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

Fotonovi
Napsal uživatel Telesto dne Po, 06/29/2015 - 23:05.
Nie. Tú "ručičku" podobne ako v prípade vitasa tvorila inteligencia (Boh). Bol to vitas, ktorý
vlozil do ohodnocovacej funkcie algoritmus rozlíšenia prvočísel.
Jistě. Musel... tak to v simulacích chodí. Notabene v počítačích. Nemůžeš chtít simulovat
přírodní prostředí bez toho, abys to prostředí naprogramoval. V počítači je zapotřebí někdo,
kdo stanoví ručičku. V přírodě tu ručičku stanovuje prostředí a okolní vlivy.
Bol to vitas, ktorý stvoril signál "stop a rozmnož sa" v prípade, keď už náhoda narazila na
prvočíslo. Bol to inteligentný výber, nie prírodný výber.
Nemyslím si, že tak algoritmus fungoval... O jakém "stop, rozmnož se" vlastně mluvíš?
Zpětná vazba byla pouze v tom, že algoritmus dostal informaci, kolik prvočísel získal.
Vy zakazujete ručičku transcendentnej inteligencie v prírode.
Ne. Vy ji však vidíte úplně všude a to i tam, kde vůbec není...
Viď napr. ten Rhodopsín: Musel takisto ako môj program raz prelomiť bod, kedy sa "naučil"
spracovať fotón a premeniť ho na elektrický signál. Nemusíš nad ním stáť, aby si ho učil
spracovať každý ďalší fotón.
Jistěže nemusíš. Ostatně každý další foton je další foton. Tak jako každá další sedmička je
další sedmička. Je to kvantitativně na stejné úrovni jinde.
Za další pokud chceš čistě počítačovou simulaci, tak musíš naprogramovat prostředí
(zpětnou vazbu). Opravdu nemůžeme za to, že jsi si vybral zcela nevhodný způsob, abys
mohl vyvrátit vlastní strašáky...
Nejde o to, či funkciu dopredu poznám alebo nie. Ide o to vôbec vytvoriť nejakú funkciu.
Otázka tedy zní, jestli nějaká obdobná funkce vůbec v živé přírodě existuje. Ta chybná
analogie s prvočísly je jen strašák, kterého se snažíš vyvrátit. Ovšem vyvrácením vlastního
strašáka těžko vyvrátíš principy evolučních algoritmů.
Zatiaľ ste vytvorili iba vyobrazenie vašej inteligencie vo výslednom programe, ktorý sa bez
nej ďalej nikdy nepohne.
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Zobrazení inteligence je to jen proto (když zamhouřím obě oči), protože je to softwarová
simulace. V přírodě by to bylo "zobrazení" vnějších vlivů/prostředí.
(a potvrdili tak nepriamo potrebu Boha=inteligencie v prírode)
Ani přímo, ani nepřímo. Přírodu a vnější vlivy totiž netřeba nijak simulovat. Ty jsou dané. V
softwaru je však musíš naprogramovat. Jinak to opravdu nejde.
Pokud by ses chtěl alespoň přibližně přiblížit skutečné analogii, měl bys ohodnocovací
kritérium opět vložit do rukou přírody (resp. okolních vlivů) a software použít jen pro
zpracování této zpětné vazby do algoritmu. V takovém případě by opravdu nikdo nemusel
dopředu generovat nějaká prvočísla...
„Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.“
– Jan Werich
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