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Abstrakt Development (technika inspirovaná přírodní ontogenezí - vývoj embryonálního
základu) je v dnešní době hojně využíván v algoritmech evolučního návrhu. Podstatou je po-
stupný vývoj (například růst) počátečního řešení (tzv. embrya) do finální podoby podle daných
pravidel. Projekt je zaměřen na vytvoření formálních struktur pro abstraktní popis ontogeneze,
které budou využitelné při popisu technik evolučního návrhu využívajících development.
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1 Úvod

Evoluční algoritmy náleží do třídy takzvaných stochastických vyhledávacích algoritmů. Jejich
základem jsou modely inspirované přírodní, biologickou evolucí, jejíž principy poprvé formu-
loval Charles Darwin. Během posledních několika let byly evoluční algoritmy úspěšně využity
pro řešení mnoha složitých problémů v různých oblastech vědy. Optimalizace a evoluční návrh
představují dvě typické oblasti, v nichž bylo nasazení evolučních algoritmů velmi úspěšné. V
rámci tohoto projektu se omezíme pouze na aplikace evolučních technik v oblasti návrhu.
Typickými představiteli výsledků evolučního návrhu v oblasti počítačové vědy mohou být
například logické obvody [7], celulární automaty [11] nebo konečné stavové automaty [9].
Experimentální poznatky však ukazují, že v současné době nejsme schopni pomocí kla-

sických evolučních algoritmů navrhnout opravdu složitý systém. Uvažujeme-li například čís-
licový obvod, s rostoucím počtem vstupních signálů roste délka chromozomu a od určité
hranice, která zřejmě závisí na typu obvodu, nejsme schopni v přijatelném čase nalézt finální
řešení. Tento jev bývá nazýván problémem škálovatelnosti (scalability problem). Proto je po-
zornost současných výzkumů soustředěna mimo jiné na studium metod (napřiklad ve formě
rozšíření evolučních algoritmů), které by byly alespoň částečným řešením problému škálova-
telnosti a umožnily tak evoluční návrh složitých systémů. Jednou z možností je technika in-
spirovaná přírodní ontogenezí (tzv. development), napodobující postupný vývoj zárodečného
objektu (embrya) podle určitých pravidel. Uplatněním tohoto algoritmu přechází problém
nalezení finálního řešení v problém nalezení vhodných pravidel pro jeho konstrukci. V sou-
časné době existuje několik prostředků schopných simulace ontogeneze. Jako příklad uveďme
celulární automaty, gramatiky nebo, obecně, programy tvořené posloupnostmi vhodných in-
strukcí.
Text je členěn na následující části: Sekce 2 obsahuje obecný úvod do problematiky evoluč-

ních algoritmů spolu s náznakem jejich činnosti. Ve třetí části je podrobněji popsán princip
činnosti v současnosti nejrozšířenější evoluční techniky – genetického algoritmu. Ačkoliv by
se mohlo zdát, že problematika samotných genetických algoritmů je mimo rámec tohoto pro-
jektu, o jejich důležitosti svědčí úspěšná aplikace ve spojení právě s technikou ontogeneze v
mých předcházejících výzkumech [3]. Odstavec 4 podává matematický pohled na problema-
tiku evolučních algoritmů důležitý pro potřeby teoretické a matematicky orientované informa-
tiky. V sekci 5 je uveden princip ontogeneze (development) použitý ve spojení s genetickým
algoritmem pro návrh (teoreticky nekonečně) složitých systémů.

2 Evoluční algoritmy

Ačkoliv je tato práce zaměřena primárně na formální model ontogeneze, uvedeme zde také
základní principy evolučních algoritmů (včetně jejich matematického popisu). Jak již bylo ře-
čeno v úvodu, zaměříme se na techniky evolučního návrhu složitých systémů, k nimž evoluční
algoritmy neodmyslitelně patří.
Evoluční algoritmus [5] je stochastický vyhledávací proces inspirovaný Darwinovou teorií

