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RESUMO

Os espectros de Fourier de regras de autômatos celulares fornecem uma caracterização

da configuração limite gerada por elas ao fim de suas evoluções temporais. Neste traba-

lho, são calculados os espectros de Fourier de todas as regras do espaço dos autômatos

celulares elementares, sob condições de contorno periódica e não-periódicas, e o espaço

é então particionado de acordo com a similaridade entre os espectros calculados, dando

origem à noção de classes espectrais no espaço em questão. Para a partição gerada sob

condição de contorno periódica, cada classe espectral é analisada de acordo com o com-

portamento de cada regra e a implicação deste no espectro obtido. A seguir é analisada

a relação de similaridade entre as classes espectrais geradas em cada tipo de condição de

contorno, o que dá origem a grafos representando a proximidade entre as classes espectrais.

Palavras-chave: Espectro de Fourier, transformada discreta de Fourier, autômatos
celulares elementares, sistemas dinâmicos discretos, comportamento dinâmico de
autômatos celulares
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ABSTRACT

The Fourier spectra of cellular automata rules give a characterisation of the limit confi-

gurations generated by them at the end of their time evolution. In the present work, the

Fourier spectra of each rule of the elementary cellular automata rule space are computed,

under periodic and non-periodic boundary conditions, and the space is then partitioned

according to the similarity among these computed spectra, what gives the notion of spec-

tral classes in such space. For the partition obtained under periodic boundary condition,

each spectral class is analysed in terms of the behaviour of each of its rules and how this

behaviour affects the correspondent spectrum. Finally, the spectral classes are related in

terms of the similarity among them, for both boundary conditions, what results in graphs

depicting the proximity among the spectral classes.

Keywords: Fourier spectrum, discrete Fourier transform, elementary cellular
automata, discrete dynamical systems, dynamical behaviour of cellular automata
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N
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f k-ésima vizinhança espectral da regra f .
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4.3 Representação gráfica da segunda vizinhança espectral . . . . . . . . . . . 22

4.4 Espectro da regra 15 sob CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.5 Semelhança entre os espectros das regras 12 e 76. . . . . . . . . . . . . . . 33

4.6 Grupos 1 a 5 de classes espectrais sob CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.7 Grupos 6 a 11 de classes espectrais sob CCP . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

4.8 Grupos 12 a 19 de classes espectrais sob CCP . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.9 Grafo dos grupos de classes espectrais sob CCP . . . . . . . . . . . . . . . 38

5.1 Espectros e linguagens-limite sob CCNPs (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

5.2 Espectros e linguagens-limite sob CCNPs (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.3 Evolução temporal da regra 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

5.4 Espectros das regras sobrejetoras sob CCNP . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.5 Evoluções temporais das regras 60 e 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.6 Grupos 1 a 4 de classes espectrais sob CCNPs . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.7 Grupos 5 a 10 de classes espectrais sob CCNPs . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.8 Grupos 11 a 16 de classes espectrais sob CCNPs . . . . . . . . . . . . . . . 51

5.9 Grafo dos grupos de classes espectrais sob CCNPs . . . . . . . . . . . . . . 51

2



Lista de tabelas

2.1 Tabela de transição da regra 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2 Transições das regras dinamicamente equivalentes à regra 26 . . . . . . . . 12
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Caṕıtulo 1

Introdução

Desde os primeiros estudos sobre autômatos celulares (ACs) realizados por Von Neu-

mann (1966), eles têm se desenvolvido como objeto de pesquisa tanto como sistemas abs-

tratos e capazes de realizar tarefas computacionais, quanto como ferramentas adequadas

à simulação de sistemas reais. O presente trabalho toma como foco o desenvolvimento de

uma análise das regras do espaço dos autômatos celulares elementares (ACEs) por suas

assinaturas espectrais como descritas por Wolfram (2002) e estudadas em (Li, 1987) e

(Ninagawa, 2008).

Li (1987) correlaciona a estrutura espacial de autômatos celulares unidimensionais

que apresentam atratores descritos por linguagens regulares com o espectro de potência

gerado por eles, descrevendo também como a escolha dos parâmetros (quantidade de

configurações iniciais, seus comprimentos e o número de iterações das regras) para a

simulação de tais espectros foi feita.

O potencial dos autômatos celulares (ACs) como ferramentas computacionais é indis-

cut́ıvel, já que até mesmo alguns dos mais simples (a regra 110 do espaço dos ACEs, por

exemplo) apresentam computabilidade universal (Cook, 2004), o que os torna objetos de

interesse para o desenvolvimento de pesquisas cient́ıficas.

Devido à maneira como são definidos - sistemas dinâmicos totalmente discretos, com

funções de transição locais - oferecem uma alternativa de computação totalmente descen-

tralizada e paralela. Adicionalmente, apresentam também a possibilidade de modelagem

de sistemas e fenômenos naturais de diversas áreas. Já numa abordagem mais teórica

e intŕınseca, os ACs são modelos matemáticos formalmente definidos (Mitchell, 1998) e

que, portanto, estão sujeitos à busca por propriedades que possam ser demonstradas,
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generalizadas e abstráıdas para ACs diferentes ou para sistemas análogos.

Além disso, destaca-se também a possibilidade da utilização de ACs como sistemas

capazes de simular fenômenos reais, o que é amplamente descrito, analisado e exemplifi-

cado por Wolfram (2002), que é um ponto de grande interesse como objeto de pesquisa.

A aplicação de ACs como sistemas para modelagem apresenta-se utilizada desde a si-

mulação da dinâmica da propagação de epidemias em populações sujeitas à vacinação

(Sirakoulis, Karafyllidis & Thanailakis, 2000) até sistemas f́ısicos de dinâmica dos fluidos

(Margolus, Toffoli & Vichniac, 1986), passando por modelagens como as de tráfego de

véıculos (Boccara & Fukś, 1999; Nagel, Wolf, Wagner & Simon, 1997).

Um entendimento do comportamento de regras particulares de ACs como represen-

tantes de classes de equivalência definidas matematicamente por alguma relação de equi-

valência (como as classes de equivalência dinâmica (Kari, 2005) ou as classes de comporta-

mento dinâmico (Wolfram, 1984; Li & Packard, 1990) no espaço dos autômatos celulares

elementares, por exemplo), pode fornecer parâmetros para análise de tais regras em diver-

sos aspectos, como por exemplo a computabilidade, a sobrejetividade, a conservabilidade

e a reversibilidade.

Tais parâmetros podem servir como uma ferramenta de análise que independe da

regra escolhida em particular, revelando caracteŕısticas existentes em todas as regras de

determinada classe, o que oferece uma oportunidade de generalização e abstração de

comportamentos particulares para casos mais gerais e com menos restrições.

Wolfram (2002) destaca a possibilidade de se fazer um estudo dos ACs baseando-se na

análise espectral da evolução temporal dos mesmos quando executados sobre conjuntos

de condições iniciais aleatórias e indica que esta pode ser uma maneira de se encontrar

e explorar os atratores de determinadas regras ou classes de regras, servindo ela também

como uma medida da complexidade existente em tais regras (ou classe de regras).

Langton (1990) destaca que algumas regras particulares de ACs, em geral encontra-

das em uma região conhecida como beira do caos (edge of chaos), na transição de fase

entre regras que apresentam dinâmicas regulares e ordenadas e regras que apresentam

um comportamento aparentemente desordenado, tendem a possuir maior capacidade de

armazenamento, transmissão e modificação de informação, possuindo, portanto, mais po-

tencial para computabilidade universal (Langton, 1990). Em Ninagawa (2006) analisou o

espectro de potência da evolução temporal da regra 110, verificando que, para frequências
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baixas, este espectro assemelha-se a um rúıdo com distribuição 1/f . Outro estudo relaci-

onando esse tipo de distribuição com a complexidade das regras consta em (Nakajima &

Haruna, 2011). Partindo da conjectura de que há uma relação entre regras que apresentam

computabilidade universal e esse tipo de espectro de potência, algoritmos genéticos foram

utilizados em (Ninagawa, 2007) para buscar regras com esse comportamento espectral.

Portanto, a análise espectral das regras dos ACEs surge como uma ferramenta útil

para investigar diversas propriedades destes ACs, bem como, através de uma generalização

adequada, outros espaços de regras mais gerais. Em (Ninagawa, 2012), por exemplo, o

desempenho de um autômato celular elementar (a regra 60) no problema da paridade em

configurações de certos comprimentos, é investigado através da análise dos espectros da

evolução temporal da regra.

A análise dos espectros de Fourier de regras de autômatos celulares surge como uma

abordagem para investigar seus comportamentos dinâmicos, a existência de padrões e atra-

tores gerados por suas evoluções temporais (Wolfram, 2002; Li, 1987; Ninagawa, 2008),

e fornece uma visão geral dos tipos de blocos que fazem parte das configurações limite

que podem ser geradas. Além disso, as transformadas de Fourier, ou os espectros obtidos

através delas, dão informações estat́ısticas a respeito do comportamento dos autômatos

celulares (Wolfram, 1985).

O espectro de Fourier de um autômato celular (AC) é obtido através do cálculo da

transformada discreta de Fourier (TDF) para um conjunto de configurações limite gera-

das através da evolução temporal da regra associado ao AC, fornecendo portanto uma

representação, no domı́nio da frequência, da configuração limite média do AC. Isso sig-

nifica que, no caso particular de autômatos celulares (ACs) binários, tal frequência é

uma medida de quanto cada posśıvel padrão de mudança de bits está presente em todas

as posśıveis cadeias binárias que formam as configurações limites geradas pela regra em

questão.

