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Resumo
O presente trabalho procura na física, matemática, biologia e ciência da computação
respostas para problemas da Inteligência Artificial. Teoria do caos, entropia e tunelamento
são introduzidos. Teoria do caos e entropia são usadas para explicar o aparecimento de vida
e inteligência na Terra e comparadas com o comportamento do autômato celular Game of
Life. Uma heurística para procurar quadrados mágicos é apresentada demostrando seu
comportamento caótico. A possibilidade de construção de hardware baseado no
comportamento probabilístico do tunelamento é apresentada assim como sua aplicabilidade
em heurísticas. Finalmente, é proposto que a inteligência artificial ou extrassomática é um
passo evolutivo na evolução no tratamento da informação.
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Abstract
The present research on physics, math, biology and computer science brings
answers to artificial intelligence problems. Chaos theory and entropy are also considered.
They are both used to explain the life and intelligence evolution on Earth and are both
compared with Game of Life cellular automata behavior. In order to research magic
squares, a heuristic is shown presenting a chaotic behavior. The possibility to construct a
random hardware is based on tunneling technology. Finally, the proposal is presented that
extrassomatic or artificial intelligence is an evolutive step on information management.
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Análise de Trabalhos já Realizados
A procura de respostas na física e matemática para problemas da inteligência
artificial não é novidade. Em seu livro A Mente Nova do Rei [PEN89], Roger Penrose
analisa profundamente aspectos da física quântica, cosmologia e caos como um meio para
apresentar seus pontos de vista. Na introdução de seu livro, Penrose declara muito bem o
que pretende: “... posso pelo menos dizer que, segundo o meu ponto de vista, a nossa atual
falta de entendimento das leis fundamentais da física é que nos impede de entender o
conceito de mente em termos físicos ou lógicos.”. O livro de Penrose inspirou o autor do
presente texto durante anos. O presente texto não é nem de longe um resumo do trabalho de
Penrose. Enquanto Penrose fixa-se quase que exclusivamente na física, matemática e
ciência da computação, o presente texto aborda aspectos como o aparecimento da vida e
inteligência na Terra e uma forma diferenciada de estudar caos e entropia. Nos aspectos
relativos ao aparecimento de vida na Terra e sua lógica, a abordagem sobre o
funcionamento do DNA torna-se crucial.
A leitura do trabalho de Penrose exige muito de seu leitor passando por tópicos
extremamente densos de forma muito rápida durante suas 500 páginas. Sendo assim, para
dar sustentação à leitura, foram muito úteis os livros de Paul Davies[DAV94] [DAV96],
Halliday-Resnick-Walker[HRWa 94] [HRWb 94] e Stephen W. Hawking[HAW88] .
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Introdução

1 Introdução
O objetivo do presente trabalho de diplomação é procurar na física, matemática,
biologia e ciência da computação respostas para problemas da Inteligência Artificial. É
evidente que tal discussão estará ligada a definição de inteligência. Ainda que o trabalho
seja teórico, serão apresentados modelos implementados em Pascal que fundamentarão
certas argumentações. Serão apresentados algoritmos de autômatos celulares para
fundamentar argumentações relativas ao aparecimento e evolução da vida na Terra. Um
algoritmo para detecção de quadrados mágicos por meio de uma heurística será apresentado
tendo em vista que diversas propriedades das heurísticas podem ser observadas durante sua
execução. Vários modelos matemáticos sobre caos serão apresentados com o intúito de
evidenciar certas propriedades de sistemas dinâmicos.
Para discutir sobre inteligência artificial, devemos entender a inteligência natural e
sua origem nos seres biológicos. Para entender o estado atual da biologia na Terra,
devemos entender por quais estágios e que regras definiram a evolução da biologia e do
planeta. Certamente o objetivo proposto exigirá conhecimentos de diversas áreas de estudo
e pesquisa passando por biologia, física, caos e naturalmente ciência de computação.
Nos primeiros seres vivos da Terra, toda a sua informação estava presente em seu
DNA. Quando os primeiros cérebros evoluíram, tivemos os primeiros seres vivos que
tinham conhecimento extragenético. Em certo momento, os primeiros seres que possuíam
mais conhecimento em seu cérebro (extragenético) que em seu DNA apareceram. Quando
os seres humanos começam a desenhar e escrever pondo os frutos de sua inteligência fora
de seu cérebro, surge o conhecimento extrassomático. No momento em que passamos a
depositar não apenas o nosso conhecimento como também os métodos pelos quais
resolvemos problemas (inteligência) de tal forma que máquinas possam solucionar
problemas de forma automática, estamos dando um passo tão grande quanto ao de inventar
a escrita ou de evoluir um cérebro. Agora, estamos gerando não apenas conhecimento
extrassomático como também inteligência extrassomática.
O presente trabalho discorre sobre leis da física, teoria do caos, aparecimento da
vida e da inteligência na Terra e ciência da computação com enfoque nos aspectos de
interesse para a inteligência artificial.
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2 Fundamentos de Física
2.1 Introdução
Muitos assuntos podem vir a ser interessantes quando estamos discutindo sobre
inteligência artificial. A razão pela qual vamos abordar assuntos da física como entropia e
física de partículas é apresentar sua importância na discussão sobre o aparecimento
espontâneo de vida no nosso planeta e fundamentar alguns conceitos sobre o entendimento
do nosso universo. Posteriormente, a entropia será relacionada com o Game of Life, sendo
este o motivo de um aprofundamento detalhado. A física de partículas é importante para
entender o determinismo ou não determinismo do nosso universo. Entender o nosso
universo é entender o universo que gerou vida. Entender a vida é entender o ambiente em
que se formou a mente. Se queremos discutir sobre mentes artificiais, devemos discutir
sobre física e teoria do caos.
2.2 Entropia
Todos nós estamos acostumados a algumas leis fundamentais do nosso mundo. Em
um dia quente, se em um copo que inicialmente possuía apenas água aparecer um gelo
boiando espontaneamente, teremos um fato espantoso. De outra maneira, assistir a um gelo
degelar espontaneamente em um copo de água é um evento bem comum. Existem
seqüências de eventos que somente ocorrem em uma direção do tempo. Isto significa que
eles somente ocorrem de uma maneira e não da maneira inversa. Os eventos espontâneos
ocorrem segundo a segunda lei da termodinâmica. É a segunda lei da termodinâmica que
define que os eventos somente podem ocorrer de uma maneira e não de outra.
Segunda lei da termodinâmica: “ É impossível haver fluxo de calor de um
corpo para outro a uma temperatura mais alta, sem a ocorrência de outra
mudança”. [HRWa 94]
Um exemplo simples da segunda lei da termodinâmica é uma xícara de chá que
continuamente perde calor para o ambiente mais frio. Um outro exemplo mais complexo e
interessante da segunda lei da termodinâmica é a geladeira. Uma geladeira retira calor de
seu interior mais frio para dissipá-lo no ambiente mais quente. Isso somente é possível pelo
fato de que a geladeira recebe energia elétrica para suas funções. A passagem de calor
contra o gradiente de temperatura só é possível em um ambiente maior em que a
termodinâmica vale. No caso da geladeira, a energia de uma usina de força é enviada para a
geladeira e convertida em calor pelo motor da geladeira. A “outra mudança” citada na
definição apresentada pode ser vista aqui como o consumo de energia elétrica da geladeira.
Em 1856, o físico alemão Hermann von Helmholtz, baseando-se na segunda lei da
termodinâmica, disse : “ o universo está morrendo”. [PDA94] O calor pode ser descrito
como o grau de excitação molecular. O fluxo de calor sempre ocorre em uma direção no
tempo. Quanto mais quente está um corpo, maior será sua excitação molecular. A seta do
fluxo de calor que aponta do quente para o frio está associada à seta do tempo que aponta
do passado para o futuro. Não existe fluxo sem tempo. O fluxo é percebido com a
passagem do tempo. Se o tempo é irreversível, o fluxo é irreversível.
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Helmholtz sabia que a atividade física de um sistema fechado não dura para
sempre. Assim como um carro não pode andar para sempre sem ser abastecido, de alguma
forma as estrelas não poderiam dissipar energia para sempre. Considerando que não existe
nada além do universo, o universo está em um ambiente fechado e que não possui fontes
exteriores para o “abastecimento”. Podemos concluir que o universo pode cair em um
estado onde a temperatura é homogênea em todo universo. Sendo assim, não haverá fluxo
de calor e o “ o universo está morrendo” porque está caminhando para um estado onde não
haverá troca de calor. O estado em que não ocorre mais troca de calor porque todo o
universo atingiu a mesma temperatura é chamado de estado entrópico máximo. A
conclusão de que o universo está morrendo é uma conseqüência imediata das leis da
termodinâmica.
Se o universo está morrendo, a quantidade de tempo que existe em seu passado é
finita. As leis da termodinâmica mostram que é impossível qualquer universo com as leis
do nosso universo ser eterno. Em um universo, não pode existir fluxo de calor para sempre.
Mais cedo ou mais tarde, o universo acabaria caindo no estado entrópico máximo.
A entropia pode ser definida como uma medida de desordem atômica. Na escala do
universo, a entropia pode ser definida como o grau de desorganização do universo.
Inicialmente, imaginemos uma piscina cheia em que um lado está totalmente ocupado de
tinta vermelha e o outro está cheio de tinta azul. Depois de algum tempo, a tinta começará a
se misturar. Certamente, por força espontânea, as tintas nunca se separarão novamente. O
grau de desorganização somente cresce ou se mantém igual. Nesse caso e sempre, a
entropia somente cresce ou se mantém.
Definição entrópica da segunda lei da termodinâmica: “Em qualquer
processo termodinâmico que evolui de um estado de equilíbrio para outro, a
entropia do conjunto sistema + vizinhança ou permanece inalterada ou
aumenta.”[HRWa 94]
Ludwig Boltzmann indicou que a desordem pode ser medida quantitativamente
[HRWa 94]. De fato, existe a fórmula S = k log W, onde S é a entropia, W é a medida de
desordem do sistema e k é a constante de Boltzmann que vale 1.38 10 23 J K . Para
saber se um evento pode acontecer de forma espontânea, basta verificar se sua variação de
entropia é positiva. Afirmar que a variação de entropia é positiva significa que o estado
final possui maior entropia que o estado inicial respeitando a segunda lei da termodinâmica.
Este é o fato pelo qual um gelo não aparece espontaneamente em um copo de água em um
dia quente. O aparecimento espontâneo do gelo implicaria em uma variação negativa da
entropia. De outra forma, o gelo derrete espontaneamente apresentando uma variação de
entropia positiva .




Considerando que a entropia nunca diminui, a entropia do universo pode crescer
infinitamente? Para responder, vamos abordar um modelo: dois corpos em contato, isolados
do mundo exterior e com temperaturas distintas. Após algum tempo, a temperatura de
ambos os corpos será a mesma. Nesse ponto, a entropia será máxima não podendo crescer
mais. Sendo assim, o universo também possui um ponto teórico de entropia máxima do
qual não passará.
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A história da vida é a história do crescimento da complexidade organizada.
Paradoxalmente, enquanto a segunda lei da termodinâmica descreve um universo que
caminha para a morte, estruturas de complexidade maior evoluem. A vida é um sistema
altamente complexo e organizado que evolui ao longo do tempo. A explicação está no fato
de que para gerar um sistema organizado é necessário pagar um preço entrópico. A entropia
e a desordem são a negação de ordem e informação. Ordem e informação não vivem juntas
necessariamente. Um cristal é um sistema altamente organizado que carrega pouca
informação ao considerar sua extrema redundância; porém, uma bactéria é um sistema
altamente organizado que carrega grandes quantidades de informação em seu DNA. Existe
uma regra de incremento de complexidade operando no universo paralelamente à segunda
lei da termodinâmica. Um exemplo dessa regra é a evolução da vida na Terra em que
podemos ver a complexificação da biologia planetária ao longo de milhões de anos.
Graças à sua organização, a vida apresenta baixa entropia. Seres vivos podem até
mesmo apresentar variações negativas em sua entropia em que seu estado final possui
menor entropia do que seu estado inicial. Isso não nega a entropia. Quando encontramos
um sistema que apresenta variação negativa de entropia, este sistema está inserido em um
sistema maior que apresenta variação positiva de entropia validando a segunda lei da
termodinâmica. A vida passa o tempo todo defendendo sua organização frente às ameaças
do mundo exterior, defendendo sua organização interna. Os sistemas imunológicos são
exemplos clássicos de defesa da organização corpórea. A luta é travada no sentido de
desabilitar ou aniquilar o invasor. Defender a estrutura atual frente à ameaça da entropia é
defender a organização da desorganização.
Uma das características da vida é a baixa entropia. Existem eventos naturais capazes
de apresentar baixa entropia em um determinado ponto. Onde existe vida, existe baixa
entropia. A baixa entropia pode ser observada não apenas sob o aspecto da organização
química de um ser vivo como também podemos observar baixa entropia nos seus produtos.
A vida animal é responsável por grande quantidade de metano que é jogada na atmosfera
terrestre. Considerando que o metano reage com outros gazes da atmosfera terrestre, a
presença de metano na atmosfera garante que ela fique longe do seu estado de equilíbrio
químico. Considerando que o estado de equilíbrio é o estado de máxima entropia, sob o
aspecto atmosférico, a vida garante que a atmosfera fique fora do seu estado de equilíbrio e
fora do seu estado de entropia máxima. O estado de equilíbrio é o estado de entropia
máxima. Qualquer situação que não poderia ocorrer de forma espontânea, apresenta baixa
entropia. Quando procuramos ondas de rádio vindas do espaço exterior para efeitos de
detecção de vida inteligente alienígena, procuramos por uma onda de rádio que não poderia
ser gerada de forma espontânea ou natural. Procuramos por uma onda de rádio que possui
um padrão definido e organizado. Procuramos por uma onda de rádio de baixa entropia.
A quantidade de energia que a Terra dissipa no espaço é semelhante a quantidade de
energia que a Terra recebe do Sol. [PEN 89] A energia recebida do Sol vem em fótons de
alta freqüência e a energia dissipada no espaço é enviada em fótons de baixa freqüência.
Por motivos não apresentados aqui, a entropia dos fótons que chegam é menor do que a
entropia dos fótons que saem sendo que a quantidade de energia é a mesma. A Terra recebe
energia de baixa entropia e devolve energia de alta entropia. [PEN 89]
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FIGURA 2.1- Absorção e reflexão de fótons pela superfície

