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Еволюція стилізованого тризуба в грі Конвея «Життя» наводить на паралелі з реальним життям.

«Життя» Конвея.

«Життя є спосіб існування 
білкових тіл...» — ствер-
джував свого часу про-

мисловець Фрідріх Енгельс у своїй 
філософській роботі «Анти-Дюрінг». 
Але це тільки початок визначення. 
Далі автор уточнює, що «...істотним 
моментом життя є постійний обмін 
речовин з навколишньою зовнішньою 
природою, причому з припиненням 
цього обміну речовин припиня-
ється і життя, що призводить до 
розкладання білка...».

До чого тут білок, автор визначен-
ня не уточнив. Ймовірно, на той час 
Френсіс Крік і Джеймс Уотсон ще не 
відкрили спіраль ДНК та не описали 
механізми успадкування властивос-
тей організму. Але оскільки Енгельс 
був до певної міри ще й філософом 
то він, ймовірно, не став би особли-
во заперечувати, якби останні слова 
його визначення прозвучали дещо 
по-іншому, а саме — «...припиня-
ється і життя, що призводить до 
смерті...». Саме в цьому випадку 

ми мали б непогану діалектичну па-
ру — «життя» i «смерть», єдність та 
боротьба між якими добре вписува-
лася б в діалектику Гегеля.

Наше видання далеко не вперше 
[1, 2] звертається до теми «Життя» 
Конвея, що є нічим іншим, як клі-
тинним автоматом. Незважаючи 
на те, що раніше у нас вже була ці-
ла низка публікацій, присвячених цій 
грі, загальна теорія та історія появи 
автоматів в науковому світі досі за-
лишалася за рамками нашої уваги. 
Наразі ми вирішили заповнити цю 
прогалину і розпочати саме з теорії 
клітинних автоматів, тим більше що 
саме по собі це досить цікаво.

Про клітинні автомати

Гра Конвея «Життя» є окремим випад-
ком так званих «клітинних автоматів», 
які за визначенням є дискретними 
моделями, що являють собою сітку 
довільної розмірності, кожна кліти-
на якої в дпний момент часу може 

приймати один з кінцевої множини 
станів, що визначаються правилами 
переходу клітин з одного стану в ін-
ший [3].

Для клітинних автоматів слід зафік-
сувати їхні деякі важливі властивості 
[4–8]. А саме — «паралельність», яка 
встановлює, що оновлення всіх клі-
тин відбуваються незалежно одне від 
одного. «Локальність» — це коли но-
вий стан клітини залежить тільки від її 
старого стану і її околиці. І, нарешті, 
«однорідність» визначає, що всі клі-
тини оновлюються за одними і тими 
ж правилами.

Розвиток теорії і практики клітинних 
автоматів пов’язаний з роботами 
фон Неймана над створенням само-
відтворюваних систем (40-ві роки ХХ 
століття). У 1970 році завдяки зусил-
лям Джона Конвея світ познайомився 
з двовимірним клітинним автоматом 
з двома станами. Згодом було пока-
зано, що гра «Життя» може емулю-
вати універсальну машину Тюрінга.

Свобода дорожча золота,
Життя не має ціни,
а Воля дорожча за життя…

Свобода і Воля
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Автомати — це не просто якісь нуд-
ні алгоритми, що мають вузьке при-
кладне значення. Вони лежать також 
в основі незвичайних світоглядних 
уявлень, а також філософських ідей.

Так, у 1969 році німецький інже-
нер Конрад Цузе опублікував книгу 
«Обчислювальний простір», де зробив 
припущення, що фізичні закони дис-
кретні за своєю природою і що весь 
Всесвіт є гігантським клітинним авто-
матом. Це була перша книга з облас-
ті, званої наразі цифровою фізикою.