É posśıvel classificar o espaço dos autômatos celulares elementares (ACEs) de acordo

com os espectros obtidos pela TDF de cada regra. Em (Ninagawa, 2008), por exemplo, o

espaço é particionado em quatro grandes grupos de regras, de acordo com as caracteŕısticas

gerais dos espectros de potência de suas evoluções temporais.

Entretanto é natural considerar uma classificação de um espaço de ACs baseada em

transformadas de Fourier mais fina que a citada acima; levando-se em conta a similaridade

6



absoluta entre os espectros das regras, em vez de suas caracteŕısticas gerais. Esta é a

direção tomada neste trabalho.

Portanto, uma partição do espaço dos ACEs em conjuntos disjuntos com espectros

médios de Fourier semelhantes (com relação à métrica euclidiana) é fornecida e o signifi-

cado de tal semelhança espectral é estudado com base no comportamento dinâmico das

regras; o que possibilita obter um noção de classes espectrais nos ACEs. Além disso,

um grafo representando uma estrutura de proximidade entre as diferentes classes espec-

trais é exibido. A similaridade entre os espectros das regras implica semelhança entre

os blocos que constituem as configurações finais obtidas pela evolução temporal das re-

gras (possivelmente, exceto por reflexão, conjugação ou reflexão conjugada). Não apenas

a similaridade dos blocos das configurações limite está representada em espectros seme-

lhantes, mas também a similaridade entre as densidades com as quais cada padrão de

mudança de bits estão presentes nessas configurações.

Este trabalho se organiza conforme consta a seguir. Primeiramente definições e fatos

básicos a respeito de autômatos celulares elementares e sobre o espectro de Fourier são

fornecidos nos dois próximos caṕıtulos. A seguir é abordada a classificação dos ACEs

de acordo com seus espectros de Fourier, sob condição de contorno periódica, o que

envolve o cálculo da similaridade entre espectros; justificativas baseadas no comporta-

mento dinâmico das regras que sustentam a classificação fornecida; a listagem das classes

espectrais; e um grafo mapeando o espaço dos ACEs de acordo com a similaridade es-

pectral entre as classes. Em sequência, contrastando com as classes espectrais obtidas

sob condição de contorno periódica, o mesmo é feito para configurações sob condições de

contorno não-periódicas, acerca das quais são feitos alguns comentários relacionando-as

com as linguagens limite das regras em questão. Finalmente, as conclusões deste trabalho

e tópicos para futuras pesquisas são estabelecidos.
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Caṕıtulo 2

Autômatos celulares elementares

(ACEs)

De maneira geral, um autômato celular (AC) é uma quádrupla (S,N, f, d), na qual

S = {0, 1, · · · , q − 1}, q ∈ Z é seu conjunto de estados, N = {
→

x1,
→

x2, · · · ,
→

xn},
→

xi∈ Z
d,

n ∈ N, é o conjunto de seus vetores de vizinhança, f : Sn −→ S é sua função de transição

local (ou regra local) e d ∈ Z é sua dimensão.

Um autômato celular elementar (ACE) é um AC unidimensional no qual o conjunto

de estados é binário e os vizinhos de uma célula são a própria célula e as células imediata-

mente à sua esquerda e à sua direita. Mais formalmente, para um ACE tem-se S = {0, 1},

N = {−1, 0, 1} e d = 1. A regra local f de um ACE pode ser dada através de uma tabela

de transição que leva em conta todas as posśıveis vizinhanças de uma célula e pode ser

nomeada de acordo com seu número na ordem lexicográfica de Wolfram (Wolfram, 1994),

definindo-se um número W (f) para a regra local f pela expressão:

W (f) =
∑

(a1,a2,a3)∈Z3

f(a1, a2, a3)2
22a1+21a2+20a3 (2.1)

Considerando por exemplo a regra representada por sua tabela de transição na Tabela

2.1, pode-se obter seu número de regra formando um número binário tomando-se valores

assumidos por cada vizinhança. Assim, a regra em questão possui número (01101110)2

que convertido para a base decimal resulta no número 110.

A regra 110 do espaço dos autômatos celulares elementares (ACEs) apresenta compu-

tabilidade universal (Cook, 2004). A evolução temporal dessa regra encontra-se ilustrada

na Figura 2.1 para uma configuração inicial com uma única célula no estado 1 e para uma
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configuração inicial aleatória.

Vizinhança Transição Vizinhança Transição

(1,1,1) 0 (0,1,1) 1

(1,1,0) 1 (0,1,0) 1

(1,0,1) 1 (0,0,1) 1

(1,0,0) 0 (0,0,0) 0

Tabela 2.1: Tabela de transição da regra 110.

Figura 2.1: Evolução temporal da regra 110 para uma configuração inicial com uma única

célula no estado 1 (esquerda) e para uma configuração inicial aleatória (direita). Nesta

figura, células no estado 1 estão representadas por quadrados pretos, enquanto células no

estado 0 são representadas por quadrados brancos.

O espaço dos ACEs contém 22
3

= 256 regras locais distintas. Cada regra local f induz

uma função de transição global F : C −→ C no conjunto C das configurações, sendo que

uma configuração é uma sequência binária qualquer. A partir de agora, as regras locais

serão representadas por letras minúsculas (f , por exemplo) e suas funções de transição

global induzidas pela letra maiúscula correspondente (F , nesse caso).

2.1 Classes de comportamento dinâmico e de equi-

valência dinâmica

Wolfram (1984) propôs uma classificação qualitativa da dinâmica dos autômatos ce-

lulares, fazendo uma divisão em quatro classes distintas:
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• CI - Classe I: a maioria das configurações iniciais evolui, em tempo finito, para

uma configuração final homogênea, perdendo-se qualquer informação existente nas

configurações iniciais.

• CII - Classe II: a evolução das configurações iniciais a partir de regras desta classe

conduz à formação de padrões estáveis ou periódicos.

• CIII - Classe III: para quase todas as configurações iniciais posśıveis leva à

formação de padrões não-periódicos, apresentando um comportamento aparente-

mente caótico.

• CIV - Classe IV: formada por regras que, além de gerarem regiões com padrões

estáveis ou periódicos, geram estruturas que persistem ao longo da evolução tempo-

ral e interagem entre si de maneira complexa.

Tal noção está definida para espaços quaisquer de regras de ACs. Conjectura-se que as

regras pertencentes à Classe IV apresentam computabilidade universal (Wolfram, 1984),

sendo que a regra 110 do espaço dos ACEs apresenta tal caracteŕıstica (Cook, 2004). A

Figura 2.2 apresenta a evolução temporal de regras de cada uma das classes descritas

acima a partir de uma mesma configuração inicial aleatória.

Em (Li & Packard, 1990), é sugerida uma classificação alternativa para o comporta-

mento dinâmico de ACs, classificando-as a partir de um conjunto de cinco classes:

(A) Regras nulas: evoluem para uma configuração final homogênea;

(B) Regras de ponto-fixo: evoluem para configurações estáveis, possivelmente apre-

sentando uma translação ao longo da evolução temporal;

(C) Regras periódicas: evoluem para configurações que se repetem de acordo com

um dado peŕıodo, possivelmente apresentando uma translação ao longo da evolução

temporal;

(D) Regras caóticas: regras que apresentam comportamento caótico local, limitadas

por estruturas laterais do espaço;

(E) Regras complexas: globalmente caóticas, que apresentam configurações espaço-

temporais aparentemente aleatórias.
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Figura 2.2: Evoluções temporais de regras das quatro classes de comportamento dinâmico

definidas por Wolfram. Acima e à esquerda: regra 8 da Classe I, evolui para uma con-

figuração final homogênea; acima e à direita: regra 13 pertencente à Classe II, evolui

para configurações estáveis; abaixo e à esquerda: a regra 18 da Classe III apresenta con-

figurações essencialmente caóticas com formação de padrões não-periódicos; abaixo e à

direita: regra 110 da Classe IV, apresenta formação de estruturas persistentes que inte-

ragem entre si ao longo da evolução temporal. A regra 110 apresenta computabilidade

universal.
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As classes (A), (D) e (E) equivalem, respectivamente, às classes (CI), (CIII) e (CIV),

enquanto a classe (CII) engloba as classes (B) e (C) (Li & Packard, 1990).

As duas classificações apresentadas acima fundamentam-se na observação da dinâmica

da evolução temporal dos ACs. Uma outra abordagem envolve a observação de simetrias

existentes nas tabelas de transição das regras, levando à separação do espaço de regras em

classes de equivalência dinâmica. As simetrias posśıveis consistem na reflexão (inverter a

ordem das sequências de bits das vizinhanças), conjugação (trocar 0 por 1, e vice-versa,

na tabela de transição da regra) e reflexão conjugada (aplicar a reflexão e a conjugação

na tabela de transição).

Tomando-se, por exemplo, a regra 26, obtem-se as regras 82 (por reflexão), 167 (por

conjugação) e 181 (por reflexão conjugada). O comportamento dinâmico é, qualitativa-

mente, o mesmo entre regras obtidas desta forma e elas são denominadas regras dina-

micamente equivalentes. A Tabela 2.2 apresenta as tabelas de transição para as regras

dinamicamente equivalentes à regra 26 e a Figura 2.3 apresenta suas evoluções temporais

para uma mesma configuração inicial aleatória.

