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Abstrakt 
Evoluční algoritmy je možné využít pro návrh a realizaci 
číslicových obvodů, a tedy i výpočetních systémů. 
Výpočetní systémy navržené a fyzicky realizované 
evolučními technikami však vykazují vlastnosti, jež 
nenajdeme v existujících výpočetních systémech, které 
jsou běžně navrhovány inženýry, ani v systémech živé 
přírody (jako je např. mozek), jejichž chování je také 
často interpretováno jako výpočet. Článek shrnuje 
výsledky experimentů, které ukazují, že evoluční 
algoritmy mohou pro realizaci požadovaného chování 
využít fyzikální vlastnosti cílové platformy a vlastnosti 
prostředí (vysoká teplota, radiace), ve kterém je platforma 
umístěna. Obecně není možné zjistit, jak a proč 
vyevolvované řešení funguje. Stávající teorie 
implementace, které řeší vztah mezi abstraktním a 
fyzickým počítáním, jsou potom zproblematizovány.  
 
 
1 Úvod* 
 
Evoluční algoritmy (EA) se tradičně využívají v oblasti 
optimalizace. V posledních letech však můžeme 
pozorovat velký nárůst publikací popisujících použití EA 
v úloze kreativního návrhu. Evolučně jsou navrhovány 
programy, elektronické obvody, optické či mechanické 
systémy nebo umělecké artefakty [2]; prakticky cokoliv, 
co může být reprezentováno pomocí řetězce symbolů a 
tedy v počítači. Kandidátní řešení jsou nejčastěji 
ohodnocována pomocí simulátoru, který je vytvořen 
expertem v daném oboru. V některých případech je do 
procesu evaluace začleněn člověk – jeho zkušenost či 
estetické cítění.  

Zajímavější situace nastává, pokud jsou 
kandidátní řešení ohodnocována bez použití simulátoru, 
přímo v reálném prostředí. V oblasti vyvíjejících se 
obvodů (evolvable hardware) [5] je možné použít tzv. 
rekonfigurovatelné obvody. Jedná se o pole 
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programovatelných elementů jejichž funkce, propojení a 
připojení vstupů/výstupů je definováno obsahem 
konfigurační paměti. Tato paměť je nejčastěji typu RAM 
a její obsah může být relativně rychle měněn. Obsah této 
paměti ovládá programovatelné propojky, které určují 
funkci zařízení. Kandidátní jedinec, se kterým pracuje 
EA, potom představuje buď přímo konfiguraci 
rekonfigurovatelného obvodu nebo předpis, jak vytvořit 
kandidátní konfiguraci. Ve fitness funkci je následně 
testováno, do jaké míry plní  kandidátní obvod 
požadavky zadané uživatelem. Např. se spočítá, pro kolik 
vstupních kombinací správně pracuje kandidátní 
kombinační číslicový obvod.  

Uvedený postup má několik výhod: (1) Evoluční 
proces je obvykle výrazně rychlejší než při použití 
simulátoru, který běží v PC. (2) Pokud je EA 
implementován přímo v cílové aplikaci, může zajišťovat 
dynamickou adaptaci na měnící se okolní podmínky, 
popř. znovuobnovit činnost zařízení, pokud dojde 
k poškození části čipu. (3) EA může objevit nové 
implementace zadaného problému, které mohou být 
principielně mimo prostor řešení, které je expert v daném 
oboru vůbec schopen vymyslet [15]. Jako příklad 
můžeme uvést patentovatelné analogové a číslicové 
obvody nebo antény vyevolvované pomocí genetického 
programování [8]. 

Protože evoluční design probíhá v reálném 
fyzickém prostředí (v konkrétním čipu, za určité teploty, 
při existenci určitého šumu, elektromagnetického záření, 
při jistém kolísání napájecího napětí apod.), může dojít 
k nalezení řešení, které je perfektně adaptováno pro daný 
čip, prostor a čas. Adrian Thompson jako první ukázal, že 
je EA schopen najít velmi inovativní (a nepochopitelná) 
řešení, která jsou mimo dosah konvenčních návrhových 
technik a která nefungují pokud jsou přemístěna 
z prostředí, kde vznikla [15]. 