У 1983-му Стівен Вольфрам опубліку-
вав першу з серії статей, які дослід-
жують дуже простий, але дотепер ма-
ловивчений клас клітинних автоматів, 
званих «елементарними». У 2002 році 
виходить його 1280-сторінкове дослі-
дження «Наука нового типу» (A New 
Kind of Science), де запропоновано 
4 класи, на які можуть бути розділені 
все клітинні автомати залежно від типу 
їхньої еволюції. Показано також, що 
досягнення в цій галузі не є ізольо-
ваними, але досить стійкі і мають ве-
лике значення для всіх галузей науки.

Натепер найпростіші клітинні автомати 
використовуються в криптографії, мо-
делюванні фізичних процесів і пове-
дінки людей, у фізиці і біології. Одним 
із практичних прикладів є моделюван-
ня транспортних потоків на дорогах, 
в складських приміщеннях. Більше то-
го, ними користуються при побудові 
фізичних моделей конденсації аеро-
золів на поверхню і анігіляції часток.

Клітинні традиції

Але повернемося до традиційної 
«Життя» Конвея. У зазначеній грі 
(популярності вона набула саме як 
гра) на кожному етапі еволюції чіт-
ко визначені три можливих стани 
осередків в принципі нескінченного 
ігрового поля:

1. Народження нового елемента (по-
ява фішки або, що те ж саме, активі-
зація елемента і його перехід в стан 
«1») відбувається на вільній (неак-
тивній) клiтинi ігрового поля, що має 
сусідами саме три фішки (активні 
елементи); до речі, кожна клітинка 
(в класичному визначенні «Життя») 
має 8 сусідів — чотири ортогональ-
них і стільки ж діагональних.

2. Загибель або смерть фішки (пе-
рехід в стан «0») є результатом са-
мотності (фішка має лише одного 
сусіда) або наслідком перенаселен-
ня — число сусідів перевищує три.

3. Фішка продовжує існування на 
черговому кроці еволюції в разі, 
якщо число сусідів дорівнює 2 або 
3 — умови комфортні для «життя».

Якщо підходити до гри з позицій 
теорії, то в будь-якому випадку 
мається на увазі, що кожна кліти-
на ігрового поля має певне число 
сусідів. Їх може бути вісім — це так 
звана околиця Мура, або чотири — 
околиця фон Неймана, коли сусіда-
ми вважаються тільки ортогональні 
комірки).

У класичній грі «Життя» (s23/b3) 
використовується околиця Мура. 
Є безліч інших правил, що визнача-
ють народження і загибель фішок. 
Але лише деякі з них можуть заці-
кавити пересічного громадянина, 
наприклад, Day & Night — s34678/
b3678, Long Life — s5/b345, Three 
Four — s34/b34, High Life — s23/
b36. Цифри після букви s визнача-
ють число сусідів для фішки (напри-
клад, 2 або 3), коли вона продовжує 
своє існування на наступному кро-
ці гри. Цифри з буквою b фіксують 
умову щодо народження нової фіш-
ки на вільних клітинах ігрового поля 
(класичне правило: b=3).

Правило, яке запропонував Конвей 
(s23/b3), виявилося найбільш гар-
монійним і плідним, і дотепер роз-
виток «Життя» йде переважно в за-
значеному руслі.

«Життя» Конвея 
і еволюція

Свого часу гра «Життя» мала альтер-
нативну назву «Еволюція». Але дуже 
швидко прийшло розуміння, що на 
полi спостерігаються процеси, які 
можна віднести як до еволюційніх, 
так і навпаки — інволюційних. Тому 
прижилася первинна назва, запро-
понована її творцем. В Інтернеті до-
ступна велика кількість інформацій-
них ресурсів, що мають відношення 
як до клітинних автоматів, так і до 
гри «Життя». Деякі з них наведені 
в розділі «Література» [9–10].

До речі, Енгельс нічого не сказав у своє-
му визначенні ні про народження, ні про 
смерть живих істот, зафіксувавши лише 
фазу існування, пов’язану з обміном ре-
човин із зовнішнім світом. Конвеєвське 
бачення «Життя» (також як і визначення 
самих клітинних автоматів) у цьому плані 
більш конструктивне, оскільки елемен-
ти клітинного автомата «народжуються», 
«гинуть» або перебувають певний час 
у стабільному стані — якщо коротко, то 
вони «живуть»; тут важко запропонува-
ти інше трактування.