Regra 26 (1,1,1) → 0; (1,1,0) → 0; (1,0,1) → 0; (1,0,0) → 1; (0,1,1) → 1; (0,1,0) → 0; (0,0,1) → 1; (0,0,0) → 0

Regra 82 (1,1,1) → 0; (1,1,0) → 1; (1,0,1) → 0; (1,0,0) → 1; (0,1,1) → 0; (0,1,0) → 0; (0,0,1) → 1; (0,0,0) → 0

Regra 167 (1,1,1) → 1; (1,1,0) → 0; (1,0,1) → 1; (1,0,0) → 0; (0,1,1) → 0; (0,1,0) → 1; (0,0,1) → 1; (0,0,0) → 1

Regra 181 (1,1,1) → 1; (1,1,0) → 0; (1,0,1) → 1; (1,0,0) → 1; (0,1,1) → 0; (0,1,0) → 1; (0,0,1) → 0; (0,0,0) → 1

Tabela 2.2: Transições das regras dinamicamente equiva-

lentes à regra 26

Um conjunto de regras dinamicamente equivalente é chamado de classe de equivalência

dinâmica. A divisão do espaço dos ACEs em classes de equivalência dinâmica resulta

num total de 88 classes (Li & Packard, 1990), portanto, se deseja-se estudar propriedades

dinâmicas das regras do espaço dos ACEs, basta considerar um representante de cada

uma das classes e não todas as 256 regras existentes no espaço.
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Figura 2.3: Evoluções temporais das regras da classe de equivalência dinâmica da regra 26.

O comportamento dinâmico é essencialmente o mesmo, a menos de reflexão, conjugação

ou reflexão conjugada.
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Caṕıtulo 3

Espectro de Fourier

3.1 Transformada Discreta de Fourier (TDF) e es-

pectro de Fourier de um ACE

A transformada discreta de Fourier (TDF) é utilizada para transportar uma função

temporal discreta (ou sequência temporal) para o domı́nio da frequência, revelando a

existência ou não de padrões e/ou periodicidade na sequência temporal em questão.

Dado uma sequência de números complexos z = (z1, · · · , zn), a transformada discreta

de Fourier da sequência z é o vetor F (z) = (z′1, · · · , z
′

n), no qual

z′k =
1

n

n∑

j=1

zje
2πi(j−1)(k−1)/n (3.1)

Aqui a notação |F (z)| denotará o módulo da transformada F (z) tomado coordenada

a coordenada, isto é,

|F (z)| = (|z′1|, · · · , |z
′

n|) (3.2)

sendo que F (z) = (z′1, · · · , z
′

n).

Dada uma regra local f de um autômato celular unidimensional, pode-se calcular o

espectro de Fourier associado a ela da seguinte maneira:

• Considera-se um conjunto C = {c1, · · · , cp} de p configurações iniciais aleatórias

(sendo que 0 e 1 têm a mesma probabilidade de serem o valor de uma posição

qualquer de uma configuração) de comprimento l;
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• Aplica-se a regra global F – induzida por f – a cada configuração inicial ci ∈ C um

número t ∈ N de vezes, obtendo-se um conjunto C ′ = {c′1, · · · , c
′

p} de p configurações

finais, com c′i = F (t)(ci), ∀i ∈ {1, · · · , p}.

• Calcula-se a TDF para cada c′i ∈ C ′, obtendo-se o conjunto F (C ′) = {F (c′1), · · · ,F (c′p)}

das TDFs das configurações finais obtidas;

• Define-se então o espectro de Fourier (ou simplesmente espectro) da regra f como a

média aritmética do módulo das transformadas F (c′1), · · · ,F (c′p) tomado coorde-

nada a coordenada.

Mais formalmente, o espectro fs da regra local f é definido como:

fs =
1

p

∑

c′∈C′

|F |(c′) (3.3)

É claro que o espectro médio obtido pela Equação 3.3 depende da quantidade de

configurações iniciais (CIs) tomadas, bem como do comprimento de cada uma e do número

de vezes que o AC foi iterado sobre cada uma delas. Sendo assim, a escolha de tais

parâmetros deve ser feita de maneira adequada. Li (1987) computou para cada regra

do espaço dos ACEs (exceto as nulas) os espectros de potência médios, com parâmetros

15 ≤ t ≤ 100, p = 18 e l = 4096. Os testes realizados nos quais o presente trabalho

se baseia foram obtidos com parâmetros t = 200 (exceto para as regras caóticas, para

as quais utilizou-se t = 5000), p = 1000 e l = 1024, para configurações sob condição

de contorno periódica; e 4000 ≤ t ≤ 8000, p = 1000 e l = 2048 para configurações sob

condição de contorno não-periódica. A escolha de altos valores para o número de iterações

em comparação com aqueles utilizados em (Li, 1987) se deu a fim de garantir que cada

regra estivesse além de qualquer transiente ao final das iterações.

Para assegurar que cada espectro representa o comportamento limite de uma regra,

verificou-se a sensibilidade dos espectros com a variação dos parâmetros utilizados para

computá-los; Por exemplo, a Figura 3.1 mostra o efeito de mudanças no conjunto de

parâmetros utilizado para computar o espectro da regra 56 para condição de contorno

periódica. Tomando-se CIs de maior comprimento (Figura 3.1.b), o resultado é um es-

pectro de maior espessura, uma vez que a TDF de cada CI possui mais coordenadas;

com uma maior quantidade de CIs (Figura 3.1.c), o espectro resultante é mais suave, já

que é obtido a partir de uma amostragem maior de CIs, o que diminui a variância das
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coordenadas da TDF; para um número maior de iterações (Figura 3.1.d), o espectro é

essencialmente o mesmo, para a maioria das regras (o que é discutido a seguir). A Figura

3.1.e mostra o espectro da regra 56 calculado para valores maiores de todos os parâmetros

em relação aos utilizados para a maioria das regras sob condição de contorno periódica.

Em todos os casos, o formato do espectro não muda e, portanto, o conjunto de parâmetros

adotado descreve um comportamento espectral representativo das regras.

Figura 3.1: Espectros da regra 56 calculados para diferentes conjuntos de parâmetros. O

aspecto essencial do espectro permanece o mesmo, mesmo com o aumento dos valores dos

parâmetros.

Apesar do fato do aumento do número de iterações não mudar significativamente os

espectros da maioria das regras de ACEs, não é esse o caso para as regras da classe IV

de Wolfram (regras complexas), como as regras 54 e 110, as quais levam mais tempo

para estabilizar. A Figura 3.2 apresenta os espectros calculados para 200, 1000 e 2000

iterações para as regras 54 e 110. Há mudanças qualitativas nesses espectros, com picos

aparecendo e crescendo em amplitude, para maior número de iterações. Isso se deve ao fato

do transiente para regras complexas ser maior que o transiente para os ACEs das outras

classes de Wolfram. Por exemplo, de acordo com (Wolfram, 2002), o transiente para a

regra 110 para uma CI possuindo um único 1 cercado por 0s é em torno de 2800 iterações.

Portanto, regras com espectros que variam para mais iterações da regra sobre um conjunto

de CIs são mais complexas que aquelas que não apresentam tal comportamento.

Como mencionado na Seção 3.1, a TDF transforma dados do domı́nio temporal para
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Figura 3.2: Espectros das regras 54 e 110 (sob condição de contorno periódica) calculados

com diferentes números de iterações sobre conjuntos com 1000 CIs de comprimento 1024.

o domı́nio de frequência. Sendo assim, para compreender o significado do espectro de

um ACE, é necessário que exista uma noção de frequência para as configurações finais

obtidas. A frequência, neste sentido, se refere à quantidade de mudanças no valor de bits

adjacentes, isto é, é uma frequência de mudança de bits. Assim, uma sequência do tipo

· · · 0000 · · · ou · · · 111 · · · , com bits iguais em todas as posições, representam sequências

de frequência mı́nima, enquanto que sequências do tipo · · · 0101 · · · ou · · · 1010 · · · são

sequências de frequência máxima.

Sob o ponto de vista de frequência, levando em conta que considera-se todas as confi-

gurações com condição de contorno periódica, as sequências · · · 0101 · · · e · · · 1010 · · · são

equivalentes. O espectro de uma regra representa, portanto, uma visão geral de como as

posśıveis sequências de bits com a mesma frequência estão representadas nas configurações

obtidas pela evolução da regra sobre o conjunto de CIs.

Sendo assim, o eixo horizontal de um espectro representa os conjuntos de padrões

binários com a mesma frequência de mudança de bits, com os padrões de maior frequência

à direita e os de menor frequência à esquerda. Quanto ao eixo vertical, relativo à energia

de cada frequência no espectro, este representa a densidade relativa (chamada aqui sim-

plesmente de densidade) com que cada conjunto de padrões binários de mesma frequência

aparecem nas configurações finais. Por exemplo, uma frequência que apresenta energia

(aqui interpretada como densidade) igual a 1.0 está presente nas configurações finais duas
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vezes mais que uma frequência que apresenta energia igual a 0.5.

Por exemplo, o comportamento da regra 184 é o seguinte: para configurações com a

mesma quantidade de 0s e de 1s, a evolução temporal da regra em questão leva à confi-

gurações com 0s e 1s alternados; para configurações com mais 0s que 1s, as configurações

finais também apresentam 0s e 1s alternados, como no caso anterior, e os 0s excedentes são

agrupados; para configurações com mais 1s que 0s, as configurações finais são às análogas

às descritas no caso anterior.

A Figura 3.3 mostra o espectro da regra 184 calculado sobre um conjunto de confi-

gurações iniciais contendo aproximadamente 40% de 1s. De acordo com a interpretação

do espectro dada acima, os altos valores de densidade presentes no lado direito do gráfico

indicam que as configurações finais apresentam muitas regiões com alta frequência de mu-

dança de bits, isto é, regiões com blocos do tipo · · · 0101 · · · ou · · · 1010 · · · . Entretanto,

o lado esquerdo também apresenta um máximo local em sua frequência mı́nima, o que se

deve às regiões de 0s agrupados encontradas nas configurações finais.