Protože můžeme evolučně konstruovat 
elektronické obvody, můžeme rovněž konstruovat 
výpočetní systémy, přesněji řečeno, fyzická výpočetní 
zařízení. V tomto článku ukážeme, že výpočetní systémy 
navržené a fyzicky realizované evolučními technikami 
vykazují vlastnosti, jež nenajdeme v existujících 
výpočetních systémech, které jsou běžně navrhovány 
inženýry. Evolucí navržené systémy provádějí 
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požadované výpočty, ale často není možné rozpoznat, jak 
a na jakém principu pracuje fyzická implementace. 
Důvodem je fakt, že evoluce využívá pro konstrukci 
těchto zařízení fyzikální a chemické vlastnosti materiálů, 
ze kterých jsou zařízení realizována, a různé okamžité 
charakteristiky prostředí, jako jsou např. teplota, 
elektromagnetické pole atd. Podobně je tomu např. u 
mozku,  který je adaptován na určité prostředí a pouze 
v tomto prostředí funguje. Chování mozku lze také 
interpretovat jako výpočetní proces, ale doposud přesně 
nevíme, jak je tento „výpočet“ prováděn. Problémem tedy 
je, že neexistuje abstraktní model výpočtu a zobrazení 
mezi abstraktním výpočetním procesem a jeho fyzickou 
implementací. Můžeme se ptát, zda lze vůbec považovat 
evolucí vytvořená výpočetní zařízení za výpočetní 
mechanismy (computing mechanisms [10]) ve smyslu 
např. Turingova stroje.  

V příspěvku budou představena různá 
rekonfigurovatelná výpočetní zařízení, pomocí kterých 
můžeme uvedené jevy demonstrovat. Budeme 
charakterizovat třídu evolučně navržených výpočetních 
zařízení z pohledu existujících výpočetních zařízení 
navržených konvenční cestou a z pohledu živých 
systémů, které existují v přírodě a jimž často rovněž 
přisuzujeme výpočetní schopnosti.  
 
2 Evoluční návrh 
 
Evoluční algoritmy jsou stochastické prohledávací 
algoritmy inspirované Darwinovou teorií evoluce a 
neodarwinismem [9]. Kandidátní řešení je 
reprezentováno řetězcem symbolů, který v EA nazýváme 
chromozom nebo genotyp. Kvalitu kandidátního jedince 
určuje fitness funkce, která ohodnotí kandidátní 
fenonotyp vytvořený z příslušného genotypu. Ve fitness 
funkci je reprezentována specifikace problému, který se 
má pomocí EA řešit. Oproti jiným algoritmům evoluční 
algoritmy pracují s populací kandidátních řešení a nová 
kandidátní řešení vytváří pomocí geneticky inspirovaných 
operací (mutace, křížení apod.), které pracují nad 
chromozomy. Selekční tlak vede evoluci k výhodnějším 
částem prostoru možných řešení.  

EA pracuje následovně: nejdříve je vygenerována 
počáteční populace, která je ohodnocena pomocí fitness 
funkce. Dále, dokud není splněna ukončující podmínka, 
se provádí následující kroky: 

• Ze staré populace se vytvoří pomocí genetických 
operátorů nová populace. 

• Nová populace se ohodnotí. 
Je tedy zřejmé, že oproti konvenčnímu návrhu je evoluční 
návrh založen na procesu „vygeneruj řešení a otestuj ho“. 
Důležité je,  že změna probíhající v kandidátním řešení je 
náhodná. Naopak, konvenční přístup modifikuje 
existující řešení s určitou představou o výsledku, obvykle 

podle dobře definovaného a zavedeného postupu a tedy 
s určitým cílem. 
 Obrázek 1 ukazuje princip evolučního návrhu 
elektronického obvodu s využitím rekonfigurovatelného 
zařízení. Pokud je každý kandidátní obvod ohodnocen ve 
fyzickém rekonfigurovatelném zařízení, označujeme 
tento přístup za vlastní evoluci (intrinsic evolution). 
Pokud je k evaluaci použit simulátor obvodů, jedná se o 
nevlastní evoluci (extrinsic evolution) [6]. Pokud EA 
pracuje přímo na úrovni konfiguračního řetězce 
rekonfigurovatelného obvodu, potom odpadá fáze 
„transformace“, tj. vytvoření konfigurace obvodu podle 
chromozomu.  