De certa forma, a vida se alimenta da baixa entropia. As plantas usam a luz solar de
baixa entropia para fabricar oxigênio molecular e matéria orgânica liberando fótons de
baixa freqüência e alta entropia. Lembrando que uma das características da vida é a baixa
entropia, quando um animal come uma planta, ele está se alimentando de uma fonte de
energia de baixa entropia.
O Sol é uma grande fonte de energia de baixa entropia. [PEN89] O Sol possui uma
imensa região com altas temperaturas e é cercado por uma vasta área com temperaturas
absurdamente mais baixas. Esse desequilíbrio térmico garante uma baixa entropia. As
plantas aproveitam a energia de baixa entropia solar para desenvolver estruturas notáveis e
complexamente organizadas.
Podemos abordar a entropia de forma mais abstrata para efeitos de computação. Em
uma computação do tipo 1 + 2 = 3, a informação de entrada é descartada quando o
resultado 3 é encontrado permitindo uso melhor aproveitado de seus recursos de memória.
Esse é um exemplo típico de uma memória de rascunho onde os operandos são descartados
quando não mais necessários. A operação de descarte é irreversível e envolve um
incremento na entropia. A entropia do universo é incrementada pela computação.
2.3 Tunelamento
O projeto dos circuitos que compõem uma CPU moderna baseia-se em uma física
determinista. No último capítulo do presente trabalho, será vista a utilidade de construir
circuitos probabilísticos além dos determinísticos na sua aplicabilidade em implementação
de heurísticas. Por hora, apenas estudaremos o comportamento probabilístico de algumas
partículas.
Por exercício de imaginação, joguemos uma bola contra uma parede. No mundo
real, podemos ter certeza de que a bola baterá e voltará. A parede é uma barreira
intransponível e a bola certamente será refletida. Ainda por imaginação, suponhamos que o
comportamento da bola seja probabilístico e que ela tenha uma probabilidade de
desaparecer de um lado da parede e aparecer do outro. Esse comportamento da bola que
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desaparece e reaparece do outro lado é chamado de
tunelamento. Obviamente, o tunelamento não ocorre
em bolas. O tunelamento pode ser observado em
partículas regidas por probabilidades como o elétron.
Vamos supor que a bola é substituída por um elétron;
o ar ambiente, por metal condutor; a barreira, por uma
fina camada de vácuo. Nessas condições, existe uma
probabilidade que um elétron tunele pela barreira.
Não há como saber previamente se um elétron vai
tunelar ou não. A única coisa que podemos calcular é
qual será a sua probabilidade de tunelar. [PEN89]
[HRWb 94] [HAW 88]

FIGURA 2.2 - Os elétrons deverão
tunelar através da barreira de vácuo

Se o universo é feito de partículas de
comportamento regido por espaços de probabilidade,
dado um estado atual do universo não poderemos
calcular o próximo estado do universo. Assim como
suas partículas, o universo é não previsível. Sendo
assim, o futurologismo sempre envolverá incerteza.
No
próximo
capítulo,
relacionaremos
o
comportamento probabilístico do elétron com a teoria
do caos e encontraremos resultados ainda mais
contundentes.

Uma outra analogia ao tunelamento pode ser feita. Vamos supor que lançamos uma
bolinha em uma superfície sem atrito na direção de uma elevação sem energia para
ultrapassa-la e , para surpresa de todos, a bolinha aparece do outro lado da elevação.

FIGURA 2.3 - A bolinha de energia E tenta ultrapassar uma barreira de energia U

Na figura acima, a energia E da bolinha é menor que a barreira de energia U. A
única maneira de transpor a barreira é o tunelamento em que E < U. A probabilidade do
elétron tunelar depende do tamanho de U. Quanto menor for U, mais provável será o
tunelamento.

2.4 Princípio da Incerteza de Heisenberg
No início do século XIX, o marquês de Laplace argumentou que o universo era
determinístico[HAW88]. Na visão de Laplace, bastaria sabermos o estado completo do
universo e as leis físicas que o regem para podermos calcular os estados futuros do
universo. Por meio de cálculos, seria possível prever qualquer coisa que desejássemos
dependendo apenas da capacidade para realizar cálculos.
Princípio da Incerteza de Heisenberg: “quanto mais precisamente se tentar
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medir a posição de uma partícula, menos se pode medir sua velocidade, e
vice-versa”.
Considerando não ser possível determinar a velocidade e a posição de uma partícula
ao mesmo tempo, o estado atual de uma partícula não pode ser determinado.
Conseqüentemente, o estado atual do universo também não pode ser determinado. O
princípio da incerteza não vale para uma bola de tênis; o princípio da incerteza vale
somente para partículas. Em uma nota de rodapé, Richard Feynman expõe seu pensamento:
“
Gostaria de colocar o princípio da incerteza no seu lugar histórico.
Quando as idéias revolucionárias da física quântica estavam aparecendo,
as pessoas tentavam entende-las em termos de idéias antiquadas ( isto é, da
falácia da bolinha)... . Porém, num certo ponto, as idéias antiquadas
começaram a falhar, e então se estruturou um aviso que dizia, na verdade,
essas idéias antiquadas não valem nada (...). Se forem abandonadas e em
lugar delas adotadas as que estou explicando nestas palestras (...) não
haverá necessidade de um princípio da incerteza!” [HRWb 94]
O que Feynman está propondo é que não devemos pensar no elétron como uma
esferinha; devemos pensar no elétron como uma onda de matéria.[HRWb 94]

2.5 Fundamentos de Física Quântica
Devemos lembrar que o calor de um corpo é simplesmente a atividade molecular
que o corpo possui. A atividade molecular do corpo pode ser verificada a alguma distância
pela radiação eletromagnética que ele emite. Acreditava-se que um corpo aquecido emitiria
a mesma quantidade de energia entre dois e três milhões de megahertz [HAW88]. Emitir a
mesma quantidade de energia em infinitas freqüências implica emitir uma quantidade
infinita de energia o que é obviamente impossível.
Em 1900, Marx Planck resolveu o problema propondo que não existem freqüências
infinitas. O número de freqüências entre dois e três megahertz em que encontraremos
energia é finito e a energia é emitida somente em determinadas quantidades.
Em 1905, Einstein formulou a hipótese, que mais tarde foi confirmada, de que a luz
poderia se comportar como se toda energia estivesse concentrada em pequenos pacotes
discretos chamados de fótons.
“A energia de um fóton é o produto da constante de Plank pela freqüência
da onda”
Em 1917, Einstein propôs que a energia de radiação é quantizada. Isso significa
afirmar que a energia somente é verificável em certos níveis enquanto que os níveis
intermediários são proibidos. Isso equivale a afirmar que a energia de radiação somente
apresenta níveis energéticos discretos. A energia de um elétron também é quantizada
[HRWb 94]. Se pensarmos que a energia de um fóton é discreta, fica natural pensar que a
energia de um conjunto de fótons também será discreta. Se a energia de um elétron é
naturalmente quantizada, em uma determinada faixa de energias, a quantidade de bits
necessária para representar o nível energético de um fóton será finita. Em um intervalo
definido de energia, é possível representar o nível energético de um fóton sem ruído de
quantização.
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A física quântica é a física da quantização. Enquanto estamos acostumados a ver o
mundo que nos rodeia de forma contínua, a física quântica trabalha com partículas e níveis
de energia discretos.
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3 Caos
3.1 Introdução
O caos trabalha com o lado desordenado da natureza, com a atmosfera de planetas,
com o mar turbulento, variações de populações de animais e com oscilações que vão da
bolsa de valores ao cérebro. Quem estuda o caos está preocupado em entender o todo a
partir de suas partes: elétron, cromossomos ou neurônios. O caos procura um padrão no
aleatório; procura uma ordem na desordem; procura um padrão de desordem verificada em
sistemas muito diferentes como o fluxo de fluídos, o clima da Terra ou o cérebro humano.
No início do século, acreditava-se que dado um conhecimento aproximado das
condições iniciais de um sistema, seria possível calcular o comportamento aproximado
desse sistema. Existia a percepção de que a órbita de Marte nunca influiria no
comportamento da atmosfera terrestre tendo em vista que acreditava-se que variações de
estado muito pequenas poderiam ser desprezadas. Em uma experiência acidental,
executando um simulador atmosférico em um computador modesto, Lorenz descobriu que
uma variação muito pequena no estado inicial de um sistema dinâmico complexo pode
implicar numa variação muito grande no estado final desse sistema.[GLE87]
É muito fácil verificar que a influência de variações mínimas no estado inicial de
um sistema podem acarretar grandes alterações no estado final em um sistema dinâmico
complexo. Nossas vidas são sistemas dinâmicos complexos. Se o autor do presente trabalho
tivesse acertado 19 e não 20 questões da prova de português no vestibular da UFRGS, ele
não teria sido classificado entre os alunos aprovados do vestibular de 1993. Sendo assim,
se o autor atingisse somente 19 acertos, o leitor não estaria lendo este texto no presente
momento. Esse é um exemplo de que o futuro está imensamente ligado a suas condições
iniciais.
Para prever o futuro, devemos ter uma medição absolutamente correta de seu estado
inicial. Vamos supor que nosso termômetro somente percebe variações de temperatura de
escala de 1ºC. Sendo assim, quando quantificarmos a informação de temperatura para
incluí-la em um sistema computacional, estaremos perdendo informação da casa dos
décimos. Por exemplo, uma temperatura de 12,4ºC será quantificada em 12ºC; da mesma
forma, 12.3ºC também será quantificada em 12ºC. Esse erro introduzido pelo sistema de
medição é chamado de ruído de quantização. O fato pelo qual não podemos prever a
meteorologia na escala de meses ou anos está no fato de que um erro de quantização inicial
muito pequeno provoca um erro final muito grande pondo por terra toda a esperança de
saber hoje qual será a condição climática no dia 17/07/2000 por uma previsão feita em
19/10/1999. O mesmo tipo de sistema computacional usado para prever a condição
climática poderia ser usada para prever a cotação da bolsa de valores com as mesmas
restrições.
“Por falta de um prego, perdeu-se a ferradura; por falta de uma ferradura,
perdeu-se o cavalo; por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro; por falta do
cavaleiro, perdeu-se a batalha; por falta da batalha, perdeu-se a
guerra”[GLE87]
Ainda que a teoria do caos trabalhe com o fluxo determinista não periódico, mesmo
sendo determinista, a impossibilidade da determinação do futuro está no fato de que nossas
medições do mundo que nos cerca sempre incluirão simplificações ou ruídos de

DA FÍSICA À INTELIGÊNCIA EXTRASSOMÁTICA

19

Caos

quantização.
Na maior parte do tempo, um grande número de fatores garante que o tamanho
populacional de determinada espécie se mantenha dentro de certos limites. Quando uma
espécie possui relativamente muitos indivíduos, a população dessa espécie tende a
diminuir. De outra maneira, quando o número de indivíduos de uma determinada espécie é
muito baixo, ela tende a crescer. Na década de 1970, George Oster, Jim Yorke e Robert M.
May [MAY92] propuseram uma fórmula que descrevia o comportamento populacional de
uma forma impressionante:
X

Xt L


t


1



1


Xt

A fórmula deve ser entendida na forma como segue: X é o tamanho da população
em um determinado instante do tempo podendo assumir valores no intervalo aberto (0;1).
Quando X está próximo de zero, a população pode crescer sem se preocupar com limites de
superpopulação. Quando X está próximo de 1, a população está próxima de seu ponto mais
alto e deverá diminuir tendo em vista a dificuldade de crescimento imposta pela
superpopulação indicada pelo fator (1-X) garantindo o decréscimo populacional. L é a
velocidade com que a população cresce na forma ideal.
Foi implementado um programa em Pascal orientado para objeto para simular o
comportamento populacional descrito acima. Foi criada uma classe chamada de TCaos com
dois métodos: SetValues que define os valores iniciais da simulação e o método Get que
retorna os valores de X. A implementação de tal classe é tão simples que vale a pena ser
apresentada agora:
type TCaos = object

{ classe que gera numeros caoticos
{ fonte em PASCAL/DELPHI
{ Joao Paulo Schwarz Schuler
}
private
L:extended; { Lambda }
X:extended; { valor }
public
procedure SetValues(PLAMBDA,PX:extended);
{ seta valores iniciais para Lambda e T }
{ lambda deve ser maior que 3.57
}
function Get:extended;
{ devolve proximo valor }
end; { of class declaration }
procedure TCaos.SetValues(PLAMBDA,PX:extended);
{seta Lambda}
begin
L:=PLAMBDA;
X:=PX;
end;
function TCaos.Get:extended;
{ devolve proximo valor }
begin
X:=X*L*(1-X);
Get:=X;
end;

}
}
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Um programa Pascal para apresentar os primeiros 20 números da seqüência para um
valor de população inicial 0.5 e L de 3.98 poderia ser o que segue:
var I:integer;
C:TCaos;
begin
C.SetValues(3.98,0.5);
for I:=1 to 20 do
writeln(C.Get:10:5);
end.

