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PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ
Vložil/a Pavel Kábrt, St, 04/12/2017 - 07:48

Václav Dostál
Napsal uživatel koroslav dne Po, 04/24/2017 - 22:42.
Václave, když už se rozhodnete skočit na vidle, tak prosím aspoň bez rozběhu, není to
hezká podívaná. Já termíny z IT znám, přeci jenom už se programováním nějaký ten pátek
živím, tak se nesnažte učit starého orla létat.
Pokud chcete znát význam slova virtuální ze slovníku, tak zkuste jiný, např. Cambridge,
Merriam-Webster [1], nebo se na Vámi odkazovaném slovníku ABZ aspoň podívejte na
komentář Martina Tauchmana.
Virtuální aparatura jest zcela normální pojem, stejně jako virtuální počítač, virtuální paměť,
virtuální realita, atd. A u žádného z těchto pojmů to neznamená zdánlivý, možný,
potenciální [nebo] neskutečný, v tomto okamžiku neexistující [nebo] libovolně či nekonečně
malý
To znamená, že evoluční algoritmy jsou na Darwinově předpokladu („teorii“) postaveny, že
jde o základ a/neboli předpoklad těchto algoritmů.
No přesně to jsem říkal.
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?
Tady jste, Václave, úplně mimo. Žádný výběr matematické funkce neprobíhá. Funkce, která
se maximalizuje (nebo minimalizuje to záleží na implementaci) je právě fitness, neboli
schopnost přežití. Ta je nějak nadefinována v rámci definice problému.
První věta abstraktu říká: „Optimalizace čelních ozubených kol s vnitřními zuby je vedena
účelem minimalizace …“
Tady je příležitost, jak vám to hezky vysvětlit.
1) Na světě se pohybují autíčka s převodovkou s ozubenými koly. Jsou všechna stejná,
jenom ty převodovky mají různé tvary, počty a velikosti zubů - To je populace v
Evolučním algoritmu
2) Po světě bohíhají zlí pánové ze šroťáku a snaží se autíčka sešrotovat. Nikdy je nechytnou
všechny, ale jenom ty nejpomalejší - to je mechanismus selekce (naprogramuje
programátor pomocí funkce z bodu 3)
3) Protože jsou autíčka kromě převodovky totožná, tak jejich rychlost ovlivní jenom účinnost
přenosu síly z motoru na kola (takže nás zajímá jenom kvalita zubů v převodovce). A tady je
to hezké protože můžeme definovat 2 fitness funkce
a) fitness funkce jsou tepelné ztráty při rotaci ozubeného soukolí - v tom případě budeme
tuto funkci minimalizovat
b) fitness funkcí je účinnost přenosu výkonu z jednoho ozubeného kola na druhé - v tom
případě budeme funkci maximalizovat
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Funkci naprogramuje programátor podle reálných vlastností ozubeného soukolí.
Pokud tomu nerozumí, pomůže mu strojní inženýr
4) Programátor naprogramuje mechanismus křížení a přidá náhodný proces mutace,
který bude převodovky z autíček navzájem křížit a pak je ještě zmutuje, protože nechceme,
aby dětičky byly jenom průměrem rodičů. Ostatně podobně to funguje i v přírodě u
živých tvorů.
Snažil jsem se to zlednodušeně napsat tak, aby to bylo snadno pochopitelné i pro laika,
kterým pravděpodobně jste.
Než začnete rozporovat "náhodnost" funkce z bodu 4, tak upřesním, že se jedná většinou o
funkci pseudonáhodnou, protože čistě softwarový generátor náhodných čísel asi neexistuje
(pro zájemce více v The Art of Computer Programming od Donalda Knutha - tuším, že to
řeší v knize druhé, poměrně obsáhlé). Hardwarový generátor náhodných čísel je většinou
hodně drahý a hodně pomalý, takže se pro účely EA nehodí, a navíc existují pseudonáhodné
generátory, které se těm opravdu náhodným velmi blíží.
V samovolné evoluci žádný účel není.
Účel přímo souvisí s vlastnostmi fitness funkce. Zatímco v programování známe účel a z něj
odvodíme fitness funkci, v biologii známe fitness funkci (schopnost úspěšného rozmnožení
se) a zní lze snadno odvodit účel biologické evoluce (přežití života v měnících se
podmínkách).
Možná můžeme polemizovat sáhodlouze na pojmem účel, ale to nemění nic na tom, že
Evoluce funguje. A to jak v prostředí fyzickém, tak v prostředí virtuálním.
Myslím, že nadále na Vás nebudu reagovat
To je Vaše volba.
Nejhorší den pro vědu bude, až se nebude na co ptát.

Štítky:
Perličky - zajímavosti [2]

URL zdroje (přijato 01/08/2023 - 23:14):
http://old.kreacionismus.cz/node/2223#comment-200713
Odkazy:
[1] https://www.merriam-webster.com/dictionary/virtual
[2] http://old.kreacionismus.cz/rubrika/perlicky-zajimavosti

Domů

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

E-mail

Strana 2 z 2