Evaluace kandidátního řešení představuje 
proces, který nejvíce ovlivňuje dobu evoluce a vůbec 
efektivitu celého návrhu. Je tedy snaha ji redukovat. 
Evaluace kandidátního analogového obvodu provedená 
v rekonfigurovatelném obvodu může být o několik řádů 
rychlejší než simulátor. Obvykle se používají simulátory 
z rodiny Spice, které simulují přesně, ale pomalu. Pokud 
navrhujeme číslicové obvody na úrovni hradel, můžeme 
v některých případech simulaci obvodu výrazně urychlit 
„předpočítáním“ určitých hodnot, popř. paralelní 
simulací. Zde však platí, že s každým přidaným vstupem 
se nám doba evaluace zdvojnásobí, pokud ohodnocujeme 
všechny možné kombinace na vstupech. Proto je tento 
přístup použitelný pouze pro případy, kdy je počet vstupů 
malý. Pro složitější obvody musíme definovat trénovací 
množinu vstupních vektorů, která se použije pro evaluaci, 
a na konci evoluce ověřit výsledné řešení pomocí 
testovací množiny. Vzhledem k tomu, že není 
garantováno, že navržený obvod bude pracovat správně 
pro všechny možné kombinace na vstupech, je třída 
aplikací této techniky omezena. Typickou aplikací je 
zpracování signálů a obrazů [12].  
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Obr. 1. Evoluční návrh obvodů 
 
Dalšími faktory, které ovlivňují dobu evaluace 
kandidátního obvodu, jsou doba rekonfigurace obvodu a 
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doba nutná pro výpočet fitness hodnoty z naměřených 
dat. Doba nutná pro vytvoření nové populace pomocí 
genetických operátorů je většinou zanedbatelná. 
 
3 Evoluce ve fyzickém prostředí 
 
Tato kapitola shrnuje některé příklady evolučního návrhu, 
kdy jsou kandidátní řešení ohodnocována ve fyzickém 
zařízení, které je umístěno v reálném prostředí. První 
pokus tohoto typu provedl Higuchi, který vyevolvoval 6-
vstupový multiplexor v programovatelném logickém poli 
[5]. My se zaměříme zejména na ty případy, kdy evoluce 
k nalezení řešení využívá konkrétní vlastnosti platformy 
(a popř. okamžitého stavu prostředí), což je nemožné u 
běžného návrhu. 
 
3.1 Evoluce tónového detektoru v FPGA 
 
Cílem experimentu A. Thompsona bylo nalezení obvodu, 
který pracuje jako tónový diskriminátor 
v programovatelném hradlovém poli (FPGA) [15]. Jedná 
se o obvod typu XC6216, který obsahuje pole 
programovatelných elementů. Každý z nich může být 
naprogramován tak, aby prováděl jednu logickou funkci 
tří vstupů. Dále je možné naprogramovat propojení těchto 
elementů a připojení vstupů a výstupů. Výrobce 
předpokládá, že obvod bude používán výhradně pro 
konstrukci číslicových systémů konvenčním způsobem a 
neočekává, že by elementy obvodu pracovaly jako 
analogové komponenty.  

Cílový obvod má generovat log. 1, pokud je 
vstupní signál nastaven na frekvenci 10 kHz a log. 0, 
pokud je vstupní signál nastaven na frekvenci 1 kHz. 
Evoluce byla prováděna přímo na úrovni konfiguračního 
řetězce. Mohly tak vzniknout netradiční asynchronní 
obvody a dokonce obvody, které je vhodnější označit 
raději za analogové než digitální. Zajímavé je, že 
programovatelné elementy XC6216 mají zpoždění v 
jednotkách ns, kdežto požadované chování je na úrovni 
ms. Fitness funkce maximalizuje rozdíl mezi průměrným 
napětím na výstupu pro sérii vstupů s frekvencí 1 kHz a 
sérii vstupů s frekvencí 10 kHz.  
 Nalezené řešení je asynchronní, používá jen 
několik málo programovatelných elementů (konvenční 
řešení by bylo výrazně složitější), vykazuje netypické 
zpětné vazby a využívá vlastnosti konkrétního materiálu, 
což je naprosto nevídané na této platformě určené pro 
číslicové obvody. Do dnešní doby se nepodařilo přesně 
zjistit, jak a proč tento obvod funguje! Bylo zjištěno, že 
když se nalezená konfigurace nahraje do jiného FPGA 
(ovšem stejného typu), pak obvod nefunguje. Pokud se 
podle architektury FPGA a této konfigurace vytvoří 
model nalezeného obvodu pro simulátor, simulace 
nedávají správné výsledky.    