Foi afirmado várias vezes que uma modificação muito pequena no estado inicial de
um sistema dinâmico complexo implica em uma grande modificação em seus estados
futuros. Sendo assim, vamos a um exemplo numérico usando a classe TCaos. Foram
obtidos os seguintes resultados nos primeiros 20 ciclos para o valor de L=3.98.
TABELA 3.1 - Resultados obtidos com a classe TCaos

Ciclo

Primeira Simulação

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.5000000000
0.9950000000
0.0198005000
0.0772455920
0.2836892678
0.8087744753
0.6155401272
0.9418689064
0.2179124408
0.6782979035
0.8684752332
0.4546194900
0.9868036250
0.0518284780
0.1955863016
0.6261825549
0.9316302921
0.2535072579
0.7531804859
0.7398805734
0.7659800958

Segunda Simulação
0.5010000000
0.9949960200
0.0198161819
0.0773055334
0.2838909640
0.8091216006
0.6146864675
0.9426511164
0.2151587567
0.6720845551
0.8771398855
0.4289067168
0.9748840655
0.0974507950
0.3500574675
0.9055186030
0.3405075573
0.8937573996
0.3779213388
0.9356852659
0.2395098294

Observe que a primeira coluna descreve o número do ciclo. A segunda coluna
descreve os valores encontrados para uma população inicial 0.5. A terceira coluna descreve
os valores encontrados para uma população inicial de 0.501. A diferença encontrada no
estado inicial é de apenas 0.001 enquanto que no estado final das simulações encontramos
uma diferença que ultrapassa 0.52. Como coloca muito bem May: “Quando as dinâmicas
são caóticas, a sensibilidade a condições iniciais é tão grande que previsões a longo prazo
se tornam praticamente impossíveis.” [MAY92].
Um exemplo clássico de sistema dinâmico na bibliografia do caos é o sistema de
corpos no vácuo em órbita. Foi implementada uma classe em Pascal para efetuar
simulações de corpos pontuais no vácuo com posição e velocidade vetorial no plano. Os
detalhes de implementação não serão descritos aqui. Para efeitos de rigor científico, os
fontes do simulador seguem em anexo para futura verificação. Ainda assim, em diferentes
simulações, é importante verificar que os corpos tomam caminhos diferentes para
velocidades iniciais quase iguais. Na figura que segue, podemos observar o caminho
seguido por cinco corpos sob a ação de suas próprias gravidades ao final de 5000 ciclos.
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FIGURA 3.1 - simulação de
corpos no vácuo sob efeito
gravitacional. As linhas
descrevem a trajetória de
corpos no vácuo; as suas
trajetórias são alteradas
pelas
acelerações
gravitacionais.

Alterando a velocidade de um único corpo em seu estado inicial em menos de 1%
encontramos as seguintes órbitas:

FIGURA 3.2 - simulação de
corpos no vácuo sob efeito
gravitacional. As trajetórias
descritas por corpos após
uma pequena variação do
estado inicial.

Uma nuvem não tem forma definida. Ainda assim, todos nós sabemos o que é uma
nuvem. Uma nuvem pode assumir inumeráveis formas diferentes. Ainda assim, uma
criança sabe identificar uma nuvem com extrema facilidade. Quando nós olhamos para uma
nuvem e a identificamos como tal, reconhecemos um padrão no formato da nuvem. Uma
nuvem é um sistema desordenado que pode ser reconhecido por possuir um determinado
padrão de desorganização. Na nuvem, podemos reconhecer uma organização na
desorganização. O estudo do caos está ligado ao estudo da aparente desordem e da
misteriosa ordem.
3.2 Equações de Lorenz
O último modelo caótico que iremos abordar antes de entrar nos fractais é o modelo
formado pelas equações de Lorenz. [GLE87][OLI92] As equações de Lorenz são um
modelo para o comportamento de um fluído aquecido que sobe por convecção. Convecção
é o movimento vertical de um fluído muito aquecido. O comportamento caótico
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apresentado pelas equações do Lorenz vale para sugerir o comportamento caótico do leite
que é aquecido no fogão até o comportamento caótico de uma atmosfera planetária. Uma
equação diferencial é uma equação que descreve como um sistema se modifica ao longo do
tempo. Lorenz criou um sistema chamado de sistema de Lorenz que é composto por três
equações diferenciais :
dx/dt = A(y-x)

FIGURA 3.3 - Equações de lorenz.

dy/dt = Bx - y - zx

A,B,C são constantes e x,y,z são variáveis.

dz/dt = xy - Cz
Foi criada a classe TLorenz que implementa as
equações de Lorenz. O método dessa classe que realiza o cálculo propriamente dito foi
implementado como segue:
procedure TLorenz.Run;
var DX,DY,DZ:extended;
const A = 5; B = 15; C = 1;
G = 10000;
{ granularidade ou 1/dt }
begin
DX:=(A*(Y-X))
/G;
DY:=(B*X - Y -Z*X) /G;
DZ:=(X*Y - C*Z)
/G;
X:=X + DX; Y:=Y + DY; Z:=Z + DZ;
end;

A constante G é a constante de granularidade ou quantização de tempo. Quanto
maior for G maior será nossa precisão e menor será o erro.
Cada estado do sistema feito pelas equações de Lorenz é dado por três variáveis:
X,Y,Z. Plotando no espaço os pontos pelos quais o sistema passa, encontramos o famosa
“borboleta” apresentada na figura 3.4. Observando a “borboleta” podemos constatar
diversas propriedades de um sistema caótico: não periodicidade e imprevisibilidade.
Entende-se por não periodicidade a propriedade que um sistema tem de nunca repetir o seu
estado. Isso significa que o sistema nunca passa pelo mesmo ponto. Em um sistema não
cíclico, o número de estados possíveis é infinito.

FIGURA 3.4 - “Borboleta” gerada com as
Equações de Lorenz em uma implementação
que segue em anexo.

As Equações de Lorenz são equações que podem ser usadas para demostrar
simplificadamente o comportamento caótico de um fluído em convecção na atmosfera de
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um planeta.
3.3 Caos na atmosfera de Júpiter
Júpiter é um planeta vasto. A massa de Júpiter é 318 vezes a massa da Terra.
Possuindo 16 luas, Júpiter apresenta um diâmetro equatorial de 143.000km. [HRWb 94] O
núcleo de Júpiter é formado por uma esfera de metal e rocha circundada por um vasto
oceano de hidrogênio metálico e líquido. [SAG83] Olhando para Júpiter de sua órbita,
somente vemos nuvens que variam em seu colorido de acordo com sua composição
química. Entre a natural imprevisibilidade de qualquer sistema atmosférico planetário, uma
mancha vermelha de enormes dimensões é logo identificada. A grande mancha vermelha
possui o tamanho de uma elipse que possui 44.000 quilômetros em seu eixo maior e 11.000
quilômetros em seu eixo menor.[SAG83] Vale lembrar que o diâmetro equatorial da Terra é
de 12.800 quilômetros. [HRWb 94]
Entre 1600 e 1610, Hobert Hooke viu a grande mancha vermelha. À medida que os
telescópios ganhavam poder, as melhores imagens demostravam o desconhecimento sobre
o assunto. Foram apresentadas diversas teorias para explicar o fato da existência de uma
grande mancha vermelha em Júpiter. Em fins do século XIX, foi suposto que a mancha
vermelha era formada por um enorme lago oval de lava liquefeita que saía de um vulcão
próximo. Na década de 60, foi proposto que a mancha vermelha seria o alto de uma coluna
de gás ascendente que possivelmente estivesse saindo de regiões mais profundas. De toda
maneira, durante séculos, uma grande mancha vermelha era vista da Terra. A mancha
vermelha parecia não se deslocar ou se deslocar muito pouco.[GLE87]
Em 1978, a sonda espacial Voyager fotografou a grande mancha vermelha com uma
qualidade impressionante. Foi possível constatar que a grande mancha vermelha era um
sistema atmosférico giratório que lembrava um furacão. A grande mancha vermelha não é
um furacão, ela é apenas um sistema atmosférico giratório de enormes proporções e que
apresenta estabilidade para sobreviver durante séculos. As fotos da Voyager apresentaram
um planeta composto em sua maior parte por fluidos em movimento.[GLE87]
Foi afirmado anteriormente que um sistema dinâmico é muito sensível a suas
condições iniciais e que a atmosfera de um planeta é um sistema caótico. Como pode um
sistema atmosférico giratório sobreviver durante séculos onde somente deveria existir caos?
Como pode aparecer uma ilha de estabilidade em meio ao caos?
Em princípios da década de 80, Philip Marcus programou seu computador com as
regras que regem o fluido atmosférico. Foi considerada uma atmosfera rica em hidrogênio e
hélio em um planeta gigante como Júpiter e um período de rotação de 10 horas. O que era
esperado por poucos agora é fato. Na simulação de Marcus, uma enorme massa atmosférica
giratória estável e equivalente a grande mancha vermelha nasce. As mesmas regras que dão
origem ao caos deram origem a estabilidade na atmosfera de Júpiter. [GLE87] Não somente
foi apresentada uma explicação para a grande mancha vermelha como também foi
apresentado um modelo matemático que gera caos e dentro desse caos gera uma ilha de
estabilidade.
Logo após a formação da Terra, a Terra era dominada pelo caos. Vale lembrar que
caos é uma propriedade de um sistema dinâmico complexo que apresenta uma desordem
aparente e uma ordem misteriosa que regula a desordem. É natural pensar que no princípio
a desordem imperava tendo em vista que ela é resultado da entropia. Quando a vida
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começou, a vida era uma ilha em meio ao caos. Assim como em Júpiter e na simulação de
Marcus, é possível o nascimento de uma ilha de estabilidade em meio ao caos. O
nascimento da vida na Terra é o nascimento de uma ilha de estabilidade em meio ao caos.
3.4 Fractais
Idéias divergentes são muito comuns na política. Vamos supor um país que possui
um partido de direita e outro de esquerda. No partido de esquerda existem pessoas que
pensam de forma mais radical e pessoas que pensam de forma mais moderada. Entre
aqueles que pensam de forma mais moderada, existem aqueles que pensam de forma um
pouco mais radical do que a média daqueles que pensam de forma moderada no partido de
esquerda. Divergências políticas podem ser observadas em diferentes escalas: indivíduos,
grupos ou países.
Analisando aspectos bem diferentes, uma árvore apresenta um certo padrão. O
tronco divide-se em galhos menores. Os galhos continuam dividindo-se em outros galhos
até chegarmos às folhas. [GLE87] O que é importante salientar agora é que o padrão
“divide em menores” é observado em diferentes escalas. Assim como na árvore, na política,
o padrão “divergente” é observado em diferentes escalas.
Trecho retirado da apresentação do software Double Fractal:
“Fractals are infinite complex images defined by a finite definition. We find
in fractals a model to understand many different sciences such as economy,
health and weather.” [JPS98]
Voltando ao mundo matemático, o triângulo de Sierpinski é um triângulo dividido
em quatro partes. As três partes exteriores são divididas em quatro partes da mesma forma.
O triângulos vão se partindo em outros triângulos até o infinito.[OLI92] O triângulo de
Sierpinski é uma estrutura de complexidade infinita que possui uma definição simples e
finita. É interessante observar que uma estrutura de complexidade infinita pode ser definida
por uma quantidade finita de bits.

FIGURA 3.5 - Vista de uma região
do Triângulo de Sierpinski. Cada
parte do triângulo revela estrutura
semelhante ao seu todo.

