že 0 se přemění na 0 a 1,2,...,7 se

přemění na 8.

CNESWC' CNESWC' CNESWC' CNESWC' CNESWC'

000012 102424 200022 205122 325271 

000043 102434 200042 205425 327273 

000122 102511 200052 205725 400001 

000152 102527 200060 206125 400021 

000212 102543 200071 206212 401020 

000242 102577 200122 206425 401120 

000422 102717 200152 206725 401220 

000452 102727 200212 207122 401250 

000752 102735 200222 207222 401620 

001022 105121 200232 207722 402120 

002141 105424 200242 211222 402150 

002171 105727 200260 212222 402221 

002322 106211 200272 212232 402321 

011221 106244 200324 212242 402626 

012121 106277 200423 212272 403120 
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012321 111121 200452 212323 403221 

012421 111221 200545 213222 500025 

012451 111244 200575 214222 500125 

012526 111251 200620 216222 500215 

012626 111277 200722 217222 500232 

012721 111621 200752 222242 500245 

012751 112121 201022 222272 500275 

013421 112131 201122 222342 500425 

013721 112151 201222 222372 500725 

014221 112221 201422 222432 502022 

014251 112244 201722 222442 502052 

014321 112277 202022 222732 502125 

014351 112321 202032 222772 502152 

014421 112424 202052 223243 502425 

014621 112434 202065 223273 502725 

017221 112527 202073 300013 503120 

017251 112543 202122 300022 602022 

017561 112577 202152 300032 602122 

017621 112626 202212 300043 602220 

017721 112727 202222 300074 602422 

100011 112735 202232 300123 602722 

100121 113221 202323 300322 612220 

100211 113321 202422 300421 622240 

100244 115424 202452 301021 622270 

100277 115727 202525 301250 701020 

101211 116244 202620 302123 701120 

101244 116277 202650 302423 701220 

101277 122244 202722 302521 701250 

102021 122277 202752 302723 701620 

102111 122434 203122 303321 702120 

102121 122737 203222 312123 702150 

102131 123244 203422 312423 702221 

102211 123277 203452 312521 702320 

102244 124266 203722 312723 702626 

102277 124333 204122 324243 703120 

102324 126276 204222 324251

102414 200012 204422 324273
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Příloha 4

Kompletní popis pravidel pro modely z této práce

Základem jsou modifikovaná pravidla pro evoloop. Pravidla pro obranu a útoku

jsou inspirovány pravidly z práce „Self-protection and diversity in self-replicating

cellular automata“ od H. Sayamy. Pokud u pravidla chybí popis, bere se ten nejblíže

k němu nacházející se nad ním. Nachází-li se v pravidlu písmeno G, zastupuje stav 4,

7 nebo 9. Pokud se v pravidlu nachází více jak jedno písmeno G, zastupuje ve všech

případech stejný stav.  Celkově má model 13 stavů a jsou zapsána v šestnáctkové

soustavě, tj. 10 je A, 11 je B a 12 je C.

Evoloop rozšířený o gen 9

Je  to  kombinace  pravidel  pro  evoloop,  které  vymyslel  H.  Sayama,  s  pravidly

rozšiřující evoloop o gen 9.

Prodloužení ramene

200071 Otevření špičky hlavy, když se k ní dostane gen 7. 

702221 Odstranění genu 7 po té, co proběhla jeho translace. 

200091 Otevření špičky hlavy, když se k ní dostane gen 9. 

902221 Odstranění genu 9 po té, co proběhla jeho translace.

100011 Zachování 1 po té, co došlo k otevření špičky .

000012 Obalení otevřené špičky. 

000122

000212

001022

Zatočení ramene doleva 

200423 Vznik levého indikátoru, stav 3, v hlavě, když ní dojde gen 4. 

402221 Odstranění genu 4 po translaci. 

113221 Cirkulace  genomu vedle levého indikátoru.

122G3G

203022 Zachování stavu vedle levého indikátoru.

203122

67



203G22

300123 Zachování levého indikátoru, stav 3.

300421 Otevření levé strany špičky, když se dostane gen 4 do hlavy obsahující

levý indikátor, stav 3. 