Výsledek byl interpretován tak, že je EA 
schopen využít pro řešení problému i ty vlastnosti 
platformy (např. chemické a fyzikální vlastnosti 
konkrétního polovodiče) a prostředí (teplotu, 
elekromagnetismus, …), které běžný návrhář neuvažuje. 
Vzniká problém portability (přenositelnosti): řešení 
pracuje jen na platformě, kde bylo vyevolvováno a jen při 
okolních podmínkách, které existovaly během evoluce. 
Thompson dále ukázal, že je možné evolučně v několika 
málo generacích „doladit“ řešení, které bylo nalezeno pro 
čip A, i pro čip B (stejného typu). Robustní řešení je také 
možné získat tak, že kandidátní obvody budeme během 
evoluce trénovat v různých prostředích a na různých 
platformách.  

Popsaný experiment demonstruje, že evoluční 
design umí něco, co člověk jako designér dobře nedokáže 
– precizně konfigurovat určité fyzikální systémy. Tento 
experiment byl motivací pro další výzkumníky. 
Thompsonova disertace popisující uvedené výsledky byla 
po zásluze publikována jako monografie v prestižní edici 
„Springer's distinguished dissertations series” [15]. 
 
3.2 Evoluce v extrémním prostředí 
 
FPTA-2 je programovatelné pole tranzistorů, které 
obsahuje 64 programovatelných buněk. Buňky je možné 
programovat a propojovat pomocí vhodné konfigurace. 
Každá z buněk obsahuje 14 tranzistorů a 77 propojek.  
Tento obvod byl použit výzkumným týmem z NASA JPL 
pro evoluční návrh analogových i digitálních obvodů 
[13]. Zejména byl zkoumán vliv extrémního prostředí 
(teplota, radiace) na obvody vytvořené v FPTA-2 a 
schopnost evoluce opravit obvody poškozené tímto 
prostředím.  

Chromozom opět přímo reprezentuje 
konfigurační řetězec FPTA-2. Jedna buňka je 
konfigurována pomocí 77 bitů, které jsou zaslány do 
FPTA v pěti 16b slovech (16b/5MHz). Ohodnocení 
kandidátního obvodu probíhá tak, že počítač generuje 
stimuly pro FPTA (např. při evoluci logického členu 
NAND generuje každou ze 4 vstupních kombinací po 
dobu 1 µs), potom čte výstup FPTA, převede ho do 
digitální podoby a vypočítá fitness hodnotu. EA se snaží 
minimalizovat rozdíl mezi hodnotou změřenou na 
výstupu FPTA a požadovanou hodnotou pro K vzorků 
získaných během evaluace (v našem příkladu je to např. 
200 vzorků získaných během 4 µs).  

Při evoluci na úrovni tranzistorů je mnohem 
jednodušší pozorovat vliv různých externích faktorů na 
výsledek evoluce než na úrovni logických členů. Častým 
jevem je např. situace, kdy evolučně navržený logický 
člen NAND pracuje korektně pouze při té frekvenci, která 
byla použita při výpočtu fitness hodnoty.  
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Za extrémní pro elektroniku považujeme teploty 
mimo rozsah -65ºC až 125ºC [3]. Při nízkých teplotách je 
nedostatek nosičů v polovodičích (protože dopanty 
nejsou dostatečně ionizovány). Při vysokých teplotách 
přestává pracovat PN přechod, nekontrolovaně přes něho 
protéká proud. Radioaktivní záření způsobuje u CMOS 
tranzistoru změnu závislost proudu Id na napětí hradla, 
což může mít neodstranitelný vliv, pokud je obvod 
vystaven určité dávce. SEU (Single Event Upset) je 
naopak jev dočasný, kdy dochází k náhodnému 
překlopení bitu paměti. Nahráním původní informace do 
paměti dojde k opravě poruchy. Tradičně se funkce 
elektroniky v extrémním prostředí, které je typické pro 
vesmírné aplikace, zajišťuje zaváděním různých 
kompenzačních obvodů nebo použitím speciálních 
materiálů. 