Figura 3.3: Evolução temporal da regra 184 para uma configuração com 40% de 1s (cima)

e o espectro correspondente, calculado sobre um conjunto de configurações iniciais desse

tipo. (baixo)
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Caṕıtulo 4

Classificação dos ACEs de acordo

com seu espectro

4.1 Similaridade entre espectros

Como mencionado anteriormente, uma maneira de particionar o espaço dos ACEs

de acordo com os espectros das regras foi estudado em (Ninagawa, 2008), sendo que a

partição gerada levou em consideração aspectos gerais dos espectros, dividindo o espaço

em quatro grandes categorias de regras, a saber: as com baixa densidade de energia;

as cujo espectro se assemelha a um rúıdo de banda-larga; as que apresentam comporta-

mento exponencial em frequências baixas; e, finalmente, aquelas que não se encaixam em

nenhuma das categorias anteriores, denominadas no artigo “regras excepcionais”. A cate-

goria com espectros semelhantes a rúıdos de banda-larga divide-se em duas subcategorias:

a primeira, na qual o espectro oscila numa região entre valores constantes e que inclui

regras nas quais os padrões espaciais sofrem translações ao longo do tempo; a segunda,

cujo espectro apresenta-se similar ao de um rúıdo branco e a aleatoriedade da evolução

temporal deve-se mais à regra em si do que à escolha de uma configuração inicial em

particular.

Ninagawa (2008) também estudou o significado do aparecimento de picos nos espec-

tros de potência de algumas regras, como sendo gerados pelo aparecimento de estruturas

persistentes ou periódicas. No caso da regra 108, por exemplo, surge um pico em certa

frequência devido a estruturas de peŕıodo 2 que são geradas ao longo da evolução tem-

poral da regra. Isso evidencia que a análise dos espectros – tanto o de potência como
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o de Fourier – são ferramentas adequadas para a investigação da existência ou não de

estruturas persistentes ao longo da evolução temporal.

É importante ressaltar que os espectros calculados em (Ninagawa, 2006, 2007, 2008)

são calculados sobre a evolução temporal de uma única configuração sob uma regra,

diferentemente da abordagem utilizada aqui, que considera o espectro de conjuntos de

configurações finais obtidas após a evolução temporal de uma regra sobre um conjunto de

configurações iniciais.

Entretanto, a partição em (Ninagawa, 2008) foi gerada através da análise do compor-

tamento geral dos espectros e da comparação desses comportamentos em alguns grupos

estabelecidos, como espectros com comportamento localmente exponencial ou espectros

de rúıdo. A abordagem aqui adotada é diferente, levando em conta a diferença absoluta

entre os espectros calculada através da distância euclidiana entre as sequências que os

representam, o que dá origem a um particionamento do espaço dos ACEs em conjuntos

de regras cujos espectros são semelhantes.

Através da observação dos experimentos aqui realizados, foi posśıvel constatar que re-

gras dinamicamente equivalentes apresentam espectros similares. Isso pode ser justificado

pelo fato de que regras que apresentam equivalência dinâmica entre si são qualitativamente

idênticas, formando os mesmos tipos de padrões de bits após sua evolução temporal. Dado

que a equivalência dinâmica entre duas regras é estabelecida através da aplicação de ope-

radores de reflexão, conjugação e reflexão conjugada às tabelas de transição das regras,

as configurações finais obtidas por uma e por outra irão diferir apenas por esses mesmos

operadores.

Entretanto, o contrário não é válido, isto é, dadas duas regras que apresentam espectros

semelhantes, nem sempre elas são dinamicamente equivalentes (como exemplificado na

Figura 4.1), o que mostra que há algo além da equivalência dinâmica envolvido com a

similaridade espectral. Partindo desse fato, é necessário então estabelecer o que pode

ocasionar a similaridade entre espectros de regras que não necessariamente possuem o

mesmo comportamento dinâmico qualitativo.

A fim de analisar as razões por trás da similaridade espectral entre regras, o espaço

dos ACEs foi particionado em conjuntos disjuntos com regras que apresentam espectro

similar. Para isso, a distância d(fs, gs) entre os espectros fs e gs de duas regras locais f

e g foi definida simplesmente como a distância euclidiana entre os vetores fs e gs.
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Figura 4.1: Apesar das regras (18,183) e (146,182) pertencerem – em pares – a classes de

equivalência dinâmica distintas, seus espectros são semelhantes.

As distâncias entre os espectros de cada par de regras do espaço dos ACEs foram

calculadas e posteriormente normalizadas pela distância máxima obtida, resultando numa

semi-métrica entre regras variando entre 0 e 1. A seguir, para cada regra f , tomando-se

ε > 0, foi definido o conjunto N0,ε
f denominado aqui vizinhança espectral de f e definido

por:

N1,ε
f = {g é uma regra local de um ACE : d(fs, gs) < ε} (4.1)

Figura 4.2: Representação gráfica da vizinhança espectral da regra f . Os triângulos na

figura indicam regras que encontram-se na vizinhança espectral de f .
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Em outras palavras, a vizinhança espectral da regra f é o conjunto das regras que

encontram-se a uma distância menor que ε da regra f . Entretanto, com essa definição,

mesmo se uma regra local g for tal que g ∈ N1,ε
f , pode-se ter N1,ε

f 6= N1,ε
g , uma vez que os

espectros são calculados por uma amostragem de configurações iniciais aleatórias, o que

leva a flutuações estat́ısticas. A fim de resolver isto, os conjuntos Nk,ε
f , k ∈ N, k > 1, são

definidos como

Nk,ε
f = {g ∈ N1,ε

h : h ∈ N
(k−1),ε
f } (4.2)

Figura 4.3: Representação gráfica da segunda vizinhança espectral da regra f . Os

triângulos na figura indicam regras que encontram-se na segunda vizinhança espectral

de f .

Por exemplo, N2,ε
f pode ser interpretado como o conjunto dos vizinhos espectrais dos

vizinhos de f . Uma vez que o espaço dos ACEs é finito, para cada regra local f , existe

um kf ∈ N tal que N
(k+1),ε
f = Nk,ε

f , para todo k > kf . Portanto, é posśıvel definir a classe

espectral de f , Sε
f , como

Sε
f =

kf⋃

i=1

N i,ε
f (4.3)

Uma regra g será dita similar a outra regra f quando g ∈ Sε
f

Por indução sobre k, se g ∈ N0,ε
f , então para toda regra h ∈ Nk,ε

f , é verdade que

h ∈ N
(k+1),ε
g . Portanto, das Equações 4.1, 4.2 e 4.3 a igualdade Sε

f = Sε
g vale sempre que

g ∈ Sε
f , isto é, se o espectro de uma regra f é similar ao de uma regra g, então o espectro

de g é similar ao de f .

A computação dos conjuntos Sf definidos desta maneira no espaço dos ACEs, sob

condição de contorno periódica, tomando-se ε = 0.005 e calculando-se os espectros con-
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forme descrito na Seção 3.1, resultou numa partição do espaço em 59 classes espectrais

disjuntas e a mesma apresentou coerência visual, isto é, apenas regras com espectros

visualmente semelhantes aparecem no mesmo subconjunto da partição e não há dois

subconjuntos distintos com regras visualmente similares. O valor de ε foi estabelecido

empiricamente, de modo a garantir a coerência visual citada. Entretanto, resta justificar

a similaridade espectral com argumentos formais, o que é feito na seção seguinte.

Apesar do grande número de classes espectrais, as justificativas formais para regras

distintas pertencerem à mesma classe se resumem a três posśıveis, a saber: equivalência

dinâmica e simetria de configurações finais, sobrejetividade e comportamento equivalente

entre regras. Assim, as 59 classes espectrais pode ser agrupadas, na realidade, em três

grandes grupos.

4.2 Razões para a similaridade espectral

4.2.1 Equivalência dinâmica e simetria de configurações finais

Como visto na Seção 3.1, o espectro de um ACE representa, essencialmente, a den-

sidade com que cada grupo de sequências com mesma frequência de mudança de bits

aparece representado no conjunto de configurações finais geradas a partir da iteração da

regra em questão sobre um conjunto de configurações iniciais aleatórias. Sendo assim, se

os conjuntos de configurações finais geradas por duas regras distintas são os mesmos a

menos de simetrias, então os espectros das regras serão similares.

Por simetria entende-se reflexão, conjugação e deslocamentos ou qualquer composição

desses operadores. Os deslocamentos neste caso podem ser considerados como uma si-

metria, já que as configurações são tomadas com condição de contorno periódica. Mais

formalmente, dada uma sequência binária de comprimento n, b = (b1, · · · , bn), tem-se

que:

• a reflexão de b é o vetor binário b′ = (bn, · · · , b1);

• a conjugação de b é o vetor binário b = (1− b1, · · · , 1− bn)

• o deslocamento de l posições de b é o vetor binário bd(l) = (b(1+l), · · · , b(n+l)), com

os sub́ındices das coordenadas de bd(l) tomados módulo n. Valores negativos de l
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indicam um deslocamento à direita e valores positivos indicam um deslocamento à

esquerda.

Considerando os operadores de reflexão, conjugação, deslocamentos e suas posśıveis

composições, existem 7 tipos diferentes de simetrias definidas desta maneira, a saber:

1. Reflexão;

2. Conjugação;

3. Deslocamento;

4. Reflexão conjugada (composição de reflexão e conjugação);

5. Reflexão com deslocamento (composição de reflexão e deslocamento);

6. Conjugação com deslocamento (composição de conjugação e deslocamento);

7. Reflexão conjugada com deslocamento (composição de reflexão, conjugação e deslo-

camento).