403221 Odstraněné genu 4 po translaci. 

100121 Zachování stavu 1 u otevřené špičky. 

Spojení hlavy s kořenem

202073 Vznik pojiče, stav 3, na hlavě, když hlava narazí do kořene. 

202093 

002322 Obalení stran kolem pojiče, stav 3.

202323 Přesun pojiče, stav 3, na plášť kořene. 

212323

2232G3

301021

013G21 Cirkulace genomu vedle pojiče, stav 3. 

102131

102G3G

112131

112G3G

202232 Zachování obalu, stav 2, vedle pojiče, stav 3.

212232

2223G2

203222

213222

222G32

302123 Zachování pojiče.

302G23

312123

312G23

3242G3

327293
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327273

329293

Zahájení odstranění pupeční šňůry

G03125 Vznik poslíčka vedle indikátoru spojení (=pojič), stav 3.

302521 Odstranění indikátoru spojení, stav 3, vedle poslíčka, stav 5.

312521

32G25G

112526 Vnik odstraňovače, stav 6, z poslíčka.

12G256

G12520 Obnovení ocasu genu, stav 0, z poslíčka, stav 5.

202525 Přesun poslíčka, stav 5, na plášť.

513G21

5G3421

573721

573921

593921

105611     Cirkulace genomu v T-uzlu při odstraněňování pupeční šňůry. 

1056GG 

602122 Obnova pláště, stav 2, za odstraňovačem, stav 6, odstraňujícím šňůru.

612122

612G22

Odstranění pupeční šňůry

206212 Zachování pláště, stav 2, vedle odstraňovače, stav 6, u potomka.

216222

202620 Odstranění pláště, stav 2, mezi potomkem a rodičem.

202650

200060 Odstranění pláště pupeční šňůry.

200260

200620

012626 Posun odstraňovače, stav 6, směrem k rodiči.
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112626

12G266

G02626

602220 Odstranění odstraňovače, stav 6, po odstranění pupeční šňůry.

612220

6222G0 

01G621 Cirkulace genomu v T-uzlu u rodiče vedle odstraňovače, stav 6.

106211

1062GG

111621

1162GG

G01620

202065 Vznik poslíčka, stav 5, z odstraňovače, stav 6, v rodiči.

206125

206G25 

500125 Poslíček, stav 5, čekající v rozbitém rohu na vodící gen. 

500G25

0021G1 Cirkulace genomu v rozbitém rohu.

100211

1002GG

102111

102G1G

G01020

000152 Obnova pláště u rozbitého rohu.

000G52

502125 Poslíček, stav 5, čekající v rohu na vodící gen.

502G25

200052 Zachování pláště, stav 5, vedle poslíčka, stav 5, na startu

200152

200G52
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Vyklíčení nového klíčku

012G51 Přesun poslíčka, stav 5, po plášti.

105121

105G2G

112151

115G2G

G02150

01G521 Cirkulace genomu v rohu obsahujícím poslíčka, stav 5.

105211

1052GG 

111521

1152GG

G01520

202052 Zachování pláště, stav 2, vedle poslíčka, stav 5.

202152

202G52

203452

205122

205G25 Přesun poslíčka, stav 5, po plášti.

502022 Obnova pláště za poslíčkem, stav 5.

500152

502052

502152

2005G5 Dosáhnutí následujícího rohu s poslíčkem, stav 5.

500025 Poslíček, stav 5, čekající v rohu na gen 4, který zahájí vyrašení klíčku.

500215

5002G5

01G251 Cirkulace genomu v rohu jedince obsahujícího poslíčka, stav 5.

014351

102511

1025GG
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111251

1125GG

701250

901250

40125A Vznik generátoru klíčku, stav A, v rohu jedince.

112A21 Cirkulace genu vedle generátoru klíčku, stav A.

12G2AG

412A20 Obnova ocasu uzavírající gen 4. 

2002A2 Zachování pláště vedle generátoru klíčku, stav A.

300A24 Vznik vodiče klíčku, stav 4, na plášti jedince vedle generátoru klíčku.

A14351 Odstranění generátoru klíčku, stav A.

5002A2 Odstranění poslíčka, stav 5, vedle generátoru klíčku, stav A.