Experimentálně bylo prokázáno, že EA může 
obnovit funkci obvodu (např. logického hradla, DA 
převodníku apod.) vytvořeného a funkčního při pokojové 
teplotě, který je následně vystaven vlivu extrémního 
prostředí a přestává v něm pracovat. Toto extrémní 
prostředí způsobuje, že komponenty použité v obvodu se 
stávají komponentami s jinými elektrickými vlastnostmi. 
A EA z těchto pozměněných komponent sestaví nové 
řešení. Jednalo se o znovuobnovení funkce pro nízké 
teploty (do -189ºC [17]), vysoké teploty (do 300ºC [13]) 
a radioaktivní záření (do kumulativního ozáření 250 krad 
[14]). Kromě standardních technik je tedy opravu obvodu 
možné zajistit i vhodnou rekonfigurací.  
  
3.3 Evoluce in materio 
 
Při studiu experimentu A. Thompsona si J. Miller 
uvědomil, že EA může být velmi dobrým nástrojem pro 
automatickou „konfiguraci“ vhodného materiálu tak, aby 
prováděl požadovanou funkci – vznikl tak koncept 
evoluce in materio [4]. 

Jeden z navržených scénářů vypadá takto: Na 
vhodný materiál jsou na určitá místa připojeny elektrody, 
jejichž prostřednictvím je aplikováno elektrické 
konfigurační napětí. Při vhodně nastavených hodnotách 
konfiguračního napětí dochází ke změnám materiálu na 
molekulární úrovni. Byly testovány různé materiály. Pro 
experiment byl vybrán LCD displej. Je známo, že 
orientaci molekul kapalných krystalů je možné řídit 
elektrickým polem. Změna orientace těchto molekul 
potom mění optické a elektrické vlastnosti kapalných 
krystalů. Cílem evoluce je tedy najít taková konfigurační 
napětí, která způsobí takovou konfiguraci kapalných 
krystalů, že budou provádět požadovanou funkci. 
Podařilo se vyevolvovat různá chování, např. již zmíněný 
tónový diskriminátor, logické obvody nebo kontrolér pro 
robota [4]. 

 Zde je nutné poznamenat, že není znám 
konvenční způsob, kterým by bylo možné takto materiál 
„nakonfigurovat“. Tento výsledek je významný z pohledu 
stále intenzivnějšího výzkumu v oblasti nanotechnologií, 
kdy se výzkumníci snaží různými technikami řídit 
vlastnosti a chování materiálů na úrovni atomů a molekul.  
 V oblasti molekulární elektroniky vznikla 
platforma nazvaná NanoCell, což je pole sebesetavujících 
se kovových částic propojených molekulárními přepínači 
[16]. Na určitá místa jsou připojeny elektrody, 
prostřednictvím kterých je možné aplikovat proudové 
pulsy a tím měnit konfiguraci NanoCell. Dochází ke 
změnám voltampérové charakteristiky molekuly 
nitroanilinu a tím i ke změně chování NanoCell. Pomocí 
EA byly na této platformě vytvořeny různé obvody, např. 
logická hradla. 
 
3.4 Evoluce kvantových chování 
 
Bartels se zabýval tvarováním laserových pulsů s cílem 
optimalizovat kvantové interference v dutém vlnovodu o 
průměru 175 µm, který byl naplněn argonem [1]. 
Tvarování bylo umožněno použitím deformovatelného 
zrcadla, jehož parametry byly hledány EA. Při tomto 
procesu vzniká řada harmonických. Některé měly být 
zvýrazněny, jiné potlačeny. Při experimentu bylo 
vygenerováno mnoho dat, která byla následně 
analyzována a porovnána s teoretickými predikcemi. Byla 
zjištěna chování, o kterých se doposud vědci domnívali, 
že nejsou fyzikálně vůbec možná (např. antikorelované 
harmonické v doméně attosekund). Podařilo se tak 
automatickým způsobem řídit kvantový systém, což před 
tím nebylo možné. Očekává se využití těchto principů 
v oblasti nanotechnologií. 
 
4 Abstraktní vs fyzické počítání 
 
V předchozí kapitole jsme ukázali, že EA je schopen 
vytvářet elementární výpočetní systémy na konvenčních 
platformách (jako jsou rekonfigurovatelné číslicové a 
analogové obvody) i na speciálních, avšak jistým 
způsobem rekonfigurovatelných, platformách. Dále jsme 
ukázali, že EA může využít pro realizaci požadovaného 
chování specifické vlastnosti platformy i prostředí. 
Konvenční návrhové techniky prakticky nemají možnost 
využít tyto netradiční zdroje, které EA použít umí. 
Hlavním důvodem je, že tyto konvenční techniky 
vyžadují existenci abstraktního modelu platformy. 
Evoluční návrh používající metodu „vygeneruj řešení a 
otestuj ho“ model platformy nepotřebuje.  