Assim, por exemplo, tomando b = (1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0), a aplicação dos operadores

descritos acima resulta nos vetores:

1. Reflexão: b′ = (0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)

2. Conjugação: b = (0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1)

3. Deslocamento de uma posição à esquerda: bd(1) = (0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1)

4. Reflexão conjugada: b′ = (1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0)

5. Reflexão com deslocamento de uma posição à esquerda: b′d(1) = (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)

6. Conjugação com deslocamento de uma posição à esquerda: bd(1) = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0)

7. Reflexão conjugada com deslocamento de uma posição à esquerda:

b′d(1) = (0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)
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Vale salientar que, apesar da reflexão e da conjugação comutarem, bem como a con-

jugação e o deslocamento, o deslocamento não comuta com a reflexão. De fato, tomando

b = (1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0) como acima, por exemplo, e aplicando-se primeiro o operador

de reflexão e depois o de deslocamento de uma posição à esquerda, obtem-se o vetor

b′d(l) = (1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0), enquanto que se for tomada a ordem inversa na composição

dos operadores o vetor (bd(l))
′ = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0) é obtido. Entretanto, como as confi-

gurações estão sob condição de contorno periódica essa diferença absoluta entre os vetores

não modifica o espectro obtido através da TDF.

Assim, duas configurações serão ditas simétricas quando houver uma composição de

operadores como os descritos acima que, quando aplicados a uma, resultam na outra. Isto

é, duas configurações c1 e c2 são ditas simétricas quando S (c1) = c2, sendo que S é uma

reflexão, uma conjugação, um deslocamento ou uma composição destes operadores.

De maneira similar, como a equivalência dinâmica de regras no espaço dos ACEs se

dá através da aplicação dos operadores de reflexão, conjugação e reflexão conjugada às

tabelas de transição que as definem, como visto na Seção 2.1, os conjuntos de configurações

finais obtidos pela aplicação de regras dinamicamente equivalentes a um conjunto de

configurações iniciais aleatórias são qualitativamente equivalentes e os espectros calculados

para essas regras é semelhante. De fato, na partição do espaço dos ACEs descrita na Seção

4.1, não há regras dinamicamente equivalentes em classes espectrais distintas.

Dos 59 subconjuntos da partição computada (Tabela 4.1), 54 apresentam regras cujas

configurações finais geradas são simétricas ou que pertencem à mesma classe de equi-

valência dinâmica. As outras 5 classes possuem como representantes as regras 13, 15, 18,

28, e 122 e são descritas a seguir.

4.2.2 Regras sobrejetoras

Uma regra de AC é dita sobrejetora quando toda configuração possui uma pré-imagem

por essa regra. Nesse caso, o AC associado é dito sobrejetor. Mais explicitamente, um

AC com regra local f é dito sobrejetor se, para qualquer configuração C existe uma

configuração C0 tal que F (C0) = C, sendo que F é a função global associada à f .

A classe espectral que contém a regra 15 é formada por regras que apresentam um

espectro com comportamento de rúıdo branco (Figura 4.4). Um espectro desse tipo resulta

da não existência de periodicidade nas configurações finais obtidas através das regras dessa
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classe; isto é, as sequências obtidas nas configurações finais em questão são tão aleatórias

quanto as existentes nas CIs.

Figura 4.4: Regras pertencentes à classe espectral 15 apresentam um espectro com com-

portamento de rúıdo branco. Todas as faixas de frequência apresentam, aproximadamente,

a mesma densidade.

Na realidade, a classe espectral 15 corresponde ao conjunto das regras sobrejetoras no

espaço dos ACEs. Considerando que para qualquer regra local f sobrejetora de um ACE

qualquer configuração possui o mesmo número de pré-imagens (Hedlund, 1969), dada uma

configuração c′, a probabilidade de que se tome uma configuração inicial aleatória c0 com

mesmo comprimento de c′ tal que F (t)(c0) = c′ para um valor fixo de t ∈ N é a mesma

para qualquer escolha de c′ com um comprimento fixo.

Em śıntese, a probabilidade de se obter uma configuração final qualquer ao final da

evolução temporal de uma regra sobrejetora, é a mesma para qualquer escolha de con-

figuração, isto é, tal probabilidade apresenta distribuição uniforme. Portanto, qualquer

configuração possui a mesma probabilidade de ser uma configuração final de uma regra

sobrejetora. Isso justifica, consequentemente, o fato das configurações finais obtidas por

regras sobrejetoras serem tão aleatórias quanto as configurações iniciais que as geram.

Fica também justificado o fato das regras sobrejetoras aparecerem agrupadas na mesma

classe espectral da Tabela 4.1: isso se dá devido às faixas de frequências dos espectros

apresentarem, aproximadamente, a mesma densidade, não havendo nenhuma frequência

que apareça um número significativo de vezes mais que as outras.
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4.2.3 Regras com comportamento equivalente

As regras de 4 classes espectrais listadas na Seção 4.3 não apresentam similaridade

devido a nenhuma das razões discutidas acima; entretanto elas levam à configurações

finais nas quais certas sequências binárias tendem a não estar presentes. Parte das re-

gras nessas classes são dinamicamente equivalentes, o que fornece uma explicação parcial

para a formação das classes. E, apesar de nem todas as regras de uma dessas classes

serem dinamicamente equivalentes, elas exibem comportamentos equivalentes depois de

um número suficiente de iterações. Cada caso particular é discutido abaixo.

Classe 13 - regras 13, 69, 78, 79, 92, 93, 141 e 197

Classes dinâmicas: 13 (13, 69, 79 e 93) e 78 (78, 92, 141 e 197)

As regras 78 e 79 diferem apenas pela transição da vizinhança (0, 0, 0). Para a regra

78, (0, 0, 0) → 0 e para a regra 79 (0, 0, 0) → 1. Experimentos realizados com conjuntos

de 106 configurações iniciais aleatórias de comprimento 1024, com 200 iterações para cada

uma das regras, resultaram em configurações finais nas quais a sequência (0, 0, 0) não

estava presente, sumindo nas primeiras iterações.

Sendo assim, como a única vizinhança nas quais as regras 78 e 79 diferem tende a

desaparecer ao longo da evolução temporal de tais regras, elas acabam por apresentar um

comportamento equivalente.

As demais equivalências dentro desta classe espectral são devidas à equivalência dinâmica

à regra 78 ou à regra 79.

Classe 18 - regras 18, 146, 182 e 183

Classes dinâmicas: 18 (18 e 183) e 146 (146 e 182)

Neste caso, as regras 18 e 146 diferem apenas pela transição referente à vizinhança

(1, 1, 1); (1, 1, 1) → 0 para a regra 18 e (1, 1, 1) → 1 para a regra 146. O conjunto

de pré-imagens sucessivas da vizinhança (1, 1, 1) pela regra 146 é dada por (1, 1, 1) ←

(1, 1, 1, 1, 1) ← (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1) ← · · · . Além disso, (1, 1, 1) não apresenta pré-imagem

pela regra 18, portanto qualquer configuração contendo a sequência (1, 1, 1) não apresenta

pré-imagem pela regra 18 e uma única iteração da regra 18 sobre uma configuração inicial

contendo (1, 1, 1) leva a uma configuração que não contém tal sequência.

Pelo que foi descrito acima, se uma configuração não é formada apenas por 1s, então

após um número suficiente de iterações, as configurações obtidas pela regra 18 quanto

pela regra 146 não apresentam a vizinhança (1, 1, 1) e para nenhuma iteração posterior
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tal sequência irá reaparecer. Portanto, a partir dáı, as duas regras comportam-se como

se fossem as mesmas, justificando a similaridade espectral. Por outro lado, se uma con-

figuração é formada apenas por 1s, então ambas as regras levam à configurações finais

formadas apenas por 0s ou apenas por 1s, o que corresponde a um espectro nulo. Isto é,

em qualquer caso, as regras comportam-se de maneira equivalente e, portanto, possuem

espectros similares.

As demais equivalências espectrais são devidas à equivalência dinâmica à regra 18 ou

à regra 146.

Classe 28 - regras 28, 70, 156, 157, 198 e 199

Classes dinâmicas: 28 (28, 70, 157 e 199) e 156 (156 e 198)

As regras 156 e 157 diferem apenas pela transição relativa à vizinhança (0, 0, 0). Para a

regra 156, (0, 0, 0)→ 0, e para a regra 157, (0, 0, 0)→ 1. Além disso, não existe nenhuma

sequência binária de comprimento 5 que apresenta (0, 0, 0) como imagem pela regra 157.

Portanto, qualquer configuração que contenha (0, 0, 0) não apresenta pré-imagem pela

regra 157 e, após uma iteração, desta regra sobre uma configuração qualquer, a sequência

(0, 0, 0) não está presente e a regra 157 passa a apresentar o mesmo comportamento que

a regra 156 apresenta quando iterada sobre configurações nas quais a sequência (0, 0, 0)

não está presente. Por outro lado, a regra 156 pode não se comportar como a regra 157

para algumas configurações em particular, uma vez que (0, 0, 0) apresenta pré-imagens

pela regra 156. Entretanto, em geral, a sequência (0, 0, 0) é eliminada pela regra 156

ao longo de sua evolução temporal. Para um conjunto de 106 configurações iniciais de

comprimento 1024, a regra 156 foi iterada 200 vezes sobre cada uma delas e a sequência

(0, 0, 0) não estava presente em nenhuma das configurações finais obtidas.

As demais equivalências espectrais são devidas à equivalência dinâmica à regra 156 ou

à regra 157.