400121 Přeměna vodiče klíčku, stav 4, na jádro, stav 1.

Růst klíčku

000043 Vznik hlavy klíčku, stav 3. 

000242 Obalení hlavy klíčku pláštěm, stav 2.

000422

400001 Odstranění vodiče klíčku, stav 4.

012321 Cirkulace genomu v hlavě klíčku.

112321

113321

1232GG

G02321

300013 Zachování hlavy klíčku, stav 3.

300043

300074 Otevření hlavy klíčku, stav 3, pro prodloužení.

300094

124333 Přeměna druhého genu 4 na ukončovače klíčku, stav 3.

300032 Přeměna hlavy klíčku, stav 3, na plášť, stav 2.

300322 Přeměna levého indikátoru, stav 3, na plášť, stav 2.
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303321 Odstranění ukončovače klíčku, stav 3.

200232 Zachování pláště vedle ukončovače klíčku.

Obecná pravidla pro zachování pláště

202022 Rovná část smyčky.

202122

202G22

200022 V rohu smyčky.

200122

200212

200222

2002G2

200722

200922

201222

202212

20G222

211222

2122G2

21G222

300022 Změna levého indikátoru, stav 3, zpět na plášť, stav 2.

222GG2 V T-uzlu

201122

20GG22

200012 V hlavě konstrukčního ramene.

200042

201022

201G22

20G122

202222

212222

2222G2
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Obecná pravidla pro cirkulaci genomu

012121 V rovné části smyčky.

012G21

102121

102G2G

112121

112G2G

G02120

011221 V rohu jedince.

01G221

014321

102211

1022GG

111221

1122GG

G01220

01GG21 V T-uzlu.

101211

1012GG

111121

1112GG

G01120 

112221 V hlavě konstrukčního ramene.

1222GG

Smyčka s kompeticí

Detekce útoku

223343 Spojení hlavy s rohem pláště jedince.

003322 Obalení spojení, stav 3, pláštěm, stav 2, na rohu.

012G31 Cirkulace genomu v rovné části vedle indikátoru spojení, stav 3. 

103121
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103G2G

112131

113G2G

01GG31 Cirkulace genomu v T-uzlu vedle indikátoru spojení, stav 3 

100311

1003GG

111131

1113GG

200322 Zachování pláště na rohu vedle indikátoru spojení, stav 3.

201322

202312

2023G2

20G322

223432 

303423 Zachování indikátoru spojení, stav 3, vedle levého indikátoru, stav 3.

313423

32G343

302023 Zachování indikátoru spojení, stav 3.

G0213A Vznik detektoru vnějšího spojení, stav A.

401322 Specifická situace.

G0113A Vznik detektoru vnějšího spojení, stav A, v T-uzlu.

10A211 Cirkulace genomu vedle detektoru, stav A, v T-uzlu.

10A2GG

11A221 Cirkulace genomu vedle detektoru, stav A, na rohu. 

122GAG

A12G31 Odstranění detektoru, stav A.

A1GG31

202A22 Zachování pláště vedle detektoru, stav A.

222GA2

2022A2

2122A2
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222AG2

302A2A Přeměna pojiče, stav 3, na indikátor vnějšího spojení, stav 10.

312A2A

32G2AA

304A2A

314A2A

32G4AA

G12A20 Obnova toku před detektorem, stav A.

G112A0

G122A0

012GA1 Cirkulace genomu vedle indikátoru vnějšího spojení, stav A.

10A121

10AG2G

1121A1

11AG2G

4021A0

01GGA1

100A11

100AGG

1111A1

111AGG

4011A0

012A21

402A20

2022A2 Zachování pláště, stav 2, vedle indikátoru vnějšího spojení, stav A.

2122A2

222AG2

2002A2

202A12

202AG2

20A222

21A222
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222GA2

200A22

201A22

20GA22

2234A2

A0202A Zachování indikátoru vnějšího spojení, stav A. 

A0212A 

A02G2A 

A1212A 

A12G2A 

A242GA 

A2727A 

A2729A 

A2929A 

Agresivní obrana

Pokud je aktivátorem agresivní obrany gen 7, použijí se tato pravidla.:

7021AC

7011AC

712C20

7112C0

7122C0

C127AC

C177AC

0272C1

02C771

022C71

2227C2

Pokud je aktivátorem agresivní obrany gen 9, použijí se tato pravidla.:

9021AC

9011AC
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912C20 

9112C0

9122C0

C129AC

C199AC

0292C1

02C991

022C91

2229C2

Společná pravidla .:

202C22 Zachování pláště vedle indikátoru agresivní obrany, stav C.

21C222

2122C2

222CG2

2022C2

2122C2

222CG2

21C222

112C21 Cirkulace genu před indikátorem agresivní obrany, stav C.