Evolučně navržené výpočetní systémy 
představují velmi zvláštní a doposud prakticky 
nezkoumanou třídu výpočetních systémů. Pro další úvahy 
vyjděme z předpokladu, že EA je schopen v zadané 
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fyzické platformě v rozumné době vyevolvovat takové 
chování, které vyžaduje specifikace zadaná uživatelem. 
V dnešní době nebude složitost takových systémů velká, 
ale můžeme očekávat pokrok v tomto směru [6, 12]. Je 
tak vytvořena implementace, které plní požadovanou 
funkci. Obecně ale nerozumíme, jak a proč řešení 
funguje. Intuitivně předpokládáme, že takový systém je 
výpočetním systémem (mechanismem). Z pohledu teorie 
implementace to však vůbec jasné není.   
  
4.1 Problém implementace 
 

V literatuře orientující se na přesah informatiky 
do filozofie je zkoumána otázka: Kdy je fyzikální systém 
výpočetním mechanismem? Jako stěžejní pro odpověď na 
tuto otázku považujeme řešení problému implementace: 
jaký je vztah mezi abstraktním výpočtem a jeho fyzickou 
realizací? Existuje celá řada přístupů. 

Putnam říká, že musí existovat zobrazení mezi 
abstraktními výpočetními stavy a fyzikálními stavy, 
kterými systém během výpočtu prochází. Je kritizován, 
protože podle této definice potom jakýkoliv fyzikální 
systém může být chápán jako implementace libovolného 
výpočtu [11].   

Scheutz preferuje začít ve fyzickém světě. 
Popisuje způsob, jakým je možné vstupy, výstupy a 
chování fyzikálního systému (který je popsán ve zvolené 
fyzikální teorii) vytvořit zobrazení na abstraktní 
výpočetní model. Tento přístup nevyžaduje koncept 
fyzického stavu [11].  

Piccinini definuje výpočetní mechanismus jako 
mechanismus, jehož účelem je získat výstupní řetězec 
symbolů ze vstupního řetězce symbolů na základě obecně 
platného pravidla, které platí pro všechny vstupy a 
výstupy [10]. Definuje šest požadavků, které musí 
fyzikální systém splňovat, aby mohl být výpočetním 
mechanismem - zejména nezávislý pozorovatel musí být 
schopen „počítání“ identifikovat na základě studia 
systému. Potom je možné otázku, zda je fyzikální systém 
výpočetním mechanismem, formulovat jako hypotézu a 
ověřit její platnost na základě prozkoumání fyzikálního 
systému.  

Copeland, Johnson aj. vyžadují, aby existovala 
konzistentní interpretace symbolů uvnitř systému během 
výpočtu. Tato interpretace musí být deklarována před 
započetím výpočtu [7].  
  
4.2 Třída evolučně navržených výpočetních 

zařízení 
 
Jaké řešení má „problém implementace“ pro evolučně 
navržená výpočetní zařízení? Uvažme následující situaci: 
Cílem je najít konfiguraci rekonfigurovatelného zařízení 
(RZ), které bude realizovat funkci F požadovanou 

uživatelem. Abychom mohli definovat fitness funkci, 
musíme před započetím experimentu zvolit interpretaci 
fyzického chování RZ z pohledu vstupů a výstupů RZ. 
Můžeme např. přiřadit vhodným napěťovým úrovním na 
vstupech a výstupech logické hodnoty.   
 EA může objevit takové řešení problému 
(konfiguraci) C, které bude fungovat (tj. fyzicky 
realizovat požadované chování – funkci F) jen v daném 
rekonfigurovatelném zařízení (RZ).  Konfigurace C 
nefunguje v simulátoru ani v jiném RZ stejného typu a 
funguje jen za podmínek (teplota, tlak, …), které 
existovaly na konci evoluce. V některých případech 
nejsme schopni vysvětlit, jak RZ realizuje funkci F. 
Inženýr prakticky není schopen konvenčním způsobem 
najít konfiguraci C. Jaké jsou tedy odpovědi na otázku: 
Je RZ konfigurované dle C a počítající F výpočetním 
mechanismem?  