Classe 122 - regras 122, 126, 129 e 161

Classes dinâmicas: 122 (122 e 161) e 126 (126 e 129)

Para esta classe, a explicação é análoga à fornecida para a classe 28. As regras 122

e 126 diferem apenas pela transição da vizinhança (0, 1, 0) ((0, 1, 0) → 0 para a regra

122 e (0, 1, 0) → 1 para a regra 126). Além disso, (0, 1, 0) não é imagem de nenhuma

sequência binária de comprimento 5 pela regra 126; portanto, qualquer configuração con-

tendo (0, 1, 0) não possui pré-imagem pela regra 126. Logo, após uma iteração da regra
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126 sobre qualquer configuração, a sequência (0, 1, 0) passa a não estar presente e a regra

126 passa a se comportar como a regra 122. Quanto à regra 122, ela possui pré-imagens de

(0, 1, 0) e, para algumas configurações, as regras 122 e 126 podem apresentar comporta-

mentos distintos. Entretanto, de maneira geral, a regra 122 exclui a sequência (0, 1, 0) ao

longo de sua evolução temporal (para 200 iterações da regra 122 sobre cada configuração

de um conjunto de 106 configurações iniciais de comprimento 1024, a sequência (0, 1, 0)

estava ausente em todas as configurações finais obtidas).

As outras equivalências espectrais são devidas à equivalência dinâmica à regra 122 ou

à regra 126.

Entre as quatro classes apresentadas acima, apenas uma foi justificada com base em

informações anaĺıticas das regras contidas nela, o que mostrou a equivalência dos espec-

tros da classe independentemente das configurações iniciais consideradas. As outras três

classes foram total ou parcialmente explicadas empiricamente, em termos de blocos que

tendem a não estarem presentes nas configurações finais de certas regras. Entretanto, uma

caracterização do conjunto de configurações iniciais sobre os quais as regras de cada classe

apresentam espectros equivalentes é um ponto relevante e objeto de futuras investigações.

4.3 Classes espectrais obtidas

Com as observações feitas nas Seções 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3, a noção de similaridade

espectral entre regras do espaço dos ACEs, inicialmente definida com base na distância

euclidiana entre os espectros, pode ser redefinida em termos do comportamento dinâmico.

Assim, duas regras pertencerão à mesma classe espectral quando pelo menos uma das

seguintes condições for satisfeita:

(a) As duas regras pertencem à mesma classe de equivalência dinâmica ou apresentam

configurações finais idênticas a menos de uma reflexão, uma conjugação, um desloca-

mento ou alguma composição destes operadores;

(b) Ambas as regras são sobrejetoras; e/ou

(c) As regras apresentam comportamento equivalente após um certo número de iterações.

A Tabela 4.1 apresenta a listagem de todas as classes espectrais obtidas através dos

métodos descritos anteriormente, bem como as regras que pertencem a cada uma das
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classes e a razão por tais regras estarem presentes no mesmo subconjunto da partição.

Nesta tabela, as siglas na coluna “Tipo” apresentam o motivo pelo qual as regras fo-

ram colocadas sob a mesma classe espectral, sendo que ED / CFS significa equivalência

dinâmica e/ou configurações finais simétricas, S significa que as regras são sobrejetoras e

CE representa comportamento equivalente.

Tabela 4.1: Partição do espaço dos ACEs em classes es-

pectrais sob CCP.

Representante Regras na classe Tipo

0 0, 8, 32, 40, 64, 96, 128, 136, ED / CFS

- 160, 168, 192, 224, 234, 235, 238, 239, -

- 248, 249, 250,251,252,253,254,255 -

1 1, 127 ED / CFS

2 2, 16, 172, 191, 202, 216, 228, 247 ED / CFS

3 3, 17, 63, 119 ED / CFS

4 4, 223 ED / CFS

5 5, 95 ED / CFS

6 6, 20, 159, 215 ED / CFS

7 7, 21, 31, 87 ED / CFS

9 9, 65, 111, 125 ED / CFS

10 10, 80, 175, 245 ED / CFS

11 11, 47, 81, 117 ED / CFS

12 12, 34, 48, 68, 140, 187, ED / CFS

- 196, 206, 207, 220, 221, 243 -

13 13, 69, 78, 79, 92, 93, 141, 197 CE

14 14, 84, 143, 213 ED / CFS

15 15, 30, 45, 51, 60, 75, 85, 86, S

- 89, 90, 101, 102, 105, 106, 120, -

- 135, 149, 150, 153, 154, 165, 166, 169, -

- 170, 180, 195, 204, 210, 225, 240 -

18 18, 146, 182, 183 CE
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Partição do espaço dos ACEs em classes espectrais sob

CCP.

Representante Regras na classe Tipo

19 19, 55 ED / CFS

22 22, 151 ED / CFS

23 23, 232 ED / CFS

24 24, 66, 189, 231 ED / CFS

25 25, 61, 67, 103 ED / CFS

26 26, 82, 167, 181 ED / CFS

27 27, 39, 53, 83 ED / CFS

28 28, 70, 156, 157, 198, 199 CE

29 29, 71 ED / CFS

33 33, 123 ED / CFS

35 35, 49, 59, 115 ED / CFS

36 36, 219 ED / CFS

37 37, 91 ED / CFS

38 38, 52, 155, 211 ED / CFS

41 41, 97, 107, 121 ED / CFS

42 42, 112, 171, 241 ED / CFS

43 43, 113, 142, 212 ED / CFS

44 44, 100, 203, 217 ED / CFS

46 46, 116, 139, 209 ED / CFS

50 50, 77, 178, 179 ED / CFS

54 54, 147 ED / CFS

56 56, 98, 185, 227 ED / CFS

57 57, 99 ED / CFS

58 58, 114, 163, 177 ED / CFS

62 62, 118, 131, 145 ED / CFS

72 72, 237 ED / CFS

73 73, 109 ED / CFS
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Partição do espaço dos ACEs em classes espectrais sob

CCP.

Representante Regras na classe Tipo

74 74, 88, 173, 229 ED / CFS

76 76, 205 ED / CFS

94 94, 133 ED / CFS

104 104, 233 ED / CFS

108 108, 201 ED / CFS

110 110, 124, 137, 193 ED / CFS

122 122, 126, 129, 161 CE

130 130, 144, 190, 246 ED / CFS

132 132, 222 ED / CFS

134 134, 148, 158, 214 ED / CFS

138 138, 174, 208, 244 ED / CFS

152 152, 188, 194, 230 ED / CFS

162 162, 176, 186, 242 ED / CFS

164 164, 218 ED / CFS

184 184, 226 ED / CFS

200 200, 236 ED / CFS

Regras na mesma classe espectral possuem conjuntos semelhantes de configurações

finais, possivelmente exceto por reflexão, conjugação ou reflexão conjugada. Além disso,

os espectros dessas regras mostram quanto as diferentes frequências de mudança de bits

estão representadas nessas configurações.

4.4 Similaridade entre classes espectrais

Uma vez que o espaço dos ACEs foi particionado em conjuntos de regras que apre-

sentam espectros similares, a questão que se apresenta é como as classes espectrais

relacionam-se em termos da similaridade espectral. Por exemplo, a Figura 4.5 apresenta

os espectros das regras 12 e 76. Apesar dessas regras pertencerem a classes espectrais dis-
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tintas, existe uma semelhança entre seus espectros. Nesta seção, analisa-se como o espaço

dos ACEs pode ser organizado em termos dos espectros de suas regras; isto é, um mapa do

espaço dos ACEs é dado nesses termos e representado através de um grafo. Os vértices do

grafo em questão são os espectros dos representantes de cada classe espectral e as arestas

possuem pesos, calculados conforme descrito a seguir, representando a proximidade entre

as classes espectrais.

Figura 4.5: Apesar das regras 12 e 76 pertencerem a classes espectrais distintas, há uma

semelhança entre seus espectros.

O procedimento utilizado para obter-se tal grafo está descrito a seguir. Primeiramente,

para cada classe espectral, sua regra de menor número é tomada para representá-la e torna-

se um vértice do grafo. Então, o espectro de cada classe é calculado e normalizado pelo

componente de maior valor do próprio espectro. A seguir, a distância euclidiana entre

cada par de espectros é calculada e normalizada pela maior distância calculada; cada

classe é então conectada (através de uma aresta do grafo) a sua vizinha mais próxima,

isto é, a classe que apresenta menor distância até ela. Este procedimento resultou em 19

grupos de classes espectrais. O procedimento é então iterado, e cada grupo é conectado

a seu grupo mais próximo, resultando em 4 conjuntos de grupos. Finalmente, após mais

uma iteração, todos os grupos acabam conectados, resultando no grafo.

A razão para todas as regras não acabarem no mesmo grupo de classes espectrais é

a produção de ciclos de conexões durante o processo. Por exemplo, considere as classes

espectrais Sf , Sg e Sh. Pode ocorrer de Sf conectar-se a Sg, Sg conectar-se a Sh e Sh

conectar-se a Sf , produzindo um grupo de classes espectrais separado das demais regras.

O mesmo prinćıpio aplica-se para as demais iterações do processo.

Como a medida de distância utilizada aqui é a distância euclidiana, os pesos nas arestas

do grafo representam a distância absoluta entre os espectros dos representantes espectrais
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em vez de uma distância visual entre os mesmos. O resultado é mostrado abaixo: a Figura

4.9 mostra as conexões entre os 19 grupos de classes espectrais (G1 a G19) e as Figuras

4.6 a 4.8 mostram os grupos de classes espectrais obtidos.

Uma vez que o procedimento utilizado faz com que, necessariamente, cada classe

espectral seja conectada a alguma outra, algumas das conexões do grafo anterior não

representa a similaridade espectral entre classes espectrais distintas, mas sim um mapa

dos pares de classes mais próximas (em relação à distância euclidiana).