evoluce. Vyhledávací prostor je množina všech uvažovaných řešení konkrétního problému, pr-
vek této množiny představuje jedno řešení. Tyto algoritmy (narozdíl od náhodného prohledá-
vání, horolezeckých algoritmů apod.) obvykle pracují nad skupinou prvků, kterou nazýváme
populací kandidátních řešení. Během činnosti algoritmu jsou tyto populace aktualizovány.
Způsob aktualizace závisí na typu evolučního algoritmu. Každá další populace je utvářena
s použitím speciálních operátorů, jenž jsou inspirovány přírodními procesy, a působením tzv.
selekčního tlaku, který směřuje evoluci ke kvalitnějším řešením ve vyhledávacím prostoru.
Míra úspěšnosti kandidátního řešení s ohledem na charakter řešeného problému je měřena
pomocí takzvané fitness funkce, jejímž oborem hodnot jsou obvykle nezáporná reálná čísla1.

1V některých aplikacích (převážně z oblasti optimalizačních úloh) se můžeme setkat s pojmem účelová
funkce, který se používá k označení ohodnocující fukce v případech, kdy optimum představuje minimální
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Činnost evolučního algoritmu popisuje algoritmus 1. Předpokládejme, že každé konkrétní
řešení je možné vyjádřit jako bitový vektor, který je zároveň vstupem fitness funkce (neroz-
lišujeme tedy mezi genotypem a fenotypem).

Algoritmus 1: Základní struktura evolučního algoritmu

čas t = 0;
vytvoř počáteční populaci P(t);
vypočti úspěšnost prvků v P(t);
while (nesplněna ukončující podmínka)
{

t = t + 1;
P(t) = vytvoř novou populaci z P(t - 1);
vypočti úspěšnost prvků v P(t);

}

Existuje několik typů evolučních algoritmů [2]. Zde pro přehled uveďme čtyři hlavní před-
stavitele, jimiž jsou evoluční strategie, evoluční programování a v současné době hojně vy-
užívané genetické algoritmy a genetické programování. Všechny vyjmenované techniky byly
vyvinuty nezávisle na sobě. Jejich popis a aplikace jsou shrnuty v [2].

3 Genetický algoritmus

Genetické algoritmy (GA) patří mezi nejznámější evolučně založené prohledávací algoritmy
[5]. Tento typ evolučního algoritmu byl vyvinut Johnem Hollandem při pokusu vysvětlit
adaptivní procesy přírodních systémů a při návrhu umělých systémů na nich založených [4].
Ačkoliv se nejedná o první techniku využívající principů přírodního výběru a genetiky, patří
genetické algoritmy v současné době mezi nejrozšířenější. Tyto techniky a případná jejich
rozšíření se přírodní evoluci podobají více než většina ostatních evolučních metod. Dnes jsou
proslulé zejména pro jejich schopnost řešit široké škály optimalizačních problémů a robustnost
[2].
Vývoj populace probíhá pomocí takzvaných genetických operátorů, kterými jsou obvykle

selekce (výběr kandidátních řešení upřednostňující „silnějšíÿ jedince), křížení (výměna ge-
netické informace mezi rodiči) a mutace (náhodná změna genu ve vybraném chromozomu –
schopnost zanesení nové genetické informace) vybraných jedinců.
Nejjednodušší forma genetického algoritmu, takzvaný kanonický nebo jednoduchý GA, je

uvedena ve výpisu algoritmu 2. Jeho činnost je následující [2]: Geny každého jedince v popu-
laci jsou inicializovány náhodnou hodnotou (tím je vytvořena počáteční populace). Poté je
spuštěna hlavní smyčka genetického algoritmu. Na každý fenotyp odpovídajícího chromozomu
v populaci je aplikována ohodnocující funkce a je vypočtena fitness hodnota (čím vyšší je
tato hodnota, tím „silnějšíÿ je daný jedinec a tím větší je pravděpodobnost jeho výběru mezi
rodiče pro vytvoření příští generace). Dalším krokem je naplnění tzv. prostoru pro páření
(mating pool) jedinci v závislosti na jejich fitness hodnotě (silní jedinci jsou obvykle vybráni
vícekrát, mohou tedy stvořit více potomků). Z této oblasti jsou potom náhodně vybráni dva
jedinci (rodiče), z nichž jsou aplikací operátoru křížení (rekombinace) vytvořeni dva potomci.
Následně je každý potomek podroben náhodné mutaci. Oba tyto operátory jsou uplatněny
pouze s určitou pravděpodobností, která závisí na charakteru řešené úlohy. Smyčka algoritmu
se opakuje tak dlouho, dokud nedojde k nahrazení všech jedinců v původní populaci. Celý
tento proces se opakuje až do splnění ukončujícího kritéria.

