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Vložil/a Pavel Kábrt, St, 06/17/2015 - 22:06

Okolojdoucí
Napsal uživatel Foton dne Ne, 02/21/2016 - 13:28.
.
Popis projevu síly a popis té síly samotné jsou různé popisy.
Ne. Popis prejavu sily patrí do popisu sily.
Popis nějakého Fotonova příspěvku v této diskusi a popis Fotona jako takového
jsou různé různé popisy.
Popis môjho príspevku je súčasťou popisu mňa ako takého.
Proto ta tovnice nepopisuje sílu, stejně jako věta "Fotonův y-tý příspěvek má x
slov" nepopisuje Fotona.
Tá rovnica popisuje silu stejně jako věta "Fotonův y-tý příspěvek má x slov" popisuje mňa,
moju schopnosť písať a či mám vo zvyku písať krátke alebo dlhé vety.
Nikde v ní nemusí být uveden ani způsob rozmnožování jednotlivců, ani způsob
uchování informací o struktuře organismů, ani další údaje, charakterizující typ
genetického algoritmu.
Ak sa jedná napr. o GA pre návrh priemyselného zariadenia, súčasťou fitness funkcie musí
byť najprv schopnosť rozpoznať priemyselné zariadenie. Inak by nemohlo dôjst k
ohodnoteniu. Táto schopnosť je zložitý program (inteligencia). -Nemôžeš použiť fitness
funkciu pre optimalizáciu mobilnej komunikačnej infraštruktúry a pokúšať sa s ňou
modelovať dizajn lietadiel. Skús popremýšlať prečo.
Fitness funkce jen ohodnotí, jak konkrétní jedinec uspěje v konkrétním prostředí.
Pýtame sa, ako to robí. Aby to dokázala, musí najprv vedieť rozlíšiť štruktúru, ktorú
ohodnocuje. Potom musí mať zadefinované, aké usporiadanie tej štruktúry je lepšie a
horšie. Až potom môže byť schopná ohodnocovať. -Toto všetko je zložitý program
(inteligencia).
Obecně je ta funkce přesně tak složitá, jak složité je působení prostředí na
jedince.
Domů

E-mail

Strana 1 z 2

Programy v přírodě
Publikováno z Kreacionismus.cz (http://old.kreacionismus.cz)

Je ďaleko zložitejšia. To čo popisuješ sú už len výsledky tej funkcie.
V přírodě je to rekurzivní funkce, jejímž výstupem je počet potomků po n
generacích. Jestli jsou všechna působení přírody na jedince předem
naprogramovaná, nebo nejsou, je z tohoto úhlu pohledu celkem jedno. Odhad
složitosti té přírodní fitness funkce klidně proberme dále.
V tejto debate sa pýtame, čo všetko obsahuje fitness funkcia. Došli sme k záveru, že je tam
toho ďaleko viac, než len výsledky hodnotenia, ktoré poskytuje. V prírode je súčasťou
fitness funkcie živý organizmus = sústava zložitých programov = inteligencia.
WHITE HEART
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