34



Figura 4.6: Grupos 1 a 5 de classes espectrais sob CCP.
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Figura 4.7: Grupos 6 a 11 de classes espectrais sob CCP.
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Figura 4.8: Grupos 12 a 19 de classes espectrais sob CCP.
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Figura 4.9: Grafo representando a conexão dos 19 grupos de classes espectrais. Linhas

cont́ınuas representam conexões obtidas na segunda iteração do processo, enquanto linhas

pontilhadas representam conexões obtidas na terceira e última iteração.
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Caṕıtulo 5

Espectros sob condições de contorno

não-periódicas

5.1 Espectros e linguagens-limite

Uma vez que o espectro de uma regra exibe um quadro geral dos tipos de blocos

binários presentes, em média, nas configurações finais obtidas pela evolução temporal

da regra, surge a questão de se existe uma maneira pela qual o espectro de Fourier e a

linguagem limite de uma regra se relacionam.

O conjunto ω–limite (denominado daqui em diante simplesmente como conjunto li-

mite) de um autômato celular é o conjunto de todas as configurações que não são exclúıdas

pela evolução temporal de sua regra (Wolfram, 1985). A linguagem formal descrevendo

esse conjunto limite é denominada linguagem limite do AC. Tomando um número finito de

iterações, o conjunto de configurações gerado por um autômato celular pode ser descrito

por uma linguagem regular e, para algumas regras, os conjuntos limite também podem ser

descritos por uma linguagem desse tipo (Wolfram, 1985). Entretanto, alguns conjuntos

limite podem ser descritos por linguagens livres de contexto, senśıveis ao contexto ou não-

recursivamente enumeráveis, sendo indecid́ıvel se duas regras distintas possuem o mesmo

conjunto limite ou se a linguagem limite de uma regra é regular (Hurd, 1987), podendo-

se resolver tais questões apenas em casos particulares. Em (Jiang & Wang, 2005), por

exemplo, é demonstrado que a regra 22 dos ACEs não apresenta uma linguagem limite

regular.

Existe uma conexão entre o comportamento dinâmico das regras e suas linguagens
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limite. Por exemplo, no caso de regras dinamicamente equivalentes com linguagem limite

regular, suas linguages (ou as expressões regulares que as representam) podem ser obtidas

a partir da linguagem limite (ou expressão regular que a descreve) de um representante

da classe de equivalência dinâmica a partir da aplicação dos operadores de reflexão e/ou

conjugação. Por exemplo, a regra 12 possui a linguagem limite descrita pela expressão

regular (0 + 10)∗(ε + 1); e, já que ela é dinamicamente equivalente às regras 68 (por

reflexão), 207 (por conjugação) e 221 (por reflexão conjugada), para obter as expressões

regulares associadas a essas regras, basta aplicar os operadores de reflexão, conjugação e

reflexão conjugada sobre a expressão regular da linguagem limite da regra 12, o que resulta

nas expressões (ε+ 1)(0 + 01)∗ (reflexão), (1 + 01)∗(ε+ 0) (conjugação) e (ε+ 0)(1 + 10)∗

(reflexão conjugada). Além disso, o autômato finito determińıstico (AFD) que descreve a

linguagem limite da conjugada de uma regra pode ser obtida trocando-se os 0s por 1s (e

vice-versa) no AFD da regra original.

Li (1987) correlaciona as linguagens regulares descrevendo os atratores de algumas

regras do espaço dos ACEs com seu espectro de potência. Para isso, configurações finais

são geradas a partir de conjuntos de configurações iniciais aleatórias. Tais configurações

finais são sintetizadas por meio de um grafo (denominado RLG – Regular Language Graph)

que descreve a linguagem regular associada a elas. Vale salientar que esse grafo possui

probabilidades de transição representadas em suas arestas, dando uma descrição não-

determińıstica das configurações finais das regras consideradas. Com base nisso, uma

matriz de probabilidade de transição é constrúıda para cada grafo e, a partir dela, o

espectro médio de potência associado à regra é computado. O artigo em questão possui

alguns exemplos do cálculo da matriz e dos espectros pelo método descrito acima. Tal

método difere do adotado aqui em dois aspectos: primeiramente, o espectro calculado por

Li (1987) é o de potência, muito embora este seja essencialmente equivalente ao espectro

de Fourier, já que é obtido tomando-se o quadrado de cada coeficiente da TDF, as quais

constituem as coordenadas do vetor do espectro de Fourier; em segundo lugar, o cálculo

dos espectros aqui considerados partem diretamente das configurações finais geradas por

execuções das regras do espaço dos ACEs em vez de considerar as linguagens regulares

que descrevem tais configurações finais.

Uma vez que o espectro de uma regra exibe um quadro geral dos tipos de blocos

binários presentes, em média, nas configurações finais obtidas pela evolução temporal da
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regra, surge a questão de se existe uma maneira pela qual o espectro de Fourier e a lin-

guagem limite de uma regra se relacionam. Os conjuntos limite descritos em (Wolfram,

1984) são calculados adotando-se condições de contorno não-periódicas (CCNPs) para as

configurações, o que justifica a exploração dos espectros sob CCNPs em vez dos calcula-

dos sob condição de contorno periódica (CCP) para uma análise da correlação entre os

espectros e as linguagens limite.

As Figuras 5.1 e 5.2 exibem alguns espectros calculados sob CCNPs fixas (isto é,

configurações iniciais aleatórias colocadas sobre um fundo de 0s ou 1s) e as expressões

regulares descrevendo suas linguagens limite. Esses espectros foram computados tomando-

se 1000 CIs de comprimento 2048 bits e cada regra foi iterada de 4000 a 8000 vezes sobre

cada CI. Como sob CCNPs o comprimento das configurações variam com o tempo, a

fim de possibilitar o cálculo do espectro, uma parte aleatória de comprimento 1024 foi

extráıda de cada CF obtida.

Grupos de regras com a mesma linguagem limite (2, 24 e 36; 3 e 138; 4,12 e 24; 72 e 116)

apresentam espectros distintos. Isso ocorre pois, enquanto a linguagem limite descreve o

conjunto de todas as posśıveis configurações que não são exclúıdas pela evolução temporal

de uma regra, ela não apresenta informações a respeito da densidade com que cada bloco

binário de suas expressões regulares aparece, em média, nas configurações finais.

Vale notar que as regras 32, 128, 136, 168 e 224 apresentam espectro nulo calculado sob

CCNP, embora possuam conjuntos limite não-triviais (Figuras 5.1 e 5.2). Isso se dá porque

o espectro de Fourier fornece uma visão geral do tipo médio de configuração final obtida

pela regra em termos de como cada frequência de mudança de bits está representada. Uma

vez que ele é uma medida estat́ıstica, configurações iniciais particulares que não levam a

configurações nulas pela evolução temporal dessas regras, não afetarão significativamente

o cálculo do espectro, já que elas representam apenas uma pequena parte do espaço das

configurações.

5.2 Similaridade espectral sob condições de contorno

não-periódicas.

A partição do espaço dos ACEs em classes espectrais e o respectivo grafo resultante

da similaridade espectral entre elas, apresentados nas Seções 4.3 e 4.4, foram obtidos
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Figura 5.1: Espectros de alguns ACEs, calculados sob CCNPs, e as expressões regulares

que descrevem suas linguagens-limite.
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Figura 5.2: Espectros de outros ACEs calculados sob CCNPs e as expressões regulares de

suas linguagens-limite.

43



utilizando-se CCP. Nesta seção, outra partição do espaço dos ACEs em classes espectrais

e outro grafo de similaridade entre classes espectrais são constrúıdos sob CCNPs.

Para calcular os espectros, para cada regra, um conjunto de 1000 CIs aleatórias de

comprimento 2048 foram colocadas sobre um fundo de 0s ou 1s (metade da quantidade de

CIs para cada fundo) e a regra foi iterada entre 4000 a 8000 vezes. Como o comprimento

de uma configuração final (CF) resultante obtida ao fim da evolução temporal da regra

sobre uma CI pode variar dependendo da CI, da regra e do número de iterações, uma parte

de comprimento 1024 é tomada num ponto aleatório de cada CF, em vez de considerar-se

a CF em sua totalidade.

Diferentemente do caso referente à CCP, o número de iterações variou, em vez de ser

tomado como um valor fixo, uma vez que sob CCNPs, o comprimento da parte ativa

de uma configuração pode apresentar mudanças significantes ao longo de sua evolução

temporal. Por exemplo, a regra 102 gera padrões triangulares periodicamente ao longo de

sua evolução temporal (Figura 5.3), o que faz com que os padrões binários encontrados

em diferentes pontos da evolução temporal variem consideravelmente.

Figura 5.3: Evolução temporal da regra 102 sobre uma CI de comprimento 2048 ao longo

de 16000 iterações. Padrões triangulares são formados periodicamente, o que ocasiona

a variação dos tipos de padrões binários apresentados pela regra variarem ao longo do

tempo.

O espaço foi particionado assim como foi feito para o caso sob CCP. Tomando-se
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ε = 0.02, o qual foi estabelecido empiricamente, a partição do espaço dos ACEs sob

CCNPs também resultou em 59 classes espectrais, entretanto as classes obtidas não são

as iguais às obtidas para CCP. Em comparação com o parâmetro ε = 0.005 adotando sob

CCP, o valor mais alto para o parâmetro adotado neste caso destaca que os espectros

similares apresentam maior variação sob CCNPs do que sob CCP. As classes espectrais

obtidas sob CCNPs são descritas na Tabela 5.1, abaixo.

Tabela 5.1: Partição do espaço dos ACEs em classes es-

pectrais sob CCNPs.