Свобода і Воля

Будь-яка вихідна батьківська фігура 
(шаблон, форма або патерн), будучи 
розміщеною на iгровому полi, зазнає 
в ході перетворень індивідуальні ево-
люційні зміни. Цікаво поспостеріга-
ти за трансформацією деяких форм, 
наприклад, стилізованого «тризуба» 
(рис. 1). Дана фігура має пряме від-
ношення до української геральдики. 
Автор публікації не володіє інформа-
цією про те, що цей шаблон був ки-
мось раніше досліджений, і тому дана 
робота може повноправно вважатися 
авторською. Розташовуючи декілька 
«тризубів» на певній відстані між ними, 
будемо вивчати еволюцію цих форм 
і аналізувати отримані результати.

Рис. 1. «Тризуб», як базовий шаблон

Щоб самостійно перевірити наведені 
нижче результати, читачеві не обов’яз-
ково малювати сітку на аркуші паперу, 
розміщувати на ній фішки і вручну про-
ходити всі кроки трансформації базо-
вого патерна. В Інтернеті є достатньо 
програм, наприклад, LIfe32 [11], що 
дозволяють автоматизувати процес 
«Життя» та візуалізувати результати 
на екрані комп’ютера.

Оскільки «тризуб» має вертикаль-
ну вісь симетрії, то і трансформація 
відбуватиметься вліво і вправо щодо 
клітин ігрового поля, видiлених на ри-
сунках зеленим кольором.



4  СЕТИ И БИЗНЕС

ІНТЕлЕкТуальНІ ІгрИ

Одиночний «тризуб» еволюціонує 
протягом 37 кроків (T=37) і перетво-
рюється, в кінцевому підсумку, в дві 
стаціонарні фігури, що мають офіційну 
назву «пасіки», кожна з яких склада-
ється з чотирьох «вуликів» (рис. 2). 
«Пасіки» відстоять одна від одної 
всього на одну вільну позицію: P=1.

А що буде, якщо поруч розмістити 
впритул декілька «тризубів»? Спочатку 
розглянемо поведінку двох таких 

елементів (рис. 3). В кінцевому під-
сумку отримаємо трішки рознесені 
такі ж дві «пасіки», як і в попередньо-
му випадку, відстань між якими до-
рівнює 10 порожнім клітинам (P=10). 
Загальний час трансформації стано-
вить 39 кроків, що всього на два так-
ти довше часу еволюції одиночного 
«тризуба».

Три суміжно розташовані «тризуби» 
формують по краях вже знайомі нам 

«пасіки», але тепер між ними вкли-
нюються ще два «блоки» (рис. 4). 
Перетворення тривають протягом 
все тих же 39 кроків.

Якщо кількість «тризубів» збільшувати 
й далі, то результат буде мати такий 
же самий характер: по краях — дві 
«пасіки», а між ними «блоки», кіль-
кість яких буде збільшуватися щоразу 
на 2 одиниці з нарощуванням числа 
наших базових елементів. Кількість 
внутрішніх «блоків» при цьому легко 
знайти за формулою

N=2 (NΨ-2),
де N — кількість «блоків»; NΨ — по-
чаткова кількість «тризубів».

Результат еволюції, наприклад, при 
NΨ=7 можемо побачити на рис. 5. 
Самі «тризуби» далі розміщувати на 
рисунках вже не будемо. Доцільніше 
вказувати їхню кількість NΨ і відстань 
L між ними.

Рис. 2. Кінцевий результат еволюції одного окремого «тризуба» (NΨ=1), що перетворюється 
на дві «пасіки»

Рис. 4. Результат перетворення трьох суміжних «тризубів»; NΨ=3, L=0

Рис. 3. Еволюція двох суміжних «тризубів»; NΨ=2, L=0

Рис. 5. Результат еволюції семи розміщених впритул «тризубів»; NΨ=7, L=0
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Відстань P між «пасіками» можна знай-
ти за формулою P=9NΨ-8, яка почи-
нає коректно працювати вже з NΨ=1. 
При цьому час трансформації базових 
форм (при NΨ> 1) не залежить від їх-
ньої кількості і становить 39 кроків.