3.5 O Fractal de Mandelbrot
O fractal de Mandelbrot é feito no plano dos números complexos. Tomemos a
função complexa F de variável complexa que é definida como segue:
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F :Z Z
Em que C é uma constante do plano complexo.
x x2 C


Para cada ponto C do plano complexo, a função F é repetida por retroalimantação
até ultrapassar uma distância definida da origem sendo que X0 = 0 + 0i , X1 = C , X2 = C2 +
C... De acordo com a velocidade que x ultrapassa uma distância determinada constante da
origem, é atribuída uma cor ao ponto C do plano complexo. [OLI92][PEN94]
A função Pascal que calcula a cor de um ponto C no plano complexo poderia ser
implementada como segue:
iter:=0;
X.SetValues(0,0);
while (iter < maxiter) and (DistOrigem(X)< 100)
do begin
X:=PlusComplex(SquareComplex(X),C);
iter:=iter+1
end;
CountMandelIter:=iter;

CountMandelIter receberá o
índice de cor a ser usado no
ponto
de
entrada
C.
PlusComplex é função que soma
números
complexos,
SquareComplex
eleva
ao
quadrado um número Complexo
e DistOrigem calcula a distância
da Origem de um número
complexo.

Por exercício, vamos fazer um mergulho no fractal de Mandelbrot nas figuras
3.6,3.7 e 3.8:

FIGURA 3.6 - fractal de Mandelbrot.
Região do Plano Complexo:
(-3 -2i ; 2 + 2i)
O retângulo marcado será ampliado na próxima
figura.
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FIGURA 3.7 - fractal de Mandelbrot.
Região do Plano Complexo:
( -1,265524625 -0,4414168937i ;
-1,083511777 -0,2779291553i)
O retângulo marcado será ampliado na próxima
figura.

FIGURA 3.8 - fractal de Mandelbrot.
Região do Plano Complexo:
(-1,206672505 -0,323812635i ;
-1,173154079 , -0,2863930982i )

Observe que na figura 3.8 é possível identificar uma forma em preto semelhante a
forma apresentada na figura 3.6 conferindo o comportamento fractal. A complexidade
infinita confere a possibilidade de continuarmos mergulhando de forma infinita no fractal.
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4 Computação Biológica
4.1 Resumo da Evolução da Vida na Terra
Primeiros milhões de anos após a formação da Terra: os relâmpagos e a luz
ultravioleta do sol estavam decompondo as moléculas da atmosfera primitiva rica em
hidrogênio. Novas moléculas de complexidade gradualmente maior combinavam-se na
atmosfera. Os produtos da química atmosférica precipitavam-se no oceano que
conseqüentemente se tornava quimicamente mais complexo.[SAG83] O Jardim do Éden
molecular estava pronto. Caoticamente, a primeira molécula capaz de fazer cópias
grosseiras de si mesma é formada. Toda uma estrutura de herança e evolução e toda
atividade biológica que tivemos contato está baseada em uma molécula ancestral ao ácido
desoxirribonucléico, o DNA. A molécula principal da vida na Terra, o DNA tem a forma de
uma escada em que cada degrau pode conter um de quatro tipos de nucleotídeos diferentes
que são as quatro letras do alfabeto genético. Cada letra do alfabeto genético carrega 2 bits
de informação.
No oceano primitivo não existiam predadores; existiam somente moléculas se
duplicando. A evolução ao nível molecular seguia de forma implacável. Com o passar de
milhões de anos, moléculas especializadas se agruparam formando as primeiras células
primitivas.[SAG83]
A vida na Terra apareceu logo depois de sua formação. A Terra foi formada há 4.6
bilhões de anos atrás enquanto que a vida apareceu há 4 bilhões de anos. Considerando as
dimensões de tempo, a vida apareceu pouco depois da formação da terra. Toda biologia da
Terra possui código genético descrito na mesma cadeia de DNA com 4 nucleotídeos.
[SAG83] Seres humanos, árvores e bactérias são descritos pelo mesmo alfabeto genético.
Darwin não poderia estar mais certo. O motivo pelo qual os organismos são diferentes está
no fato de que suas instruções em seus códigos genéticos são diferentes ainda que seus
alfabetos sejam os mesmos.[SAG77]
Os segredos da evolução são mutação, tempo e morte. A mutação é uma alteração
de um nucleotídeo que é passado para a geração seguinte. A maior parte das mutações são
desfavoráveis para o indivíduo enquanto que uma pequeníssima parte torna o indivíduo
melhor adaptado melhorando suas chances de propagar seu DNA. A morte é responsável
pela eliminação dos indivíduos menos adaptados contribuindo para a evolução.
Moléculas com funções especializadas formaram colônias que resultaram nas
primeiras células. Há 3 bilhões de anos, os primeiros seres multicelulares evoluiriam a
partir de células vegetais. É importante observar que árvores e seres humanos são colônias
de células. Cada célula também é uma colônia de seres descendentes dos seres que
existiram no mar primitivo da Terra. O fato de que as mitocôndrias tenham seu próprio
DNA sugere fortemente que elas sejam descendentes de organismos independentes do mar
primitivo da Terra. Somos uma colônia de células em que cada célula também é uma
colônia.
Há 2 bilhões de anos atrás, nas mesmas regras que ditam a evolução da vida, o sexo
apareceu. O sexo é a troca de código genético entre organismos independentes. Com o

DA FÍSICA À INTELIGÊNCIA EXTRASSOMÁTICA

28

Computação Biológica

sexo, segmentos de DNA podem ser trocados tornando o processo evolutivo
tremendamente mais rápido. Antes do sexo, a única maneira de evoluir era por mutação. Os
seres que podem trocar DNA tem a possibilidade de evoluir muito mais rápido do que
aqueles que tem que esperar por uma mutação fortuita. Podemos afirmar que um dos
segredos da evolução é o sexo. Não é por acaso que seres humanos apresentam grande
interesse por troca de segmentos de código genético. [SAG77]
Há 1 bilhão de anos atrás, a atmosfera da Terra foi alterada de forma irreversível. Os
vegetais da Terra fabricaram quantidades enormes de oxigênio molecular que foi lançado
na atmosfera. As células vegetais possuem cloroplastos que são responsáveis por converter
luz solar, água e dióxido de carbono em carboidratos e oxigênio. A atmosfera perdia suas
características primitivas como a presença abundante de hidrogênio. O oxigênio, molécula
altamente reativa com diversas moléculas orgânicas, foi um gás letal para a maior parte dos
seres vivos desprotegidos.[SAG83]
Há 600 milhões de anos, o domínio das algas sobre o planeta foi perdido na
revolução cambriana para uma enorme diversidade de novos e mais complexos seres vivos.
Até então, a evolução ocorria principalmente no nível de estrutura celular e bioquímica.
Pouco depois, apareceu o primeiro peixe e o primeiro vertebrado. Plantas migraram para a
terra e a evolução seguiu seu curso. [SAG83]
Os organismos vivos mais simples que conhecemos são os viróides que possuem
menos de 10.000 átomos. Provavelmente os viróides são descendentes de organismos mais
complexos sendo dependentes de organismos maiores para se reproduzir. Os organismos
vivos de forma independente mais simples que se tem conhecimento são conhecidos por
PPLO que possuem cerca de 50.000.000 de átomos. [SAG83]
4.2 Fundamentos de Química Orgânica
“Química Orgânica é a parte da química que estuda os compostos de
carbono” .[FEL88]
Os aspectos de química orgânica estudados aqui são aqueles de importância para o
que será tratado nas próximas secções. Estudamos os aminoácidos tendo em vista que eles
são os blocos de construção de diversas moléculas orgânicas maiores encontradas em seres
vivos. Entre os compostos de aminoácidos que iremos estudar, estão as enzimas, que serão
importantes no decorrer da exposição de algumas abordagens.
Os aminoácidos são compostos orgânicos que apresentam as funções químicas
NH 2 e ácido
COOH . O radical NH 2 é básico e o radical
amina
COOH é ácido garantindo que os aminoácidos podem agir como aminas em certas
situações ou ácidos em outras. Uma ligação peptídica é uma ligação que ocorre entre o
NH 2 . Um composto orgânico
COOH e o radical básico
radical ácido
formado por muitas ligações peptídicas é chamado de polipeptídio. Uma proteína é um
polipeptídio formado por diversos aminoácidos ligados por ligações peptídicas. [FEL88]
Moléculas que podem participar de reações químicas e ao final dessas reações
encontram-se inalteradas são chamadas de catalisadores. Catalisadores ligam-se a outras

DA FÍSICA À INTELIGÊNCIA EXTRASSOMÁTICA

29

Computação Biológica

moléculas e fazem alguma reação química sobre as moléculas a que se ligaram. Depois de
cumprido o papel do catalisador, ele se desliga dos produtos que gerou e volta ao estado
inicial podendo reiniciar o processo. O catalisador tem a propriedade de poder quebrar e
compor moléculas. Catalisadores são pequenas máquinas moleculares. Os catalisadores
estão para química assim como as funções estão para computação.
As enzimas orgânicas são proteínas complexas que agem como catalisadores dos
processos biológicos. Vale lembrar que proteínas são compostos de aminoácidos ligados
por ligações peptídicas. Sendo assim, enzimas também são compostos de aminoácidos.
[FEL88]
4.3 Fundamentos de Codificação Genética
A molécula de DNA é uma escada de nucleotídeos. Cada nucleotídeo é feito por 3
partes: uma base nitrogenada ( púrica ou pirimídica ), um açúcar e um ácido fosfórico.
[NORF81] O nucleotídeo leva o nome da base que é a parte que carrega informação. O
DNA é uma longa seqüência do tipo ...-fosfato-açúcar-fosfato-açúcar-fosfato-... onde as
bases estão ligadas nos açúcares da seqüência. [FEL88]
TABELA 4.1 - Bases encontradas no código genético

Bases Púricas

Bases Pirimídicas

Citosina (C)

Adenina (A)

Timina (T)

Guanina (G)


Usando a fórmula número de bits log 2 1 p em que p é a probabilidade do
evento, podemos calcular quantos bits cada nucleotídeo carrega. A probabilidade de que um
determinado nucleotídeo apareça é de ¼ ou 0.25. Sendo assim, cada nucleotídeo carrega
log 2 1 0.25 log 2 4 2 bits de informação. Vale observar que os nucleotídeos são
complementares. Adenina é complementar de Citosina e Guanina é complementar de
Timina.


Um códon é definido por um conjunto de 3 nucleotídeos. Sendo assim, existem
4*4*4=64 códons diferentes. Cada códon corresponde a um tipo de aminoácido diferente.
O problema é que existem somente 20 tipos de aminoácidos, tornando o código redundante.
Existem diferentes códons para o mesmo aminoácido permitindo que uma mutação
transforme um códon em um códon equivalente ou sinônimo sendo esta uma mutação
neutra. Na década de 50, incorretamente foram feitas propostas de modelos genéticos em
que códons mais comuns poderiam usar menos nucleotídeos bem ao estilo do código de
compressão de Huffman. A idéia geral do código de compressão de Huffman é representar
com menos bits os eventos mais freqüentes e representar com mais bits os eventos menos
freqüentes. A redundância existente no código genético permite alguma proteção contra
mutações. Em simulações feitas por computador, David Haig e Laurence D. Hurst
mostraram que o código redundante do DNA está quase no nível ótimo no que tange à
proteção a mutações. [HAY98]
Considerando que o DNA humano possui cerca de 5 bilhões de nucleotídeos
[SAG77] e que cada códon é composto de 3 nucleotídeos, podemos concluir que o DNA
humano possui cerca de 1.7 bilhões de códons. Para facilitar o cálculo, supomos que os
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códons referentes aos 20 aminoácidos sejam equiprováveis. Sendo assim, o número de bits
necessário
para
representar
o
DNA
humano
será
de
9
9
bits
ou
918
megabytes!
A
quantidade
de
DNAs
log 2 1 1 20
1.7 10
7.3 10
diferentes de tamanho de 7.3 10 9 bits é de exatos 2 7.3 10 .