Rep. Regras Classe

0 0, 8, 32, 40, 64, 96, 128, 136, 160 I

- 168, 192, 224, 234, 235, 238, 239, 248 -

- 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 -

1 1, 127 II

2 2, 16, 172, 191, 202, 216, 228, 247 II

3 3, 17, 63, 119 II

4 4, 223 II

5 5, 95 II

6 6, 20, 159, 215 II

7 7, 21, 31, 87 II

9 9, 65, 111, 125 II

10 10, 80, 175, 245 II

11 11, 47, 81, 117 II

12 12, 34, 48, 68, 140, 187, 196 II

- 206, 207, 220, 221, 243 -

13 13, 28, 69, 70, 78, 79, 92 II

- 93, 141, 156, 157, 197, 198, 199 -

14 14, 43, 84, 113, 142, 143, 212, 213 II

15 15, 30, 45, 51, 75, 85, II

- 86, 89, 101, 106, 120, 135, -

- 149, 169, 170, 204, 225, 240 -
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Partição do espaço dos ACEs em classes espectrais sob

CCNPs.

Rep. Regras Classe

18 18, 146, 182, 183 III

19 19, 55 II

22 22, 151 III

23 23, 232 II

24 24, 66, 189, 231 II

25 25, 61, 67, 103 II

26 26, 82, 167, 181 II

27 27, 39, 53, 83 II

29 29, 71 II

33 33, 123 II

35 35, 49, 59, 115 II

36 36, 219 II

37 37, 91 II

38 38, 52, 155, 211 II

41 41, 97, 107, 121 II

42 42, 112, 171, 241 II

44 44, 100, 203, 217 II

46 46, 116, 139, 209 II

50 50, 77, 178, 179 II

54 54, 147 IV

56 56, 98, 185, 227 II

57 57, 99 II

58 58, 114, 163, 177 II

60 60, 90, 102, 105, 150, 153, 165, 195 III

62 62, 118, 131, 145 II

72 72, 237 II

73 73, 109 III
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Partição do espaço dos ACEs em classes espectrais sob

CCNPs.

Rep. Regras Classe

74 74, 88, 173, 229 II

76 76, 205 II

94 94, 133 II

104 104, 233 II

108 108, 201 II

110 110, 124, 137, 193 IV

122 122, 126, 129, 161 III

130 130, 144, 190, 246 II

132 132, 222 II

134 134, 148, 158, 214 II

138 138, 174, 208, 244 II

152 152, 188, 194, 230 II

154 154, 166, 180, 210 II

162 162, 176, 186, 242 II

164 164, 218 II

184 184, 226 II

200 200, 236 II

É importante notar que na partição sob CCNPs, as regras sobrejetoras (classe espectral

15 sob CCP) foram separadas entre as classes espectrais 15, 60 e 154. Entretanto os

espectros dos representantes dessas classes permanecem visualmente semelhantes, como

mostrado na Figura 5.4. De fato, a maior parte desses espectros é constitúıda de rúıdo

branco, exceto por picos nas frequências mais baixas e/ou mais altas. A Figura 5.5 mostra

a que se deve essa separação: algumas regras sobrejetoras (como a 60 e a 154, por exemplo)

apresentam formação de padrões ao longo de sua evolução temporal sob CCNP, o que não

ocorre sob CCP, o que modifica seus espectros.

Seguindo o mesmo procedimento adotado para CCP, um grafo de similaridade entre

classes espectrais também foi calculado sob CCNPs. O grafo resultante é constitúıdo de
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Figura 5.4: Apesar das regras sobrejetoras estarem em classes espectrais distintas sob

CCNP, seus espectros permanecem visualmente semelhantes.

Figura 5.5: Evoluções temporais das regras 60 e 154 iteradas 8000 vezes sobre conjuntos

com CIs de comprimento 2048 sobre fundo 0. Para essas regras, há formação de padrões

sob CCNP (diferentemente do que ocorre sob CCP), o que justifica a separação dos

espectros das regras sobrejetoras.
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16 grupos, em contraste com o obtido sob CCP, o qual possui 19 grupos. Isso pode ser ex-

plicado pela geração de ciclos de conexões, como no caso sob CCP. Como as configurações

sob CCNPs apresentam uma variação maior ao longe da evolução temporal das regras

que as configurações sob CCP, o mesmo ocorre para os espectros dessas regras. Portanto,

é menos provável que ciclos de conexões se formem sob CCNPs do que sob CCP; além

disso, os ciclos formados sob CCNPs tendem a ser maiores que aqueles sob CCP, o que

produz grupos maiores e em menor quantidade que aqueles obtidos sob CCP.

Os grupos do grafo são apresentados abaixo (Figuras 5.6 a 5.8) e o grafo das conexões

entre grupos consta na Figura 5.9

Figura 5.6: Grupos 1 a 4 de classes espectrais sob CCNPs
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Figura 5.7: Grupos 5 a 10 de classes espectrais sob CCNPs.
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Figura 5.8: Grupos 11 a 16 de classes espectrais sob CCNPs.

Figura 5.9: Grafo representando as conexões entre grupos das classes espectrais sob

CCNPs. Linhas cont́ınuas representam conexões obtidas na segunda iteração do pro-

cesso e linhas pontilhadas representam conexões obtidas na terceira e última iteração do

processo.
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Caṕıtulo 6

Conclusões

Os espectros de Fourier de regras de autômatos celulares binários fornecem uma des-

crição não apenas dos posśıveis blocos binários das configurações limite obtidas pela

evolução temporal de uma regra, mas também uma caracterização quantitative sobre

como sequências binárias de diferentes frequências de mudanças de bits estão representa-

das, em média, nas configurações limite obtidas a partir de cada regra.

Foi dado uma interpretação para os espectros de Fourier dos ACEs, relacionada ao

comportamento dinâmico dos autômatos celulares e das posśıveis configurações geradas

por suas regras; além disso, razões para a similaridade espectral entre ACEs foi expli-

citada. A partição do espaço dos ACEs em classes espectrais sob CCP resultou em 59

classes. A prinćıpio baseadas na distância entre os espectros, foram formalizadas em ter-

mos do comportamento dinâmico, sobrejetividade e comportamento equivalente de regras

para configurações consideradas sob condição de contorno periódica. Uma vez que todo

conjunto de regras dinamicamente equivalentes é um subconjunto de alguma classe espec-

tral (tanto para CCP como para CCNP), as partições obtidas por similaridade espectral

apresentam uma menor granularidade que a obtida por equivalência dinâmica.

Também foi constrúıda uma partição do espaço dos ACEs sob condições de contorno

não-periódicas, a qual também foi apresentada em termos de classes espectrais, resultando

em 59 classes, assim como no caso sob condição de contorno periódica, apesar das clas-

ses serem diferentes para cada partição. Tanto para CCP como para CCNP, retratos do

espaço dos ACEs em termos de grafos representando a similaridade espectral entre regras

foram constrúıdos. Sob CCNP, as regras sobrejetoras foram subdivididas em classes es-

pectrais distintas, em contraste com o que foi obtido para CCP; além disso, o grafo gerado
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sob CCNP possui um número menor de grupos de classes conectadas (16) que o grafo

constrúıdo sob CCP (19). A maior diversidade de comportamento das regras sob CCNP

faz com que ciclos de conexões geradas durante a construção do grafo sejam maiores e

menos frequentes que aqueles gerados sob CCP, implicando o menor número de grupos

de classes conectadas para o grafo sob CCNP. Esses fatos mostram que o espectro de uma

regra apresenta maior variação sob CCNP do que sob CCP.

O método de partição utilizado para obter as classes espectrais baseou-se na distância

euclidiana entre os espectros de Fourier das regras seguido de uma checagem de coerência

visual. Tal processo faz sentido para espaços de ACs com um número reduzido de re-

gras, mas seria infact́ıvel em espaços maiores. Nesses casos, seria necessário, portanto,

desenvolver métodos para uma checagem automática da validade de uma partição, o que

pode inclusive levar a investigação de similaridade espectral utilizando outras medidas de

distância. Portanto, a busca por um método para definir uma partição baseando-se ape-

nas na similaridade entre os espectros de Fourier das regras é um ponto-chave de pesquisas

futuras.

Calcular a similaridade espectral de regra devido a simetrias e equivalência dinâmica

pode ser uma maneira de estabelecer uma divisão parcial de espaços gerais de autômatos

celulares em classes espectrais. Além disso, a busca e formalização de conjuntos de regras

que apresentem comportamento equivalente, como ocorre com 4 das 59 classes espectrais

sob CCP, é um outro caminho posśıvel para a obtenção de classes espectrais em espaços

gerais de regras.

O fato de todas os ACEs sobrejetores terem apresentado, sob CCP, um espectro de

rúıdo branco é um fato interessante e que pode ser investigado em outros espaços unidi-

mensionais de regras, como um critério para uma busca automática por regras sobrejetoras

e até mesmo reverśıveis nesses espaços.

Também é importante considerar a busca de problemas nos espaços dos ACEs (ou

até mesmo em espaços de ACs unidimensionais) que possam ser resolvidos utilizando-se

o cálculo do espectro de Fourier de suas regras.

Outro ponto relevante é a investigação de posśıveis relações entre os espectros de Fou-

rier, a similaridade espectral e parâmetros de regras de ACs, como aqueles em (Schranko

& de Oliveira, 2010; Oliveira, de Oliveira & Omar, 2001; Li, 1992; Wuensche, 1999; Zwick

& Shu, 1995; Voorhees, 1997).
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A pesquisa desenvolvida deu origem a duas publicações: um artigo, (Ruivo & de

Oliveira, 2012), contendo parte dos resultados obtidos foi aceito e apresentado no 18th

International Workshop on Cellular Automata and Discrete Complex Systems – Automata

2012, ocorrido entre os dias 19 a 21 de Setembro de 2012 em Bastia, Córsega (França); e

um caṕıtulo de livro, (Ruivo & de Oliveira, 2013), contendo as partições e grafos gerados

sob CCP e CCNPs.
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