ANO: Pokud stačí, že pro zadané vstupy 
získáváme požadované výstupy dle interpretace, kterou 
jsme zavedli před tím, než byla spuštěna evoluce, potom 
je RZ výpočetním mechanismem. Pokud je RZ 
výpočetním mechanismem, potom funkce, které jsou 
vyčíslitelné pomocí RZ, jsou vyčíslitelné i na Turingově 
stroji [10]. 

NENÍ: Přísnější požadavek předpokládá, že 
symboly uvnitř RZ musí mít konzistentní interpretaci, 
která je zavedena před spuštěním evoluce. Tuto 
interpretaci však nelze zavést před započetím evoluce. 
EA může využít „cokoliv“ pro realizaci požadované 
funkce a my to dopředu principielně nemůžeme odhalit. 
Dokonce nelze zavést tuto interpretaci ani na konci 
evoluce po prozkoumání RZ! Tímto zkoumáním může 
být realizace poškozena a vyevolvované chování 
ztraceno. Závažnějším argumentem však je, že EA může 
teoreticky pro zajištění a konstrukci řešení využít 
fyzikální jevy, které ještě nikdy nebyly popsány (viz 
kapitola 3.4). Tudíž zkoumáním RZ je nemožné pochopit 
činnost RZ, aniž bychom tyto jevy nejdříve poznali.  

Rozhodnutí o tom, zda můžeme považovat 
evolučně navržené zařízení za výpočetní mechanismus, 
závisí na volbě definice výpočetního mechanismu. Pokud 
souhlasíme s tím, že nezávisí na tom, jak zařízení 
realizuje funkci, jsme schopni interpretovat jeho vstupně-
výstupní chování jako výpočet a pokud jsem schopni tuto 
interpretaci zavést před započetím evoluce, potom 
můžeme zařízení považovat za výpočetní mechanismus.   
Pokud však je podstatné pro výpočetní mechanismy, že 
existuje korespondence mezi abstraktním a fyzickým, 
která je identifikovatelná pro nezávislého pozorovatele, 
potom naše zařízení není výpočetním mechanismem. 
Tabulka 1 porovnává tři typy fyzicky existujících 
systémů, jejichž chování bývá často interpretováno jako 
výpočet.  
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Tabulka 1: Vlastnosti výpočetních zařízení 
Vlastnost Běžné 

počítače 
Mozek Zařízení 

navržená EA

Reakce výstupů na zadané 
vstupy lze interpretovat 
jako výpočet 

ANO ANO ANO 

Abstraktní model výpočtu 
existuje před implementací 

ANO NE NE 

Uživatel může definovat 
požadované chování 

ANO NE ANO 

Inženýři mohou vyrobit ANO NE ANO 

Zařízení je výpočetním 
mechanismem 

ANO ? ? 

 
 
5 Závěr 
 
Evoluční návrh obvodů a výpočetních systémů patří do 
oblasti elektroniky a počítačového inženýrství. V tomto 
článku jsme se pokusili interpretovat evoluční návrh 
obvodů a výpočetních zařízení z pohledu teoretické 
informatiky. Ukázali jsme, že evolučně vytvořená 
výpočetní zařízení představují specifickou podtřídu 
výpočetních zařízení, která vykazuje zvláštní kombinaci 
vlastností, kterou nemají standardní počítače ani živé 
systémy, jejichž chování obvykle interpretujeme jako 
výpočet. Obecně není možné zjistit, jak a proč 
vyevolvované řešení funguje. Stávající teorie 
implementace, které řeší vztah mezi abstraktním a 
fyzickým počítáním, jsou potom nepoužitelné. 

Klasická teoretická informatika definuje výpočet 
abstraktně, nejčastěji jako posloupnost přechodů mezi 
definovanými abstraktními stavy. Takto definovaný 
výpočet může být implementován pomocí různých 
fyzikálních principů. Vyevolvované výpočetní systémy 
jsou však závislé na své fyzikální podstatě a nemohou bez 
ní existovat. Pokud bychom odhalili abstraktní model, 
podle kterého provádí výpočet, potom bychom mohli 
tento výpočet přenést i na jiné platformy. Zdá se však, že 
toto odhalení je podnik s nejistým výsledkem. 
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