9



4.4 DNA e Técnicas de Programação
Toda vida que conhecemos e subseqüentemente toda inteligência biológica que
conhecemos está baseada em DNA. Entender o funcionamento, o protocolo e as regras em
que o DNA é escrito e interpretado são essenciais no entendimento da vida. Se queremos
falar de vida e inteligência artificial deveremos falar sobre a computacionalidade do DNA.
No presente tópico, pretende-se examinar aspectos que possam ser importantes sobre o
código genético para cientistas da computação.
Em um computador, um programa é um conjunto de dados e instruções que operam
sobre esses dados. Vale observar que o próprio programa é uma informação contida na
memória do computador. Podemos olhar o DNA como uma memória que possui dados e
instruções analogamente à memória de um computador.
Ainda que as regras básicas de formação do DNA de uma árvore, bactéria ou um
primata sejam semelhantes, a semântica ou significado associado a certos códons ou genes
pode variar. Na genética bacteriana, existem conjuntos de genes que são ativados em
conjunto por um único operador. A ativação de um gene resulta na fabricação de um
composto de aminoácidos. Quando um operador é ativado, todo o seu conjunto de genes é
ativado. A ativação de um operador lembra a chamada de função que resulta na execução
das instruções que descrevem a respectiva função. O operador pode ser ativado ou
suprimido por um outro gene chamado de regulador situado em outro lugar do genoma.
O gene é composto por uma sequência de códons. Considerando que cada códon
corresponde a um aminoácido, cada gene corresponde a um composto de aminoácidos. O
gene regulador exerce função de controle. O gene regulador controla a ativação ou
supressão do gene operador. Quando um gene operador é ativado, ele desencadeia a
ativação de todo o conjunto de genes a que pertence.
Abordando um exemplo, vamos supor um gene regulador que comanda um gene
operador que ativa a produção de enzimas que metabolizam um açúcar. Apenas haverá
sentido disparar a produção dessas enzimas quando existir a presença de açúcares. O gene
regulador deverá reagir à presença do açúcar ativando o gene operador que é responsável
pela produção de enzimas que metabolizarão o açúcar e deverá desativar o gene operador
na falta de açúcares. É interessante observar que um gene somente pode estar em dois
estados lógicos mutuamente exclusivos que são “ativado” e “desativado”.
TABELA 4.2 - Comparação entre o DNA e o computador digital

Instruções Básicas de um Computador

Instruções Básicas do DNA

Teste

Regulação (teste sobre o estado bioquímico)

Atribuição / Soma

Ação de uma enzima

O DNA não é o único lugar onde existe informação. O estado bioquímico de uma
bactéria pode ser um tipo de memória sobre a qual os reguladores fazem seus testes. No
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exemplo do açúcar, os estados de memória em relação ao açúcar poderiam ser
hipoglicêmico, normal ou hiperglicêmico.
Podemos olhar uma bactéria como um hardware em que a informação do seu DNA
é o seu software. Ao olhar a tabela apresentada acima, ficam conseqüentes as perguntas que
seguem: para cada máquina de Turing existe uma bactéria equivalente? O poder
computacional de uma bactéria é total? Será que o segredo da vida possui poder
computacional total? Não é pretendido responder tais perguntas aqui.
Quando trabalhamos com textos em computadores, é comum trabalharmos com
longas seqüências de caracteres em código ASCII. Cada letra do alfabeto possui um
correspondente no código ASCII. Para o fim de linha, comumente usamos um caractere
terminador de índice 13 (0DH ou ENTER ou CR). Abordando a comparação do DNA com
uma longa seqüência de caracteres, assim como nas seqüências ASCII, também existe um
símbolo terminador no DNA que pode ser um dos códons UAA, UAG ou UGA em
bactérias. Existem indicações de que UAA é um códon de terminação no
homem.[NORF81]
Em uma seqüência de caracteres longa, a supressão de um único bit ou de um
conjunto de bits não múltiplos de 8 (bytes) acarreta um descompasso de sua leitura
tornando-a initeligível perdendo até os símbolos terminadores. Da mesma forma, a perda de
um nucleotídeo ou um conjunto de nucleotídeos não múltiplos de 3 acarreta na perda de
longas sequências de código incluindo os terminadores.
Quando um computador está procurando por vírus em sua memória, ele varre toda a
memória procurando por uma sequência definida de bytes que identifique a presença de um
determinado tipo de vírus na máquina. Em uma bactéria, a situação é extremamente
semelhante. Quando uma bactéria é invadida por um DNA estranho ( de origem viral ), o
DNA estranho poderá ser interceptado por uma enzima de restrição que varrerá o DNA até
encontrar uma sequência de códons previamente definida. Em caso afirmativo, o DNA será
quebrado. Por exemplo, sempre que a enzima Eco R1 encontra uma sequência do tipo
AATTC, o DNA será quebrado.[NORF81]
TABELA 4.3 - Enzimas de restrição e DNAs virais

Enzimas de Restrição

Seqüência de DNA supostamente viral

Eco R1

GAATC

Hind III

AAGCTT

Hinf I

GANTC

Hpa I

GTTAAC

Encarando o fato de que as enzimas são processadores de moléculas, já que podem
quebrar e compor moléculas, se as moléculas que uma enzima processa possui informação,
a enzima está processando não apenas moléculas que carregam informação como está
processando a própria informação.
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4.5 Evolução dos Seres Superiores
Hoje, tanto os seres vivos mais simples como os mais complexos da Terra possuem
a mesma quantidade de tempo em história evolucionária. Tanto bactérias, vírus, árvores e
homens são resultado de cerca de 4 bilhões de anos de evolução. Uma bactéria
contemporânea não tem muito mais informação que uma bactéria de alguns milhões de
anos atrás; porém, uma bactéria contemporânea é muito mais efetiva em suas funções
bioquímicas. Ainda que a quantidade de informação não tenha se alterado de forma
significativa, a qualidade desta informação sofreu grande alteração. [SAG77]
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5 Autômatos Celulares
5.1 Introdução
Um autômato celular é um conjunto de autômatos identicamente programados que
interagem entre si. No autômato celular, cada autômato é uma célula. Podemos construir
autômatos celulares com uma ou mais dimensões. Um autômato celular 1D é um autômato
celular que possui uma seqüência infinita de autômatos justapostos em linha. Um autômato
celular 2D é composto por autômatos postos lado a lado formando um plano. A mesma
abordagem pode ser usada para autômatos celulares de maior dimensionalidade.[GRE93]
5.2 Autômato Celular 1D
Normalmente, no autômato celular, o próximo estado de uma célula depende do seu
estado atual e do estado das células vizinhas. Em um autômato celular 1D, o próximo
estado de uma célula depende do estado dela própria e de suas duas vizinhas. Normalmente,
só existem dois estados possíveis para cada célula: 0 ou 1 ou verdadeiro ou falso.[GRE93]
Nesse caso, o estado de uma célula é definido com 1 bit. Sendo assim, se o próximo estado
de cada célula é função do seu próprio estado e o estado de suas duas células vizinhas,
teremos uma entrada de 3 bits para cada célula. Se para cada entrada possível deveremos
programar uma regra de transição de estado, deveremos construir 2 3 8 regras para cada
autômato. Cada regra que define o próximo estado de um conjunto de estados binário é
definida por 1 bit. Se cada autômato ou célula é definida por 8 regras de 1 bit, existem
definições de células possíveis ou existem 256 autômatos celulares 1D
2 8 256
possíveis.
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FIGURA 5.1 - Exemplo de
definição de transição de estado
para um autômato celular que gera
estrutura semelhante ao triângulo
de Sierpinski.
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FIGURA 5.2 - Comportamento
de um autômato celular 1D ao
longo do tempo definido com as
regras da Fig. 5.1. Os estados 0
e 1 foram trocados por . e X.

Observe a semelhança entre a Figura 5.2 e a figura 3.5. O triângulo de Sierpinski
pode ser gerado pelo autômato celular definido na figura 5.1. Isso prova que um autômato
celular pode apresentar comportamento fractal. Regras de produção simples podem gerar
fractais.
5.3 Gramática Bidimensional
Gramáticas de imagens e gráficos foram primeiramente propostas para
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processamento de imagens tais como o reconhecimento de cromossomos e o
reconhecimento de escrita manual. Para o que se pretende, existe interesse na gramática
bidimensional nos aspectos que seguem: especificação simples e próxima à intuição
humana e aplicabilidade na definição de autômatos celulares.
Para efeito de entendimento, um exemplo simples de aplicação de regras de
produção bidimensionais para desenvolvimento de fluxos de controle é o que segue:

FIGURA 5.3 - Um exemplo de regras de produção bidimensionais.

A figura 5.4 apresenta um exemplo de produção incompleto baseado nas regras de
produção bidimensionais da figura 5.3.
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FIGURA 5.4 - Um exemplo de produção bidimensional.

As regras de produção apresentadas no exemplo anterior poderiam ser alteradas
facilmente para alcançar maior ou menor generalidade.
5.4 Game of Life
Game of Life é um autômato celular criado em 1970 por um jovem matemático
chamado John Horton Conway. Sua meta era criar um simulador de células com três
objetivos: nenhum desenho ( colônia ) simples iria obviamente crescer para sempre,
algumas colônias simples deveriam crescer selvagemente, garantir que colônias simples
poderiam levar muito tempo para desaparecer ou estabilizar. O próximo estado de cada
posição ocupável por célula é função dos estados anteriores de suas vizinhas e dela própria.
O simulador Life obedece a uma regra de produção bidimensional que obedece às
seguintes regras gerais de produção: todas as células que tiverem duas ou três células
vizinhas permanecem vivas, e em todos os espaços ocupáveis por células que tiverem três
vizinhas, nascerá uma célula na próxima geração e em qualquer outro caso a célula
perecerá. Vale observar que cada posição ocupável por células possui um estado "viva" ou
"não viva". [DEW85]
Para abordar um simulador de vida é importante definir o que é vida. Ainda que não
seja simples defini-la, para efeitos do presente texto consideramos que vida é a capacidade
que um ser ( molécula, estrutura ou colônia) de construir uma cópia de si próprio que tenha
capacidade de gerar novos semelhantes.
Em inúmeras simulações do Life não foi observada nenhuma estrutura com
capacidade de se replicar. Sendo assim, o Life não gerou vida, não significando isso que o
simulador Life não possa gerar vida. Vale lembrar que provavelmente a vida não levou
mais do que 600 milhões de anos para aparecer em nosso planeta.
A razão pela qual estamos tão interessados no Game of Life está no fato de uma
estrutura simples poder desvelar uma estrutura complexa. A vida na Terra nasceu de
reações químicas simples. Sob a ótica que a vida é um sistema complexo e a química é um
sistema simples, podemos afirmar que um sistema complexo emergiu de um sistema
simples. Sob outra ótica, afirmando que as funções neuronais e químicas do cérebro são
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funções simples e a mente é uma função complexa, podemos afirmar que a mente é um
sistema complexo que emerge de funções elementares simples. Em um nível mais
fundamental, como conseguir complexidade da simplicidade e ordem da desordem? No
Life, foram construídas regras simples com a esperança de encontrar sistemas mais
complexos e remotamente vida . [REG87]
John Conway realmente acredita em seu modelo falando: ”It is no doubt true, that
on a large enough scale Life would generate living configurations. Genuinely living,
evolving, reproducing, squabbling over territory. On a large enough board, there's no
doubt in my mind that this sort of thing would happen”. Não obstante, Conway provou que
o Life possui poder computacional total. Para cada máquina de Turing, existe uma
disposição de células no Life equivalente. Se Conway estiver correto quanto à possibilidade
de vida evoluir em seu modelo, está aberta a possibilidade da evolução de estruturas que de
alguma maneira comportam-se como código genético. Poderemos ver predadores e presas;
com alguma sorte, veremos o primeiro cérebro e a primeira mente. [REG87]
Ao longo de quase 30 anos de pesquisa por diversos cientistas, foram descobertas e
nomeadas diversas estruturas de complexidade variável no Game of Life. Algumas
estruturas encontradas chegam a ter 4000 células. Foram encontradas diversas estruturas
entre as quais as que simulam funções lógicas, que se comportam como memória e que se
deslocam no espaço. A figura 5.5 apresenta colônias estáveis enquanto que a figura 5.6
apresenta colônias de comportamento cíclico.

FIGURA 5.5 - Algumas Colônias Estáveis
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FIGURA 5.6 - Algumas Colônias Cíclicas

É interessante observar que as regras que governam o Life não são inversíveis. As
regras do Life apontam para o mesmo lado da seta do tempo. Dado um estado arbitrário,
não sabemos definir o estado anterior; sabemos somente definir o estado posterior. Quando
chegamos a um estado onde todas as colônias estão estáveis e não é mais observada
nenhuma modificação de uma geração para a outra, chegamos ao estado de máxima
entropia para um determinado estado inicial. Nesse estado, não será possível nenhuma
modificação que provoque a alteração de sua entropia.
A entropia sempre cresce ou se mantém. Isso implica que o grau de desorganização
do universo sempre cresce ou se mantém. A evolução da vida é um processo que cresce em
complexidade. A vida caminha no lado contrário da entropia. A vida deseja a eternidade. A
entropia garante a morte do universo. A eternidade é o sonho de uma mente. A entropia é
uma lei da termodinâmica. A razão para a existência do universo pode ser algo a ser
procurado por uma mente. O universo apenas existe.
5.5 Implementação do Life
Foram feitas três implementações das regras do Life: uma procedural e duas
orientadas para objeto. Será interessante abordar primeiramente a forma procedural tendo
em vista a sua simplicidade. Muitos procedimentos presentes na implementação procedural
são reaproveitados nas outras implementações.
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Variáveis
cel2:matriz auxiliar que contém e estado lógico das células no tempo t.
cel: matriz auxiliar que contém e estado lógico das células no tempo t+1.
RVIDEO: memória de vídeo.
A próxima geração de células é calculada a partir da geração passada de células.
Sendo assim, para cada célula da próxima geração contida em cel, será necessário consultar
o seu estado anterior e o estado anterior de suas vizinhas em cel2.
Para cada célula do universo Life, devemos executar as mesmas ações baseadas no
número de vizinhos que cada célula contém e no seu estado presente. Para cada célula do
Life será necessário testar as duas regras básicas que compõem o Life. O cálculo do número
de vizinhos de uma determinada célula de posição x,y é feito pela função visit.
A rotina que calcula o número de vizinhos de uma dada célula (x,y) é a que segue:
function visit(x,y:integer):byte;
{ funcao que conta o numero de celulas vizinhas para uma posicao x,y }
var co:byte;
begin
co:=0;
if cel2^[pred(Y),pred(X)] then co:=co+1;
if cel2^[pred(Y),x
] then co:=co+1;
if cel2^[pred(Y),succ(X)] then co:=co+1;
if cel2^[Y,
pred(X)] then co:=co+1;
if cel2^[Y,
succ(X)] then co:=co+1;
if cel2^[succ(Y),pred(X)] then co:=co+1;
if cel2^[succ(Y),X
] then co:=co+1;
if cel2^[succ(Y),succ(X)] then co:=co+1;
visit:=co;
end;

Sem perda de significado, pred(Y) pode ser entendido como Y-1 e succ(Y) pode ser
entendido como Y+1
A linha de código que calcula a existência de célula na próxima geração é a que
segue:
cel^[yc,xc]:=( (c=2) and (cel2^[yc,xc])) or (c=3);

Ou de forma detalhada:
cel^[yc,xc]:=
( (c=2) and (cel2^[yc,xc]))
or (c=3);

a célula [yc,xc] estará viva se :
possuir duas vizinhas e estiver viva
ou possuir três vizinhas.