Algoritmus 2: Jednoduchý genetický algoritmus [2]

hodnotu. Fitness funkce potom vhodným přepočtem zajistí konečné ohodnocení kvalitnějších řešení vyšší
hodnotou fitness.
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čas t = 0;
inicializuj chromozomy v P(t) náhodnými alelami;
do {
vypočti fitness jedinců v P(t);
vyber jedince do prostoru páření;
t = t + 1;
do {
náhodně vyber dva rodiče z prostoru páření;
pomocí operátoru křížení vytvoř dva potomky;
aplikuj náhodnou mutaci na potomky;
utvoř P(t) nahrazením jedinců v P(t - 1);

} until (P(t) je naplněna novými potomky);
} until (splněna ukončující podmínka);

V dnešní době existuje mnoho modifikací GA, které se mohou od základní (jednoduché
nebo tzv. kanonické) formy GA lišit například ve způsobu reprezentace jedinců (chromo-
zomů), tvorby následujících populací apod. Účelem těchto modifikací je přizpůsobení chování
genetického algoritmu charakteru řešeného problému (zlepšení schopnosti nalézt řešení). Ta-
kovéto techniky lze tedy chápat jako aplikačně specifické GA. Vzhledem k množství různých
variací a jejich složitosti se zde omezíme pouze na popis jednoduchého genetického algoritmu.

4 Evoluční algoritmy – formální přístup

Na tomto místě uvedeme formální popis evolučních algoritmů tak, jak bývá obvyklé v mate-
matice případně v teoretické informatice. V praxi však bývají evoluční algoritmy aplikovány
v některé ze svých specifických podob, jejichž přehled je uveden v kapitoile 2. Obsahem této
sekce tedy budou dvě části. První podává základní formalizmus popisující obecný evoluční
algoritmus, zatímco druhá část popisuje jeden z nejznámějších typů evolučního algoritmu a
v dnešní době asi nejrozšířenější genetický algoritmus. Zbylými typy evolučních algoritmů se
zde zabývat nebudeme, jejich podrobný teoretický rozbor je uveden v [1].
Následující formalizmus je dostatečně obecný, aby byl schopen matematického popisu

alespoň tří základních typů evolučních algoritmů, kterými jsou genetický algoritmus, evoluční
strategie a evoluční programování [1].

Definice 1 (Obecný evoluční algoritmus) Evoluční algoritmus je definován jako osmice
EA = (I,Φ,Ω,Ψ, s, ι, µ, λ), v níž jednotlivé položky mají následující význam:

• I = Ax ×As je prostor jedinců (chromozomů), Ax a As jsou libovolné množiny.

• Φ : I → R vyjadřuje fitness funkci přiřazující každému jedinci i ∈ I reálnou hodnotu.

• µ je počet rodičovských chromozomů.

• λ je počet potomků vzniklých z množiny rodičů aplikací genetických operátorů.

• Ω = {ωΘ1 , . . . , ωΘz | ωΘi : I
λ → Iλ}∪{ωΘ0 : Iµ → Iλ} je množina pravděpodobnostních

genetických operátorů ωΘi , z nichž každý je řízen specifickými parametry obsaženými
v Θi ⊂ R.

• sΘs : (I
λ ∪ Iµ+λ) → Iµ specifikuje operátor selekce, který může měnit počet jedinců z

λ nebo λ+ µ na µ. Je povoleno λ = µ, kde λ, µ ∈ N. Θs označuje množinu případných
řídících parametrů selekčního operátoru.