12G2CG

10C211

10C2GG

11C221

122GCG

A02C2B Vzniku jedu, stav B, na indikátoru vnějšího spojení, stav A. 

A12C2B

A2G2CB

G02C20 Cirkulace genu před stavem C.

G01C20

G0C220

C0B121 Odstranění stavu C.
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C0BG2G

C00B11

C00BGG

B02C22 Obnova pláště u obránce v místě, kde je jed, stav B.

B12C22

B2G2C2

2022C2 Zachování pláště vedle stavu C.

21B222 Zachování pláště vedle jedu, stav B, u obránce. 

222GB2 

201B22

20GB22

2022B2

2002B2

212B22

22G2B2

202B20 Odstranění pláště. Speciální případ.

Situace, kdy po zahájení obrany, je následně hned zahájen agresivní útok.:

B252CC Přesun stavu C na jed, stav B. 

2025C2 Zachování pláště. Speciální případ.

2125C2

225CG2

2005C2

205C12

205CG2

20C522

21C522

22GC52

200C52

201C52

20GC52

C02B2C Zachování stavu C vedle jedu, stav B.
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C12B2C

C2G2BC

502B20 Odstranění stavu 5. Speciální případ.

502B20

Situace, kdy po zahájení obrany, je následně hned zahájen submisivní útok.:

B262CC Přesun stavu C na jed, stav B.

202BC2 Zachování pláště. Speciální případ.

212BC2

22BCG2

200BC2

20BC12

20BCG2

20CB2

21CB22

22GCB2

200CB2

201CB2

20GCB2

0BBBC0 Zamezení jedu, stav B, propagaci.

Submisivní obrana

Pokud je aktivátorem gen 7, použijí se následující pravidla.:

7021AA

7011AA

A127A1

A177A1

Pokud je aktivátorem gen 9, použijí se následující pravidla.:

9021AA

9011AA

A129A1
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A199A1

Společná pravidla.:

A02A25 Vznik poslíčka vedle indikátoru submisivní obrany, stav A.

A12A25

A2G2A5

100511 Cirkulace genu vedle poslíčka, stav 5.

1005GG

111151

1115GG

G01150

012526 Vznik odstraňovače, stav 6, z poslíčka, stav 5.

G02526

502125 Zachování poslíčka, stav 5.

512125

512G25

205222 Zachování pláště vedle poslíčka, stav 5.

215222

222G52

200522

201522

20G522

202252

212252

200252

202512

502622 Obnova pláště z poslíčka, stav 5.

512622

52G262

602520 Propagace odstraňovače, stav 6, vedle poslíčka, stav 5.

612520

62G250
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Situace, kdy po zahájení obrany, je následně hned zahájen agresivní útok.:

512526 Vznik speciálního stavu 6.

656560 Odstranění speciálního stavu 6.

612622

62G262

502620 Odstranění stavu 5.

205620 Speciální případ při stahování ramene.

116G2G Zabránit speciálnímu stavu 6 v postupu do obránce.

112161

111161

1116GG

G01160

202562 Zachování pláště vedle speciálního stavu 6.

212562

2256G2

200562

205612

2056G2

206522

216522

22G652

200652

201652

20G652

Agresivní útok

Pokud je aktivátorem gen 7, použije se následující pravidlo.:

702A25

Pokud je aktivátorem gen 9, použije se následující pravidlo.:

902A25
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Společná pravidla.:

A0252B Vznik jedu, stav B, vedle indikátoru agresivního útoku, stav 5.

A1252B

A2G25B

512A20 Odstranění indikátoru agresivního útoku, stav 5.

Submisivní útok

Pokud je aktivátorem gen 7, použije se následující pravidlo.:

702A26 

Pokud je aktivátorem gen 9, použije se následující pravidlo.:

902A26 

Společná pravidla.:

A0262C Přeměna indikátoru vnějšího spojení, stav A, na stav C.

A1262C

A2G26C

612A20 Stažení odstraňovače, stav 6, vedle indikátoru vnějšího spojení.

C02022 Obnovení pláště, stav 2, ze stavu C.

C02122

C02G22

2020C2 Zachování pláště vedle stavu C.

2021C2

202GC2

20C022

20C122

20CG22

2000C2

200C12

200CG2

2001C2
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200GC2

012GC1 Cirkulace genu podél stavu C.