Quem está acostumado à programação orientada para objetos em pascal, encontrará
uma versão trivial do Life voltada à orientação para objetos. Foi criada uma classe do tipo
TLife. Foi também criada a instância L da classe TLife. Feito isso, para ver o Life executar,
basta chamar seu construtor e rodar.
Na terceira e última implementação, foi criada uma classe TSuperLife que possui
2560 instâncias da classe TLife dividindo o universo em 2560 partes de 25 células cada.
Cada instância de TLife possui um universo bidimensional de 5x5 células. TSuperLife
apenas chamará a execução das instâncias de TLife que tiverem alguma chance de alterar
seu estado na próxima geração preservando o tempo de CPU para aquelas regiões do
universo que possuem células em atividade.
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Vamos supor duas instâncias de TLife adjacentes nomeadas de A e B sendo que A
está a esquerda de B. Vamos supor ainda que somente existem células em A e não existem
células em B. Sendo assim, só existe sentido despender tempo de CPU com a instância A.
Podemos supor um caso em que existem células na borda direita de A quase em B. Sendo
assim, as evoluções ocorridas em A poderão provocar efeitos em B sendo necessário o
disparo de B. A implementação apresentada prevê estes casos e garante grande
desempenho.
Sempre que houver células nas bordas de uma instância de TLife, será necessário
disparar a execução das instâncias de TLife vizinhas. Existem 4 tipos de testes para
identificar qual borda de uma instância TLife foi atingida para os quatro lados do quadrado
formado por uma instância de TLife.
Em todos os fontes apresentados, existe uma região onde regras completamente
aleatórias prevalecem. Fora dessa região, as formas que observamos obedecem às regras de
Conway. As cores somente servem para causar efeito visual e não interferem no andamento
do programa. A região aleatória impulsiona o aparecimento de novas e diversas formas não
permitindo que a execução caia em um estágio monótono de máxima entropia.
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6 Inteligência Artificial
6.1 Breve Discussão sobre Naturalidade x Artificialidade
“Os eventos naturais são eventos da natureza ou causados pela
natureza.”[COR99]
“NATURAL: adjetivo derivado do Latim 'naturalis'. Que se refere ou
pertence a natureza. Produzido pela natureza. Que é inato.”[LAR95]
“ARTIFICIAL: adjetivo derivado do Latim 'artificialis'. O que é artificial é
não produzido pela natureza, mas por uma técnica ou que envolve artifício.”
[LAR95]
“ARTIFÍCIO: processo, modo, meio, arte.”[LAR95]
A definição de que evento artificial é o evento causado pela ação humana e evento
natural não é causado pela ação humana é facilmente contestável. Os seres humanos fazem
sexo e o sexo é um evento natural. Por outro lado, caso exista vida inteligente não humana
transmitindo ondas de rádio na nossa galáxia, estas ondas de rádio não terão sido feitas por
meios naturais ainda que sejam não humanas. Sendo assim, por diferentes aspectos, não
podemos classificar eventos naturais como eventos não provocados pela ação humana e
nem classificar eventos artificiais como eventos provocados pela ação do homem.
Além do que já foi citado, existem outros fatores complicadores na definição de
natural e artificial. A espécie humana emergiu de um mundo natural. Somos frutos das
mesmas lei que governaram a evolução biológica de todas as espécies existentes. Se nós
somos naturais, por que nossas ações não são eventos naturais? A intenção dessa pergunta é
proporcionar a reflexão sobre o assunto.
6.2 Algoritmos
Um algoritmo é uma forma de cálculo ou um seqüenciamento finito de operações
não ambíguas em que cada operação também pode ser descrita por um algoritmo. Um
algoritmo sempre possui um único início e ao menos um fim.
Um algoritmo sempre deve apresentar uma solução para uma entrada prevista em
seu domínio. Quando a solução não existe para uma determinada entrada do domínio, o
algoritmo deve informar que a solução não existe.
6.3 Máquina de Turing
Uma máquina de Turing é uma coleção de seis coisas: um alfabeto de entrada em
que o símbolo branco não pertence a esse alfabeto, uma fita infinita dividida em células
onde cada célula pode conter um símbolo, uma cabeça que pode ler, escrever e se mover
sobre a fita, um alfabeto que a cabeça pode imprimir e um conjunto finito de estados com
exatamente um único estado inicial. Um algoritmo é definido sobre o que uma máquina de
Turing pode fazer. Os algoritmos somente possuem um único início porque a máquina de
Turing possui somente um único estado inicial. [COH97] É importante observar o fato de
que a fita é infinita garantindo memória infinita à máquina de Turing.
Todo problema para o qual existe uma máquina de Turing que o resolve é dito
Turing computável ou apenas computável. O poder da máquina de Turing é total. Para todo
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problema que pode ser descrito por um algoritmo existe uma máquina de Turing
equivalente.
6.4 Heurísticas
Uma heurística não exige uma solução para cada entrada de seu domínio. Quando
uma heurística encontra uma solução, não existe garantia de que a solução encontrada seja
única ou ótima. Quando uma heurística não encontra uma solução, não existe garantia que a
solução procurada não exista.[JAM84]
6.5 Algoritmos e Heurísticas
Devemos lembrar que contrariamente às heurísticas, os algoritmos sempre garantem
uma solução para um problema de seu domínio. Quando trabalhamos com o jogo de
xadrez, a solução é a vitória. Existe uma máquina de Turing teórica que garante a vitória ou
empate em qualquer partida de xadrez; porém, cada jogada levaria vários bilhões de anos
para ser computada nos melhores computadores existentes. Ainda que o jogo de xadrez seja
um problema teoricamente computável, o jogo de xadrez não é um problema praticamente
solúvel de forma algorítmica.
O leitor pode estar se perguntando sobre o fato de o jogo de xadrez não ser
praticamente solúvel ou computável e ainda assim ser comum encontrar
microcomputadores que jogam xadrez. Jogos de xadrez para microcomputadores são
construídos usando heurísticas. Sendo assim, quando o computador escolhe uma jogada,
não existe garantia que esta é a melhor jogada ou que a jogada escolhida leve para vitória.
Isto explica o fato de computadores perderem partidas de xadrez.
Se existisse um algoritmo que jogasse xadrez, ele diria no momento de sua jogada:
”certamente não existe jogada melhor do que esta”. Em contraposição, uma heurística diria:
” esta jogada possivelmente nos leva para a vitória” .
Vale observar que pessoas jogando xadrez supõem que as suas jogadas as levarão à
vitória apresentando um comportamento efetivamente heurístico.
6.6 Quadrado Mágico
Estudaremos quadrados mágicos para podermos aprofundar uma discussão sobre
heurísticas. Um quadrado mágico é um arranjo de números de 1 até n² em uma matriz
quadrada de ordem n em que cada número ocorre somente uma vez e a soma dos elementos
de cada linha e a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais
principal e secundária resultam no mesmo valor. Não é difícil demonstrar que essa soma é
n(n²+1)/2. [ADL96] Um quadrado mágico de ordem 4 deverá ter somas de 4(4²+1)/2 = 34
enquanto que um quadrado mágico de ordem 22 deverá ter somas de 22(22²+1)/2 = 5335.
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FIGURA 6.1- Três quadrados mágicos de ordem 4.
Observe que a soma das linhas, colunas e diagonais resulta em 34.

Somente podemos encontrar quadrados mágicos de ordem 3 ou superior. Na figura
6.1, encontramos exemplos de quadrados mágicos de ordem 4. Na figura 6.2, encontramos
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um quadrado mágico de ordem 22.
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FIGURA 6.2 - quadrado mágico de ordem 22.
Observe que a soma das linhas, colunas e diagonais resulta em 5335.

6.7 Uma Heurística para Encontrar Quadrados Mágicos
Devemos lembrar que uma heurística não garante que encontraremos uma resposta
mesmo que ela exista. Em relação a uma heurística que procura quadrados mágicos, por
ser uma heurística, não existe garantia de que encontraremos um quadrado mágico mesmo
com várias horas de computação. Ao contrário dos algoritmos, as heurísticas não garantem
respostas.
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FIGURA 6.3 Matriz Inicial
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FIGURA 6.4 Matriz Aleatória

Neste e nos parágrafos que seguem, abordaremos uma heurística para encontrar
quadrados mágicos de ordem 4. Inicialmente começaremos com uma matriz idêntica a
matriz apresentada na figura 6.3 . Os elementos da matriz inicial serão trocados
aleatoriamente de posição gerando uma matriz aleatória ao estilo da matriz apresentada na
figura 6.4. Depois, através de trocas, a heurística tentará aproximar a matriz de um
quadrado mágico.
A heurística para encontrar quadrados mágicos aqui proposta é constituída pelos
seguintes passos:
1. Início
2. Construir uma matriz inicial semelhante à apresentada na fig
6.3.
3. Trocar seus elementos de posição aleatoriamente.
4. Dada uma quantidade de trocas de elementos escolhidas ao acaso,
escolher através de uma função de avaliação qual a troca que
gera a matriz que mais se aproxima de um quadrado mágico.
5. Efetivar a troca escolhida no passo 4.
6. Se não é quadrado mágico, repetir passos 4,5 e 6.
7. Apresentar quadrado mágico.
8. Fim.
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O desempenho da heurística apresentada depende muito de como o passo 4 é
implementado. Caso o número de trocas testadas seja muito alto, por exemplo 120,
dispenderemos muito tempo de UCP para nos aproximarmos de um quadrado mágico. Caso
o número de trocas testadas seja muito baixo, corremos o risco de não nos aproximarmos
de um quadrado mágico. A questão é quanta inteligência desejamos depositar no passo 4. A
questão é se queremos executar muitas vezes um passo 4 simples ou poucas vezes um passo
4 mais elaborado. É interessante observar que um passo 4 com muita inteligência (número
muito grande de testes) deteriora o desempenho global em tempo de UCP da heurística. A
quantidade de inteligência ideal (número de testes ideal) não foi determinada.
Por que escolher trocas ao acaso no passo 4? Em uma matriz de ordem 4 existem 16
elementos. Existem 120 formas de combinar esses 16 elementos em pares. Sendo assim,
existem 120 trocas possíveis em uma matriz de ordem 4. Foi implementada uma versão da
heurística que testava todas as 120 possibilidades no passo 4. Foi um desastre. Ainda que o
passo 4 fosse executado menos vezes, cada passo consumia muito tempo de execução.
Outro problema foi percebido, um passo 4 que testa todas as possibilidades e escolhe a
melhor é totalmente determinístico possibilitando a ocorrência eventual de ciclos infinitos.

FIGURA 6.5 - Comportamento caótico da heurística

A figura 6.5 é formada pelos pontos (x,y) em que x é a soma da primeira linha da
matriz e y é a soma da primeira coluna durante a execução da heurística. Observe o padrão
de asterisco que a figura apresenta. Esse padrão surpreendeu o próprio criador do fonte
msm2.pas que segue em anexo. O padrão emerge de uma desordem aparente. Estamos
presenciando nessa figura ordem e desordem. Durante um certo tempo, a execução fica em
uma das diagonais do asterisco e, subitamente, a execução passa para a outra diagonal
lembrando o comportamento da borboleta de Lorenz apresentada na figura 3.5. A figura 6.5
desvela o comportamento caótico da heurística aqui proposta. Ao menos nesse caso, a
heurística apresenta uma inteligência caótica e não determinística.
A heurística apresentada poderia ser facilmente modificada para uma heurística
mais abstrata e genérica:
1. Início
2. Inicializar variáveis.
3. Dado um certo espaço de opções passíveis de serem tomadas,
selecionar algumas opções ao acaso, escolher através de uma
função de avaliação qual a opção selecionada que produz a
solução parcial que mais se aproxima da solução objetivo.
4. Optar pela opção escolhida no passo 3.
5. Se não encontrou objetivo, repetir passos 3,4 e 5.
6. Apresentar solução objetivo.
7. Fim.