• ι : Iµ → {true, false} je ukončující kritérium evolučního algoritmu.
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• Zobrazení Ψ : Iµ → Iµ popisuje přechod z aktuální do následující generace aplikací
genetických operátorů a operátoru selekce. Činnost (evoluci) algoritmu je potom možné
formálně zapsat jako:

Ψ = s ◦ ωΘi1
◦ . . . ◦ ωΘij

◦ ωΘ0
Ψ(P ) = sΘs(Q ∪ ωΘi1

(. . . (ωΘij
(ωΘ0(P ))) . . .)),

kde {i1, . . . , ij} ⊆ {1, . . . , z} a Q ∈ {∅, P}.

Na množiny Ax a As nejsou kladena žádná omezení; vyhledávací prostor (prostor jedinců –
chromozomů) tedy může být libovolně složitý. Výpočet fitness funkce Φ je možné provádět
i v několika krocích (s mezivýsledky), z nichž některý z nich slouží pro vyhodnocení úče-
lové funkce, která je základem pro výpočet finální fitness hodnoty. Platí-li µ 6= λ (počet
potomků λ vzniklých z µ rodičovstkých chromozomů je různý od počtu rodičů), obsahuje
množina operátorů Ω speciální operátor ω0 : Iµ → Iλ, který slouží ke změně velikosti po-
pulace tvořící λ potomků z µ rodičovských chromozomů. Naopak, operátor selekce provádí
zpětnou změnu velikosti populace na µ jedinců výběrem založeným na fitness hodnotách
chromozomů. Zatímco genetické operátory mívají vždy pravděpodobnostní charakter, selekce
může být prováděna buďto pravděpodobnostně nebo čistě deterministicky (například výbě-
ren µ nejsilnějších jedinců apod.). Kromě toho mohou být všechny operátory (včetně selekce)
dále řízeny dalšími parametry. Ukončující kritérium evolučního algoritmu ι připouští různé
stupně složitosti ukončujících podmínek — od daného maximálního počtu generací, nalezení
jedince s předem specifikovanými vlastnostmi nebo fitness hodnotou — až po nejsložitější,
např. míra různorodosti populace na úrovni genotypu nebo fenotypu atd. Generační krok,
tedy transformace (přechod) od aktuální generace ke generaci následující, spočívá v postupné
aplikaci genetických operátorů ve stanoveném pořadí a operátoru selekce. Tyto skutečnosti
jsou matematicky popsány zobrazením Ψ, což je v celkovém pohledu na činnost evolučního
algoritmu iterativní proces generující posloupnost populací.
Definici 1 je možné modifikovat pro popis genetického algoritmu, který představuje spe-

ciální případ evolučních algoritmů (inspirace v [1]). Pricnip funkce GA je uveden v sekci
3.

Definice 2 (Genetický algoritmus) Evoluční algoritmus EA = (I,Φ,Ω,Ψ, s, ι, µ, λ) na-
zveme genetickým algorimem, právě když

• I = Bl je prostor chromozomů (binární vektory délky l).

• ∀~a ∈ I : Φ(~a) = δ(f(Υ(~a)),Θδ). Zobrazení δ : R × Θδ → R+ představuje škálovací
funkci, která v případě potřeby zajistí odpovídající přepočet hodnot účelové funkce f
do intervalu kladných reálných čísel tak, že chromozomy reprezentující kvalitní řešení
budou ohodnoceny vyšší fitness hodnotou. Funkce Υ dekóduje binární řetězec (chro-
mozom) na odpovídající celočíselnou hodnotu s následným lineárním mapováním do
definičního oboru (reálného intervalu) účelové funkce.

• Ω = {m{pm} : Iµ → Iµ, c{pc,z} : Iµ → Iµ, c{pc} : Iµ → Iµ} je množina genetických
operátorů (postupně mutace, z-bodové křížení (zahrnující i křížení jednobodové) a uni-
formní křížení. Během evoluce genetického algoritmu bývá obvykle aplikován právě
jeden zvolený typ operátoru křížení.

• Ψ(P ) = s(mpm(r{pc,z}(P ))) popisuje jeden evoluční krok genetického algoritmu. Před
zahájením evoluce musí být počáteční populace předem inicializována.