10C121

10CG2G

1121C1

11CG2G

G021C0

01GGC1 Cirkulace genu v T-uzlu vedle stavu C.

100C11

100CGG

1111C1

111CGG

G011C0

Situace, kdy po zahájení útoku, je následně hned zahájena agresivní obrana.:

C02C22 

Pokud je aktivátorem agresivní obrany gen 7, použijí se následující pravidla.: 

C127C1 

C177C,1 

Pokud je aktivátorem agresivní obrany gen 9, použijí se následující pravidla.:

C129C1 

C199C1 

Situace, kdy po zahájení útoku, je následně hned zahájena submisivní obrana.:

C02A22 

Pokud je aktivátorem submisivní obrany gen 7, použijí se následující pravidla.:

A127C1 

A177C1 

Pokud je aktivátorem submisivní obrany gen 9, použijí se následující pravidla.:

A129C1 

A199C1 
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Kolize

Situace, kdy se obrana i útok zahájí za ráz.

Kolize agresivní obrany a agresivního útoku.:

A252CC 

C0C121 

C0CG2G 

C00C11 

C00CGG 

Kolize agresivní obrany a submisivního útoku.:

A262CC 

Kolize submisivní obrany a agresivního útoku.:

A252AC 

Kolize submisivní obrany a submisivního útoku.:

A262A2 

Pravidla pro jed, stav B

a) 012B2B 

b) B se vždy přemění na 0.

c) 0 se přemění na B, pokud sousedí s B a ostatní sousedi jsou z množiny 1, 2, 4,

6, 7, 9 a B.

d) 0 se přemění na B, pokud jeden ze sousedů je stav B a dva ze zbylých tří

sousedů z množiny 2 a B.

e) 0 se jinak přemění na B.

f) 1,2,...12 se přemění na B, pokud sousedí s B.

Obecná pravidla

1. Vyžívá se rozšíření pravidel pro SDSR smyčku s modifikací, které zahrnují

nové stav 9, A, B, a C.
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a) 0 se přemění na 1, pokud sousedí s 1 a nachází se uvnitř kabelu.

b) 1 se přemění na 4, pokud se nachází v kabelu a sousedí se 4. 1 se přemění

na 7, pokud se nachází v kabelu a sousedí se 7. 1 se přemění na 9, pokud

se nachází v kabelu a sousedí s 9.

c) 4, 6, 7 a 9 se přemění na 0, pokud se nachází v kabelu.

d) 2 se přemění na 1, pokud sousedí s 3.

Buňka se nachází v kabelu, pokud alespoň dva jeho sousedi se nacházejí ve

stavu 1, 2, 4, 6, 7 nebo 9.

2. Pravidla pro stav 8.

a) 8 se vždy přemění na 0

b) 0 a 1 se přemění na 8, pokud sousedí s 8 a alespoň jeden ze sousedů je ve

stavu 2,3,..,7,9.

c) 2,3,5,A se přemění na 0, pokud sousedí s 8.

d) 4,6,7,9 se přemění na 1, pokud sousedí s 8.

3. Nedefinované situace.

a) 0 implicitně zůstává 0.

b) ostatní stavy se implicitně přemění na 8.
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Příloha 5
Součástí  práce  je  CD-ROM  se  soubory,  které  obsahují  celulární  automaty

vyvinuté v této práci v podobě, která je umožňuje spustit v programu Golly. Golly je

open  source software  sloužící  pro  simulaci  celulárních  automatů  a  byl  vyvinutý

autory  Andrew  Trevorrow,  Adam  P.  Goucher,  Dave  Green  a  Tomas  Rokicki.

Domovskou stránkou projektu je https://golly.sourceforge.net/.

Stručný návod pro spuštění CA nacházejících se v adresáři Automaty.:

1. Stáhnout si program Golly z výše zmíněné stránky a nainstalovat si ho na

počítač, na kterém se bude spouštět simulace.

2. Zkopírovat soubory z adresáře Automaty/Rules do  golly/Rules, kde  golly  je

kořenový adresář programu Golly, který byl nainstalován.

3. Po spuštění programu vybrat nabídku File -> Open pattern ... a otevřít jeden

ze souborů nacházejících se v adresáři Automaty. Jednotlivé soubory obsahují

počáteční postavení pro experiment z kapitoly 4.7 a jsou pojmenovány podle

pravidel, které simulují, blíže viz. kapitola 4.6.6.
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