Considerando que a heurística para quadrados mágicos apresentada usa números
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aleatórios nas suas funções mais importantes, não existe a possibilidade de entrar em um
ciclo infinito de execução. Neste parágrafo, entende-se por ciclo um laço de execução que
passa sempre pelos mesmos estados. Como toda heurística, ela pode não chegar a um fim;
porém, a execução não será cíclica. É interessante observar que não foi necessário construir
rotinas para evitar ciclos infinitos. O uso de números aleatórios naturalmente evita o
aparecimento de ciclos infinitos.
“ Uma amostra aleatória de números é uma seqüência na qual não há
qualquer relação entre os elementos.” [SCH87]
A heurística apresentada terá comportamento tão imprevisível quanto imprevisível
for o seu gerador de números aleatórios. A maior parte das linguagens de programação
possuem geradores de números aleatórios muito bons e normalmente não nos preocupamos
com eles. Os números aleatórios que normalmente usamos nas linguagens de programação
não são realmente aleatórios sendo gerados por algoritmos. O desempenho da heurística
apresentada depende da qualidade da geração de números aleatórios. Poderíamos aproveitar
regras da física como o tunelamento e o comportamento probabilístico do elétron para
construir um gerador de números aleatórios em hardware. Componentes que usam as
propriedades do tunelamento do elétron já foram construídos.[HRWb 94] Assim como
temos portas lógicas em nossos processadores convencionais, deveríamos estudar a
possibilidade de construirmos portas probabilísticas baseadas no tunelamento do elétron e
usá-las para geração de números aleatórios em hardware.
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7 A Inteligência Extrassomática
7.1 Introdução
Já passamos pelo capítulo da inteligência artificial e ainda não discutimos o que é
inteligência. Um cachorro que calcula multiplicações e divisões é um cachorro inteligente?
Estamos tentados a responder que sim. Uma calculadora que calcula multiplicações e
divisões é uma calculadora inteligente? A inteligência da calculadora é dela própria ou do
engenheiro que a projetou? Se admitirmos que a calculadora possui a inteligência do seu
projetista estamos afirmando que a calculadora possui inteligência: a inteligência do seu
projetista. O que é inteligência?
O significado do termo inteligência evoluiu muito ao longo do tempo absorvendo o
significado de outros termos. Morais [MOR90] entende que o termo inteligência é um dos
termos mais equívocos da filosofia e psicologia atual sobretudo devido à diversidade de
conteúdos que carrega. Por vezes, o termo inteligência aparece significando entendimento,
intelecto, conjunto de funções cognitivas, razão e capacidade de resolver problemas.
Orador e político romano, Marcus Tullius Cicero [LAR95] (106 a.C - 46 a.C)
traduziu do grego para o latim o termo intelligentia que significa penetrar dentro das coisas,
captar a sua intimidade, discernir ou entender a essência.
Modernamente, não existe consenso sobre uma definição de inteligência. Spearman
desabafa: ”Nos sucessivos congressos com o objetivo de definir a inteligência, discutem-se
muitas teorias, ouvem-se brilhantes oradores, mas cada um expõe a sua própria opinião...
irreconciliável com as demais.” [MOR90] Ainda assim, muitos autores dividem a
inteligência em dois tipos: (1) capacidade de compreender as relações que existem entre os
elementos de uma situação; (2) maneira de aplicar utilmente as experiências adquiridas e
retidas na memória.
Na tradução de Cicero, o termo inteligência refere-se a uma atividade passiva em
relação ao meio. Aquele que possui a inteligência apenas capta, entende e discerne não
tomando um papel ativo. Modernamente, além da atividade passiva, o ser inteligente exibe
um comportamento ativo tentando resolver problemas com base em sua memória ou sendo
criativo.
Robert Sternberg [STE95] propõem muito convincentemente que existem três tipos
de inteligência: (1) inteligência analítica que é responsável pela análise e entendimento dos
objetos e suas relações; (2) inteligência criativa que é responsável pelas idéias, criações e
capacidade de reagir a eventos desconhecidos; (3) inteligência prática que é responsável
pela resolução de problemas que são diariamente apresentados. De forma resumida, a
inteligência serve para análise e resolução de problemas. Os três tipos de inteligência
reunidos devem resultar para aquele que a detém em sucesso na vida real.
Para que serve a inteligência? Por que ela evoluiu com a seleção natural? Com o
aparecimento dos cérebros e da inteligência, a memória e análise dos eventos ocorridos
durante a existência dos seres poderia ser usada como base de conhecimento para analisar e
resolver novos problemas. Baseada na análise e resolução de problemas, essa resposta é
muito semelhante ao que propõe Sternberg para inteligência.
Durante a atividade inteligente, a informação previamente analisada é usada para
resolver novos problemas. De alguma forma, onde existe inteligência, existe processamento
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de informação. Será que onde existe processamento de informação existe algum tipo de
inteligência ainda que restrita? Para responder tal pergunta, faremos mais uma pergunta.
Para que serve o processamento de informação? Não existe processamento de informação
sem pretensão de resolver problemas. A informação é processada para ao menos tentar
resolver algum tipo de problema. Todos os algoritmos e heurísticas existentes tentam
resolver ou resolvem algum tipo de problema. Algoritmos e heurísticas são informações
que descrevem como o processamento da informação deverá ocorrer. Se solucionar
problemas ainda que de forma algorítmica é um tipo de inteligência, então o processamento
de informação decorrente dos algoritmos e heurísticas é um tipo de inteligência.
A ciência da computação exige definições bem feitas e pouco ambígüas. Para efeito
do presente texto, sob intensos protestos de alguns leitores, vamos abordar uma definição
de inteligência que seja pouco nebulosa e bastante prática.
“ Inteligência é a capacidade de processar informação. Inteligente é aquele
que processa informação.”
Não é intenção mudar novamente o significado da palavra inteligência para o
significado apresentado anteriormente. A intenção de definir inteligência serve apenas para
definir o significado que a palavra inteligência tem no presente texto.
Um cachorro que sabe operar multiplicações e divisões tem a capacidade de
processar informação numérica. Sendo assim, o cachorro tem inteligência numérica. Da
mesma forma, um calculadora tem inteligência numérica. Uma bactéria que consegue ler a
informação de seu DNA para construir uma cópia de si mesma possui inteligência para se
copiar. Obviamente, um neurônio possui inteligência de neurônio. A inteligência do
cérebro é resultado da composição das inteligências de seus neurônios. A classe
“inteligência de um cachorro” é uma especialização da classe “inteligência”.
A memória é um tipo de inteligência? A função memória é um tipo de
processamento de informação? Se pensarmos que a função memória consiste em buscar
uma informação relativa a uma informação de entrada, então memória é um tipo de
inteligência. Existirá tantos tipos de inteligência quantos forem os tipos de processamento
de informação.
Um programa de computador descreve como a informação deve ser processada.
Sendo assim, um programa de computador descreve um tipo de inteligência. Um programa
que foi concebido para resolver um problema algoritmicamente é um programa que possui
inteligência algorítmica. Um programa que foi concebido para resolver um problema
heuristicamente é um programa que possui inteligência heurística.

7.2 A Necessidade da Evolução e Adaptação do Conhecimento
No início da vida na Terra, a evolução dependia somente da mutação e da seleção
natural. Não existia o sexo para recombinar o código genético. Todo o conhecimento (
informação usada para resolver problemas ) dos seres primitivos estava armazenado no seu
DNA e o DNA só evoluía por mutação. A evolução seguia de forma lenta. [SAG77] Uma
bactéria usa o conhecimento do seu DNA para construir uma cópia de si mesma. Uma
bactéria é uma máquina auto-replicativa.
Com o aparecimento do sexo, novas cadeias de DNA eram formadas pela
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combinação de outros DNAs. Com o sexo, o DNA evoluiu mais rápido. Considerando que
o DNA possuía o conhecimento usado para a sobrevivência dos seres primitivos, o
conhecimento dos seres vivos da terra estava evoluindo.[SAG77]
Com o aparecimento dos cérebros, a memória dos eventos ocorridos durante a
existência dos seres poderia ser usada como base de conhecimento para resolver novos
problemas. Nesse momento, os seres vivos que possuíam cérebro tinham uma ferramenta
que incrementava o seu conhecimento de forma extremamente dinâmica.
Os seres que possuem cérebro possuem uma base de conhecimento extragenético (
fora do genético ). Quando os seres humanos começam a desenhar e escrever pondo os
frutos de sua inteligência fora de seu cérebro, surge o conhecimento extrassomático. A
grosso modo, o conhecimento extrassomático é o conhecimento que está armazenado fora
do corpo. No momento em que passamos a depositar não apenas o nosso conhecimento
como também os métodos pelos quais resolvemos problemas processando informação
(inteligência) de tal forma que máquinas possam solucionar nossos problemas de forma
automática, estamos dando um passo tão grande quanto ao inventar a escrita ou
desenvolver um cérebro. Agora, estamos gerando não apenas conhecimento extrassomático
como também inteligência extrassomática.
Vale lembrar que conhecimento é a informação usada para resolver problemas. O
DNA armazena o conhecimento de uma célula. Segue uma lista com os passos evolutivos
mais importantes no tratamento do conhecimento:
1. DNA.
2. Sexo.
3. Cérebro ou meio de armazenamento de conhecimento fora do DNA ou
conhecimento extragenético.
4. Meio de armazenamento de conhecimento fora do corpo ou conhecimento
extrassomático.
5. Meio de processamento de conhecimento fora do corpo ou inteligência
extrassomática.
Observando-se a lista acima, observa-se que a inteligência extrassomática é uma
evolução natural do conhecimento extrassomático.
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8 Conclusões
8.1 Introdução
As conclusões aqui apresentadas são resultado da composição das conclusões
parciais encontradas ao longo do texto e de utilidade para a ciência da computação.
8.2 Conclusões na Física
Na secção 2.1, foi apresentada a lei que garante que a entropia do universo nunca
diminui enquanto que a vida depende e procura a baixa entropia. Foi mostrado que a vida e
a computação incrementam a entropia do sistema em que estão inseridos incrementando a
entropia do universo. De certa forma, a vida e a computação se alimentam da baixa
entropia. Se a inteligência envolve algum tipo de computação, então a inteligência
incrementa a entropia do universo. Analisando sob outro aspecto, via de regra, tudo que
dissipa energia e ocorre naturalmente com o passar do tempo incrementa a entropia. A
atividade elétrica de uma UCP dissipa energia incrementando a entropia. A atividade
cerebral também dissipa energia e também incrementa a entropia.
Nas secções 2.3 e 2.4, introduzimos o tunelamento e o princípio da incerteza de
Heisenberg respectivamente. No tunelamento, vimos que o comportamento de um elétron
que tunela é probabilístico. Não somente isso, foi apresentado na secção 2.4 que não é
possível determinar a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo. Sendo
assim, qualquer modelagem computacional de uma determinada realidade envolverá erro
pela simples impossibilidade de precisar ao mesmo tempo a velocidade e posição de uma
partícula (ver sec. 2.4) e pela impossibilidade de prever quando ocorre o tunelamento (ver
sec. 2.3).
Na secção 2.5 abordamos fundamentos de física quântica. Se a energia somente é
verificável em certos níveis enquanto que os níveis intermediários são proibidos
(quantizada), então dentro de uma certa faixa, poderemos representar a energia de radiação
em um sistema computacional sem ruído de quantização. Contrariamente às
impossibilidades de medição e cálculo apresentadas nas secções 2.3 e 2.4, a secção 2.5
mostra que podemos incluir a informação gerada pela medição da energia de radiação em
um sistema computacional sem ruído de quantização dentro de certos limites.
8.3 Conclusões na Teoria do Caos
No terceiro capítulo, introduzimos a teoria do caos. Usamos a teoria do caos para
mostrar que perturbações muito pequenas no estado inicial de um sistema dinâmico
complexo podem acarretar em grandes perturbações posteriores. Quando modelamos
aspectos da realidade para prever o futuro, pequenos erros de medição e representação
poderão invalidar as previsões.
Na secção 3.4, apresentamos os fractais. Fractais são estruturas de complexidade
infinita. Seria necessária uma quantidade infinita de memória para armazenar
completamente um fractal. Por outro lado, uma quantidade finita e geralmente pequena de
memória é necessária para armazenar as regras de produção de um fractal. É interessante
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observar que estruturas de complexidade infinita podem ser definidas por regras ou
definições finitas.
Ainda no capítulo 3, usamos a teoria do caos para responder o problema de como a
vida sendo um sistema organizado inserido em um sistema maior onde a desorganização
nunca diminui, emerge.
8.4 Conclusões na Computação Biológica
No quarto capítulo, mostramos como a vida apareceu na Terra, como a informação é
organizada em uma molécula de DNA e um pouco de química orgânica. Partindo desses
fundamentos, calculamos de forma aproximada quantos bits de informação existe no DNA
humano e concluímos que existe cerca de 918 megabytes.
Mostramos nas secções 4.3 e 4.4 diversas semelhanças entre a maneira como a
informação é processada no DNA e a maneira como a informação é processada em um
computador. Questionamos o poder computacional de uma bactéria. Mostramos que o
método pelo qual um computador detecta a existência de um virus computacional em sua
memória é extremamente semelhante a maneira pela qual uma bactéria detecta a existência
de um virus orgânico em seu interior. Mostramos que existe computação ocorrendo em
nível químico em bactérias e células de organismos superiores. Quando estão processando
moléculas que possuem informação, enzimas estão processando a própria informação.
8.5 Conclusões nos Autômatos Celulares
No quinto capítulo, apresentamos os autômatos celulares e especialmente o modelo
de John H. Conway. O objetivo procurado pelo modelo de Conway é encontrar vida em um
autômato celular. Conway realmente acredita que existe possibilidade da vida evoluir em
seu modelo e isso não ocorreu por falta de imensos recursos computacionais.
A vida na Terra nasceu de reações químicas simples. Sob a ótica que a vida é um
sistema complexo e a química é um sistema simples, podemos afirmar que um sistema
complexo emergiu de um sistema simples. Conway criou regras simples em que no
entendimento dele a vida poderia emergir e evoluir. De forma mais abstrata, o que estamos
procurando é se uma estrutura simples poder desvelar uma estrutura complexa.
Encontramos no modelo de Conway caos e entropia. Se a vida aparecer no modelo
de Conway, ela deverá procurar e se alimentar da baixa entropia.
8.6 Conclusões na Inteligência Artificial
No sexto capítulo, apresentamos fundamentos de algoritmos e heurísticas.
Apresentamos uma heurística para encontrar quadrados mágicos. A heurística apresentada
usa geração de números randômicos para selecionar ao acaso alguns caminhos para
percorrer. Com uma função de avaliação, era escolhida a melhor opção entre os caminhos
previamente selecionados. Considerando a seleção randômica, a heurística apresentada não
cai em ciclos infinitos de execução.
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Na figura 6.5, mostramos que a heurística para encontrar quadrados mágicos
apresenta comportamento caótico lembrando a “borboleta de Lorenz”. Foi mostrado
também que a heurística apresentada pode ser generalizada para alcançar maior espectro.
Para a geração de números aleatórios, aproveitamos o estudo da secção 2.3 para
propor um gerador de números randômicos baseado na tecnologia do tunelamento.
8.7 Conclusões na Inteligência Extrassomática
No sétimo capítulo, chamamos inteligência artificial de inteligência extrassomática
e mostramos que a inteligência artificial ou extrassomática é resultado de um processo
evolutivo na maneira como o conhecimento é usado. Com a inteligência extrassomática, o
conhecimento pode ser processado fora de organismos vivos.
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9 Sugestões para Trabalhos Futuros
A enorme quantidade de perguntas sem resposta feitas no presente texto dão uma
idéia da quantidade de trabalho que há por ser feito. A física aqui apresentada se restringiu
quase que exclusivamente a tunelamento e entropia. Roger Penrose [PEN 94] discutiu sobre
a física do cérebro. Uma nova discussão aprofundada sobre a física e a lógica da mente e do
cérebro aproveitando conhecimentos da ciência biológica é necessária. Essa discussão
deveria avaliar se os neurônios que modelamos em nossas redes neurais são biologicamente
corretos. Devemos procurar caos e entropia em redes neurais. Na simulação apresentada na
tabela 3.1 modelamos o tempo de forma escalar enquanto que na figura 3.3 modelamos o
tempo de forma contínua. Uma discussão sobre a forma como devemos modelar o tempo
para a lógica do cérebro deverá ser bastante útil.
Quando abordamos o assunto dos autômatos celulares, estávamos procurando
complexidade na simplicidade, vida e reprodução. O mesmo tipo de procura poderia ser
feito em sistemas multiagentes. Os sistemas multiagentes aplicam-se muito bem a esse tipo
de pesquisa. Em analogia a biologia, poderemos criar agentes muito simples com
comportamento semelhante ao de moléculas orgânicas. A complexidade e caos do sistema
multiagente se dará sobre a simplicidade de cada agente.
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Anexo 1 Códigos Fontes e Programas Executáveis
Segue em anexo um disquete com os códigos fontes e executáveis de diversos
modelos apresentados ao longo desse trabalho. O diretório “/src” contém os fontes
enquanto que o diretório “/bin” contém os executáveis para os sistemas operacionáis
DOS/WINDOWS.
A tabela 3.1 foi gerada com a saída do programa TCAOS. As figuras 3.1 e 3.2 foram
geradas com o programa GRA5PB. A figura 3.4 foi gerada com o programa LORENZ2. A
figura 3.5 foi gerada pelo programa TPASCAL. As figuras 3.6, 3.7 e 3.8 foram geradas pelo
programa FRACTAL. As três implementações do Game of Life descritas no capítulo 5 são
referentes aos fontes LIFEDIP1, LIFEDIP2 e LIFEDIP3. As figuras 6.1 e 6.2 forma feitas
com o programa MAGIC. A figura 6.5 foi feita pelo programa MSM2.
O código fonte do Double Fractal é apresentado parcialmente apenas no anexo 3.
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Anexo 2 - O Software Magic Square Maker
Discutimos o que é um quadrado mágico e como aplicar uma heurística para
encontrar quadrados mágicos nas secções 6.6 e 6.7 do presente trabalho. Baseado nos
princípios da secção 6.7, foi construído um programa para encontrar quadrados mágicos em
Delphi 2.0.