• s : Iµ → Iµ je operátor selekce vybírající chromozomy z aktuální populace podle
pravděpodobnosti výběru vypočtené pro každý chromozom, případně jiným (možno i
deterministickým) způsobem – viz definice 1.
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• ι představuje ukončující kritérium genetického algoritmu.

• λ = µ.

Uvedený popis reprezentuje genetický algoritmus v kanonickém tvaru. Ten používá k repre-
zentaci chromozomů binární řetězce, které představují genotyp a zároveň fenotyp (kandidátní
řešení). Následující kapitola pojednává o pokročilých technikách genetických algoritmů apli-
kovaných především v oblasti evolučního návrhu, které významným způsobem rozšiřují ablast
aplikací GA využitím separace prostoru chromozomů a prostoru kandidátních řešení.

5 Development

Jak již bylo uvedeno v předcházející sekci, objekty tvořící množinu kandidátních řešení mo-
hou být libovolně složité struktury. Je tedy vhodné rozlišovat mezi reprezentačním prostorem
(prostor chromozomů, genotypů) a prostorem řešení (vyhledávací prostor, prostor fenotypů)
[12]. Genetické operátory v takovém případě pracují s chromozomy (tedy nad prostorem ge-
notypů), fitness funkce vyhodnocuje příslušná kandidátní řešení – fenotypy. Evidentně je tedy
potřeba zobrazení mapující chromozomy prostoru genotypů na odpovídající prvky prostoru
fenotypů. Takové zobrazení se nazývá růstová funkce. Strukturu uvedené koncepce vyjadřuje
vztah:

prostor genotypu
Γ−→ prostor fenotypu

Φ−→ prostor fitness hodnot,

ve kterém Γ označuje růstovou funkci a Φ fitness funkci. Poznamenejme, že tato technika
je v dnešní době častým rozšířením genetických algoritmů v aplikacích evolučního návrhu.
Poloformální zápis genetického algoritmu s developmentem uvádí algoritmus 3.

Algoritmus 3: Genetický algoritmus s developmentem

čas t = 0;
náhodně inicializuj chromozomy v populaci P(t);
do {
aplikuj development pro každého jedince v P(t);
vypočti fitness takto získaných řešení;
přiřaď chromozomům vypočtené hodnoty fitness;
vyber jedince do prostoru páření;
t = t + 1;
do {
náhodně vyber dva rodiče z prostoru páření;
pomocí operátoru křížení vytvoř dva potomky;
aplikuj náhodnou mutaci na potomky;
utvoř P(t) nahrazením jedinců v P(t - 1);

} until (P(t) je naplněna novými potomky);
} until (splněna ukončující podmínka);

Jak již bylo zmíněno v úvodu, problém škálovatelnosti představuje jedno z hlavních ome-
zení především v aplikacích evolučního návrhu. Jeho příčinou je skutečnost, že s rostoucí
složitostí systému roste délka chromozomu reprezentující kandidátní řešení, což má za ná-
sledek enormě velký vyhledávací prostor, pro který je velmi obtížné navrhnout efektivní
prohledávací algoritmus. Development (technika inspirovaná přírozní ontogenezí) poskytuje
v mnoha případech alespoň částečné řešení tohoto problému. Jeho základní myšlenkou je
umožnit „růstÿ jistého počátečního řešení (tzv. embrya), které obvykle představuje triviální
instanci řešeného problému. Tím je umožněn také růst složitost hledaného řešení. V případě
aplikace této metody je problém nalezení finálního řešení transformován na hledání pravidel
pro jeho konstrukci (obvykle s využitím počátečního řešení – embrya). Reprezentace těchto
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pravidel v podobě chromozomu bývá mnohem jednodušší než reprezentace samotného cílo-
vého řešení. Možnost opakované aplikace pravidel na postupně se rozvíjející entitu může mít
v za následek tvorbu teoreticky nekonečně složitých řešení. Systém však nemusí být funkční
po každém takovémto kroku developmentu, což je zajímavé v porovnání s biologickou on-
togenezí, během níž je jedinec schopem jistých funkcí v každém okamžiku svého vývoje. V
posledních letech byl development úspěšně aplikován v několika aplikacích evolučního návrhu
číslicových obvodů, konkrétně např. řadicích sítí a mediánů [3, 10].

