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Koroslav
Napsal uživatel Václav Dostál dne Po, 04/24/2017 - 11:29.
„Zatímco experiment v CERN běží fyzicky, experiment v počítači běží virtuálně, proto
program může být aparaturou."
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/aparatura: soustava přístrojů, nástrojů
[nebo] soustava orgánů se zvláštní funkcí.
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/virtualni: [1] zdánlivý, možný, potenciální
[nebo] neskutečný, v tomto okamžiku neexistující [nebo] libovolně či nekonečně malý
Nepoužívejte „odporné termity“, dělají Vám potíže!
programátor nevkládá žádné znalosti ohledně výsledku objektu, který podléhá evoluci. ON
TOTIŽ VŮBEC NEVÍ, jaký ten výsledek bude.
I kdyby programátor neučinil ani jediný předpoklad o výsledku, tedy neočekával vůbec nic,
pak pořád „něco“ vkládá, včetně znalostí!
Evolučními algoritmy jsem se zabýval. Zde je výpis tohoto mého snažení:
Evoluční algoritmy
podle http://www.kiv.zcu.cz/studies/predmety/uir/gen_alg2/E_alg.htm.: [2] „V přírodě
biologičtí jedinci jedné populace mezi sebou soutěží o přežití a možnost reprodukce na
základě toho, jak dobře jsou přizpůsobeni prostředí. V průběhu mnoha generací se struktura
dané populace vyvíjí na základě Darwinovy teorie o přirozeném výběru a přežívání jen těch
jedinců, kteří mají největší sílu (schopnost přežít; v anglosaských zemích se pro tuto
hodnotu používá termín fitness ).“
To znamená, že evoluční algoritmy jsou na Darwinově předpokladu („teorii“) postaveny, že
jde o základ a/neboli předpoklad těchto algoritmů.
Podle. http://www.root.cz/clanky/biologicke-algoritmy-1-evolucni-algoritmy/#ic=... [3]
„Evoluční algoritmy patří mezi globálně optimalizační algoritmy. Cílem je prohledat prostor
a najít optimální řešení – tedy takové řešení, které maximalizuje nebo minimalizuje známou
funkci."
První zdůrazněná slova jasně ukazují, že tvůrci evolučních algoritmů musejí postupovat
podle pravidel či zákonů, které platí obecně pro jakékoliv algoritmy (včetně
optimalizačních) a ne že se evoluční algoritmy nějak liší ve své podstatě od jiných
algoritmů (například výukových – podle nichž vyučující vytváří výukové programy pro
počítače). Podle vyzývatele ke studiu rozebíraného článku by se měly takto lišit dokonce
proto, že obsahují zvláštní typy instrukcí (např. instrukci výběru nebo instrukci křížení.)
Tzn.: do daného algoritmu není zahrnut přirozený výběr všech možných matematických
funkcí, že tvůrci algoritmu pracují s určitou funkcí. Právě tuto skutečnost evoluční
algoritmus nesimuluje. Znamená to, že v průběhu předpokládané makroevoluce přírodní
výběr v tomto případě neproběhl?
Evoluční algoritmy se mohou týkat výroby:
http://www.mitpublications.org/yellow_images/1347430400_logo_4.pdf: [4]
Název tohoto mně doporučeného textu zní: „Optimalizace návrhu čelních ozubených kol s
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vnitřními přímými zuby použitím genetického algoritmu“. Už jenom samotné slovo „návrh“
(„design“) jasně ukazuje, že existují nějací návrháři.
První věta abstraktu říká: „Optimalizace čelních ozubených kol s vnitřními zuby je vedena
účelem minimalizace …“ V samovolné evoluci žádný účel není.
(Pořád jde o evoluční algoritmy!)
(Koneckonců i evoluční algoritmy simulující evoluci v přírodě účel mají - totiž právě to
simulování a také ovšem mají dokázat Darwinovu teorii. Samotná (makro) evoluce účel
nemá: Jak můžeme napodobit bezúčelný proces účelným?)
Myslím, že nadále na Vás nebudu reagovat
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