Fig. Anexa 2.1
Tela inicial do Magic Square Maker

Foi construída a classe TQuad que é responsável pela geração de quadrados
mágicos. O objeto Q6 da classe TQuad é instanciado no módulo principal do programa. O
único detalhe técnico de implementação que não é detalhado no capítulo 6 e que não faz
parte do código de interface é a rotina de avaliação usada.
Sabendo que em um quadrado mágico a soma das linhas, colunas e diagonais deve
resultar em uma constante C, dada uma disposição de matriz viável qualquer, é atribuido
um índice a distância do quadrado mágico calculando-se o somatório das somas dos
módulos das diferenças encontradas entre a constante C e os resultados atuais. A função de
avaliação EvalQuad pode ser consultada no fonte que segue em anexo. Uma otimização da
função EvalQuad foi implementada com o nome de EvalQuadWithMax. A função de
avaliação sobre uma matriz é bastante lenta quando tem que percorrer todos os elementos
da matriz. EvalQuadWithMax somente avalia a matriz completamente quando ela está
muito próxima de um quadrado mágico.
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Anexo 3 - O Software Double Fractal
Introdução
O software Double Fractal é um
gerador de fractais destinado à usuários
que não possuem nenhum conhecimento
prévio em teoria do caos ou matemática
fractal. Além de fractais bem conhecidos,
5 fractais desenvolvidos pelo próprio
autor também estão presentes na versão
2.6. ( ver fig. Anexa 3.1 )
A primeira versão do software
Double Fractal foi desenvolvida no
período de dezembro de 1997 a janeiro
de 1998. O nome Double Fractal se deve
ao fato de que a versão 1.0 ( ver fig.
Anexa 3.3 ) gerava apenas dois tipos de
fractais. Esse software se espalhou
rapidamente pela internet sendo possível
fazer download dele em centenas de
mirrors de sites especializados da
internet.

Fig. Anexa 3.1
Tela inicial do Double Fractal V.2.6

Fig. Anexa 3.2
Prêmio ganho pelo Double Fractal

A medida que novas versões
foram desenvolvidas e o software
ganhava maturidade, vieram os primeiros
prêmios. O software Double Fractal
recebeu a premiação “pick of the week”
do site http://www.skylarkutilities.com/
em 2 de maio de 1999.( ver fig. Anexa
3.2 ) O software Double Fractal recebeu
a classificação
“TOP”
do site
http://www.softseek.com em 12 de
outubro de 1999. O software Double
Fractal foi publicado no CFS “Master
Freeware Collection” CD-ROM edition
5. O Double Fractal 2.6 será publicado
no CD-ROM que é distribuido
juntamente com a revista PC-Active que
circula na Holanda e Bélgica em
fevereiro de 2000.

A versão 2.6 do Double Fractal exporta seus fractais nos formatos de
imagem Windows/BitMap e documento POV-Ray permitindo aplicar suas imagens como
superfícies de outros objetos ( ver fig. Anexa 3.4 ) e gerar belas e misteriosas superfícies
fractais em 3D. ( ver fig. Anexa 3.5 ) Mais informações sobre suas capacidades podem ser
encontradas no endereço:
http://www.schulers.com/fractal/ .
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Fig. Anexa 3.3
Tela inicial do Double Fractal V.1.0A

Fig. Anexa 3.4 - Imagens fractais aplicadas a outras superfícies.
A esquerda, vemos um objeto 3D gerado pelo Star Office 5.0 em que a textura de sua
superfície foi gerada pelo Double Fractal usando o conjunto JP2Set.
A direita, vemos quatro objetos 3D gerados pelo Star Office 5.0 em que as texturas de
suas superfícies foram geradas pelo Double Fractal usando os conjuntos JP1Set
(toróide), JP2Set(esfera grande) e JP3Set.

Fig. Anexa 3.5 - Imagem gerada pelo POV-Ray usando uma superfície exportada pelo
software Double Fractal.
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Implementação
O Double Fractal foi implementado em Delphi 2.0 usando cerca de 2.500 linhas de
código em Object Pascal. Para os desavisados, Object Pascal é a linguagem que o Delphi
compila junto com as classes e objetos descendentes da Visual Component Library.
Durante o projeto e implementação, houve a preocupação de manter o código fracamente
acoplado e fortemente coesivo.
A facilidade de uso do Double Fractal é evidente. Para gerar um fractal, basta
pressionar o botão referente ao fractal escolhido. ( ver fig. Anexa 3.1 ) As janelas de
construção de todos os fractais são quase iguais. Todas as janelas de construção ( ver fig.
Anexa 3.5 ) são objetos de classes descendentes da classe TFormBasicJPSet. A classe
TFormBasicJPSet possui 1 Timer que gera eventos a cada 2 segundos. Os fractais são
gerados em memória por Threads descendentes da classe TCalcOnForm. Para garantir
grande coesão e baixo acoplamento, o código que gera o fractal em memória não é o
mesmo que joga o fractal no dispositivo de saída. Sendo assim, a inteligência (geração do
fractal) está separada da entrada e saída.
Quando um objeto descendente da classe TFormBasicJPSet é alocado e disparado,
ele dispara a execução do seu Thread descendente de TCalcOnForm que gera o fractal em
memória. Enquanto o Thread está sendo executado, o timer dispara a cada 2 segundos a
rotina que joga o fractal na saída. É por isso que vemos o fractal ser gerado em pulsos que
ocorrem a cada 2 segundos. Considerando a alta localidade do código de TCalcOnForm, ele
é mantido a maior parte do tempo dentro das memórias cache L1 e L2.

Fig. Anexa 3.6 - Uma das diversas janelas de construção.
O software Double Fractal possui cerca de 2.500 linhas de código. Sendo assim,
uma abordagem método por método seria impraticável. Serão apresentados somente os
trechos de código mais importantes. Segue a declaração da classe TCalcOnForm:
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type TCalcOnForm = class (TThread)
FormPai:TFormBasicJPSet;
FSet:TBasicSet; { Fractal Set}
FCountIter:TCountIterFunction;
protected
procedure Execute; override;
end;

A função FCountIter é a função que gera um ponto do fractal. Na verdade,
FCountIter é um ponteiro que aponta para a função que gera um ponto do fractal. O método
Execute chama FCountIter para cada ponto do plano complexo em que o fractal é gerado.
Segue a implementação do método Execute :
procedure TCalcOnForm.Execute;
var X,Y:integer;
T,L,N:TComplex;
XBASE,YBASE,DX,DY:extended;
begin
XBASE:=FormPai.XBASE;
YBASE:=FormPai.YBASE;
DX:=FormPai.DX;
DY:=FormPai.DY;
L.SetValues(2,2.1,2.2);
T.SetValues(0,0.5,0.6);
FreeOnTerminate := True;
{X}
for Y:=0 to MAXY do
begin {external for}
for X:=0 to MAXX do
{Y}
begin { internal for }
T.SetValues(X*DX/MAXX+XBASE,
Y*DY/MAXY+YBASE,0);
FSet.SetValues(L,T);
FormPai.CEL[Y,X]:=FCountIter(FSet); // gera um ponto do fractal !!!
end; { internal for }
FormPai.LastCalculed:=Y;
if FormPai.WantToQuit then
begin
FormPai.InTask:=False;
exit;
end;
end; {external for}
end; { of procedure }

A região retangular do plano complexo em que o fractal é gerado é definida por dois
pontos: (XBASE ; YBASE) e (XBASE + DX ; YBASE+DY). As constantes MAXX e
MAXY definem a resolução da imagem a ser gerada que normalmente é 500x400. Para
gerar o fractal de Mandelbrot, a função FCountIter deve ser ligada em tempo de execução
com a função CountMandelIter. Observe a semelhança de CountMandelIter com o fonte
apresentado na secção 3.5 do presente trabalho.
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function CountMandelIter(M:TBasicSet):longint;
const MAXITER=200;
var iter:longint;
Z,C:TComplex;
begin
iter:=0;
C:=M.T;
Z.SetValues(0,0,0);
while (iter < maxiter) and (Z.X*Z.X+Z.Y*Z.Y < 10000)
do begin
Z:=PlusComplex(SquareComplex(Z),C);
iter:=iter+1
end;
CountMandelIter:=iter;
end;

Fig. Anexa 3.7 - Licença e Direitos
Mais informações você encontrará via WWW em http://www.schulers.com/fractal
ou na secção 3.5 do presente trabalho.
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