6 Formální přístup k modelu ontogeneze

Nyní přejděme k vlastní problematice formálního modelu pro development, který představuje
hlavní náplň této práce. V předcházejících sekcí jsme se seznámili se základními principy evo-
lučních algoritmů. Pozornost byla zaměřena především na genetický algoritmus, což je snad
nejrozšířenější typ evolučních algoritmů v dnešní době. Obě dříve uvedené formální definice
(obecný evoluční algoritmus a genetický algoritmus) nerozlišovaly mezi prostorem chromo-
zomů (genotyp) a prostorem kandidátních řešení (fenotyp). Jednotlivé chromozomy tedy v
takovém případě reprezentují přímo zakódovaná kandidátní řešení. Důvodem absence rozli-
šení mezi genotypy a fenotypy v minulosti je pravděpodobně skutečnost, že byly evoluční
algoritmy využívány převážně v aplikacích optimalizačních úloh. V současné době však pro-
bíhá intenzivní výzkum v oblasti evolučního návrhu (jako příklad uveďme návrh logických
obvodů), kde je často takováto reprezentace kandidátních řešení nedostačující.
Před popisem modelu ontogeneze zde ještě ve stručnosti uvedeme formalizmus vyjadřu-

jící development ve spojení s obecným evolučním algoritmem. Uvažujme evoluční algoritmus
podle definice 1, tj. EA = (I,Φ,Ω,Ψ, s, ι, µ, λ). Nechť I je množina reprezentující prostor
chromozomů (genotypů). Dále označme symbolem Gamma množinu kandidátních řešení a
D : I → Γ zobrazení mapující prvky (chromozomy) množiny I do prostoru kandidátních
řešení Γ. Zobrazení D představuje vývoj jedince (development) z prostoru chromozomů (ge-
notypů) I, na odpovídající prvek do prostoru kandidátních řešení (fenotypů). Φ : Γ → R je
fitness funkce, která v takovém případě provádí vyhodnocení kvality jednotlivých kandidát-
ních řešení vytvořených vývojem založeným na principech ontogeneze. Prvky množiny Γ pak
obvykle představují vhodně zakódované entity reálného světa (například automaty, logické
obvody,. . . ). Analogicky bychom mohli odvodit formální model např. genetického algoritmu
s developmentem apod.
V dnešní době existuje několik metod umožňujících modelování a simulaci ontogeneze,

například L-systémy [6] nebo celulární automaty [8]. Definujme nyní formální model ontoge-
neze (development), jenž je inspirován jak celulárními automaty (zavádí určitou formu lokální
interakce mezi buňkami), tak L-systémy (přepisovací pravidla a možnost jejich paralelní apli-
kace).

Definice 3 (Ztotožňující celulární automat) Čtveřici MCA = (d, Q, R, c0) nazveme
ztotožňujícím celulárním automatem (angl. matching cellular automaton – MCA), kde

• d = 2 je dimenze.

• Q je neprázdná konečná množina symbolů. ∆ ∈ Q je speciální symbol označující ne-
obsazenou (prázdnou) buňku, ? 6∈ Q je speciální symbol zastupující libovolný symbol
a ∈ Q.

• R je konečná množina přechodových pravidel tvaru
a1,1/b1,1 a1,2/b1,2 · · · a1,n/b1,n

a2,1/b2,1 a2,2/b2,2
...

...
. . .

...
am,1/bm,1 · · · · · · am,n/bm,n

 ,
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kde ai,j/bi,j reprezentuje přepisovací pravidlo tvaru ai,j → bi,j pro i = 1, . . . ,m, j =
1, . . . , n. Nazvěme m respektive n vertikálním respektive horizontálním řádem přecho-
dového pravidla.

• c0 je počáteční stav (konfigurace) MCA tvaru
c1,1 c1,2 · · · c1,q

c2,1 c2,2
...

