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Šūnu automāti un ĢIS

● Diskrēta dinamiska sistēma
– Telpa sadalīta diskrētās vienībās 

(=šūnās)
– Sistēmas stāvokļi pieder galīgai 

diskrētai kopai (=veseli skaitļi)
– Laiks ir diskrēts visai sistēmai (=solis)

● Katra sistēmas elementa (šūnas) 
vērtība ir atkarīga no:
– šūnas vērtības iepriekšējā solī
– apkārtējo šūnu vērtības iepriekšējā solī

● ĢIS
– Rastra datu modelī telpa ir sadalīta 

vienādās šūnās
– Parādība tiek kodēta kā šūnu vērtības
– Rastra analīzes rīki atjaunina visas 

vērtības vienā solī
● Rastra (karšu) algebra

– Iespējams definēt savu funkciju, kas 
ņem vērā šūnas un tās blakus šūnu 
vērtības



  

Šūnu automātu vēsture trijos vārdos

● Pamatus formulē Džons fon Neimans (1951) kā pašreplicējošu 
organismu modeli
– Balstīts uz senāku Dž. fon Neimana un S. Ulama darbu Manhetenas projekta 

ietvaros
● Popularitātes pamatā Džona Konveja (1970) spēle Dzīve

– Par šo vairāk pēc brīža
● Šūnu automātu īpašību pētniecību aizsāk Stīvens Volframs (1983)

– Grāmata A New Kind of Science (2002)
● Elektroniskā versija pieejama bez maksas http://www.wolframscience.com/nksonline



  

Rule 90 (01011010)

● Nākamajā solī vērtība "1" būs tad, ja iepriekš divu blakus šūnu 
vērtību summa ir nepāra skaitlis
– Vienkāršākajā risinājumā: new = (old[-1,-1] + old[-1,1]) % 2

L
aiks



  

Rule 90 – CA kā pašorganizējoša sistēma

L
aiks

Liels sākuma šūnu skaits Mazs sākuma šūnu skaits



  

Šūnu automāti ĢIS vidē



  

Rule 184 – Nagel–Schreckenberg transporta modelis

● Cilvēks
● Var aizkavēties vai samazināt 

ātrumu

● Dators
● Brauc perfekti

L
aiks

Braukšanas virziens Braukšanas virziens



  

Game of Life

● Džona Hortona Konveja 
matemātiska spēle
– automātiska spēle – nav 

nepieciešams spēlētājs
– 1970.g. uz papīra, taču uzreiz 

sākas izpēte ar datoru palīdzību
– popularizē šūnu automātus

● Spēle ir četri likumi, kas balstās 
uz blakus esošo šūnu skaitu

● Izdzīvošana
– blakus jābūt divām vai trim 

šūnām
● Nāve

– blakus ir vairāk par trim šūnām
– blakus ir mazāk par divām šūnām

● Piedzimšana
– tukšai vietai blakus ir trīs šūnas



  

Konveja dzīves izspēle GRASS GIS

● Sākotnējo izkārtojumu 
izvēlamies ar gadījuma skaitļu 
ģeneratoru

● Saskaitam blakus esošās šūnas 
3x3 (Mūra) logā

● Marķējam šūnas, kuras atbilst 
konkrētam kritērijam

rule1 = if(!isnull(previous) &&  
(count == 2 || count == 3), 1, null() )



  

Simulācijas sistēmas īpašību izpētei



  

Sistēmas stabilizācija 100x100 lielā laukumā



  

Cik ātri izzūd kustīgās figūras?



  

Secinājumi

● Šūnu automātus var veidot un pētīt ar vienkāršiem ĢIS rīkiem
– Rastra algebra derēs vienkāršiem modeļiem, sarežģītiem vajadzēs izmantot 

kādu no pilnvērtīgām programmēšanas valodām, piemēram, Python
● Šūnu automātu dinamika ļauj raisīt interesi par modelēšanu
● 100x100 lauciņu laukumā Konveja dzīvei:

– šūnu skaits stabilizējas pēc apmēram 350 gājieniem
– taču sistēma pat pēc 500 gājieniem vēl nav statiska



  

Paldies!
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