...
. . .

...
cp,1 · · · · · · cp,q

 ,

kde ci,j označuje stav buňky na pozici (i, j) (v případě dvourozměrného MCA) v nultém
kroku jeho vývoje. Analogicky je definována konfigurace MCA během jeho vývoje.
Horizontální a vertikální rozměr p a q nejsou omezeny, v praxi však obvykle nabývají
konečných hodnot.

Definice 4 (Proveditelnost přechodového pravidla) Pravidlo σ ∈ R je proveditelné
na pozici (k, l), jestliže platí ai,j ≡ ci+k,j+l pro všechna ai,j nacházející se v σ. Operaci
≡ zde chápeme jako totožnost dvou symbolů a, c ∈ Q (včetně symbolu ∆). Dále platí, že
? ≡ c pro každé c ∈ Q. Označme Re množinu všech přechodových pravidel proveditelných při
konfiguraci ce daného MCA. Zjevně platí Re ⊆ R. Je-li Re = ∅, pak ce nazýváme koncovou
konfigurací (nebo koncovým stavem) MCA.

Definice 5 (Přechod ztotožňujícího celulárního automatu) Nechť ce a cf jsou dvě po
sobě následující konfigurace MCA a nechť Re je neprázdná množina přechodových pravidel

proveditelných v konfiguraci ce. Pak notaci ce

Re

` cf nazýváme přechodem ztotožňujícího
celulárního automatu.

7 Příklady aplikace MCA

Uvenené definice popisují pouze základní vlastnosti a principy ztotožňujících celulárních auto-
matů. Podrobný teoretický rozbor s případnými rozšířeními a specializacemi bude předmětem
dalšího výzkumu. Přesto jsou uvedené informace dostatečné pro demonstraci chování MCA
v jednoduchých aplikacích. První ukázka je z oblasti návrhu řadicích sítí, druhá demonstruje
využití MCA pro generování vzorů. Poznamenejme, že interpretace výsledku chování auto-
matu je silně aplikačně specifickou záležitostí.
Uveďme nyní formální definici MCA, jehož výstupy budou interpretovány jako nejjedno-

dušší řadicí sítě, kterými se zabývala diplomová práce [3]. Symboly automatu jsou v tomto
případě interpretovány jako části komparátorů, tj. logických obvodů, které porovnávají dvo-
jici hodnot a v případě potřeby provedou jejich záměnu. Ztotožňující celulární automat bude
mít následující formální strukturu: MCAbubble sort = (d = 2, Q = {m,M}, R, c0), kde

R =




m ∆ ∆/m

M ∆/m ∆/M

∆ ∆/M ∆


p1

,


m M

M ∆/m

∆ ∆/M


p2


, c0 =

 m

M

 .

Symbol m respektive M představuje operátor pro výpočet minima respektive maxima ze

dvou daných hodnot. Dvojice
m
M
pak tvoří jeden komparátor. Návěští p1 a p2 slouží pro
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stručný odkaz na konkrétní pravidlo. Vývoj tohoto MCA je následující:

(
m
M

)
{p1}
`

 m ∆ m
M m M
∆ M ∆

 {p1,p2}
`


m ∆ m ∆ m
M m M m M
∆ M m M ∆
∆ ∆ M ∆ ∆

 {p1,p2}
` · · ·

Posloupnost jednotlivých konfigurací lze interpretovat jako struktury řadicích sítí implemen-
tující algoritmus bublinového řazení postupně pro 2, 3, 4, . . . vstupní hodnoty.

8 Závěr

V práci byl zaveden nový model umožňující simulaci přírodní ontogeneze, tedy vývoj záro-
dečné buňky. Důraz byl kladen na schopnost růstu entity, který má za následek možnost
vytvoření (teoreticky až nekonečně) složitého systému. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou
problematiku, byly uvedeny pouze základní definice nezbytné pro demonstraci principu a
činnosti navrženého modelu nazvaného ztotožňující celulární automat (angl. matching cellu-
lar automaton). Podrobná analýza a teoretický rozbor bude předmětem případného dalšího
výzkumu.
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