Таким чином, результат еволюції роз-
ташованих впритул елементів легко 
прогнозований.

На відстані  
одного інтервалу

Якщо «тризуби» розмістити з інтер-
валом в одне порожнє поле (L=1), 
то кінцевий результат (рис. 6) ви-
явиться дуже схожим на попередній 
варіант — по краях ті ж самі дві «па-
сіки», всередині — «блоки», кіль-
кість яких на дві одиниці більша, 
ніж за розташування «тризубів» 
впритул. Крім того, «блоки» в цьо-
му випадку розташовані трохи нижче 

горизонтальної осі симетрії «пасік», 
в той час як у попередньому випадку 
вони були розміщені трішечки вище. 
Так, при трьох початкових об’єктах 
NΨ=3, L=1 ми отримаємо вже чоти-
ри «блоки» між двома «пасіками». 
Раніше, за розміщення трійки «три-
зубів» впритул (L=0), «блоків» було 
всього два.

Подальше нарощування кількості «три-
зубів» щоразу призводить до появи 
ще однієї пари «блоків». Формула для 
розрахунку: N=2(NΨΨ-1). При цьому 
хотілося б звернути увагу на те, що 
внутрішні «блоки» групуються пара-
ми. Відстань всередині пари дорів-
нює одній клітинці, між сусідніми па-
рами — 5 клітинок. Ця закономірність 
дотримується і при подальшому на-
рощуванні кількості базових зразків. 
Трансформація повністю завершуєть-
ся за 37 кроків незалежно від кілько-
сті початкових елементів. При цьому 

відстань між «пасіками» знаходиться 
за формулою P=10NΨΨ-9.

Два інтервали  
між «тризубами»

Збільшивши відстань між «тризубами» 
до двох клітинок (L=2), ми отримає-
мо несподіваний результат — на поле 
в кінці еволюції залишаються одні лише 
«вулики», «блоків» між ними вже немає. 
Замість них порожній простір — «гу-
ляй поле». При цьому не має значен-
ня, скільки «тризубів» ми розмістимо 
на початку — за будь-якого NΨΨ> 1 на 
37-му етапі еволюції внутрішні об’єкти 
«анігілюють», а крайні перетворюються 
в «пасіки», відстань між якими збіль-
шується зі зростанням NΨ. Як приклад 
на рис. 7 наведено результат ево-
люції чотирьох «тризубів». Відстань 
між «пасіками» становить P=11NΨΨ-10.

Відстань L=3 породжує 
четвірки «блоків»

Подальше збільшення відстані між 
«тризубами» до L=3 призводить до 
появи між граничними «пасіками» 
груп з чотирьох «блоків». До цього 
ми фіксували лише пари «блоків», 
розташованих ланцюжком.

Так, при NΨΨ=2, L=3 по завершенні 
еволюції з’являється лише одна група 
з чотирьох «блоків». Трійка «тризубів» 
NΨΨ=3, L=3 формує вже дві такі групи 
(рис. 8). Подальше збільшення NΨΨ 
не позначається на результуючому 
характері трансформацій — дода-
вання по одному «тризубу» призво-
дить до зростання кількості четвірок 
«блоків», число яких завжди на оди-
ницю менше значення NΨ. Загальна 
ж кількість «блоків» в кінцевому ре-
зультаті еволюції обчислюється за 
формулою NΨ=4(NΨΨ-1), при цьому 
відстань між «вуликами» становить 
P=12NΨΨ-11.

Рис. 6. Три початкові форми NΨ=3, L=1 формують в кінцевому підсумку дві «пасіки» і чотири 
«блоки» між ними

Рис. 7. Результат еволюції чотирьох «тризубів» NΨ=4, L=2

Рис. 8. При L=3 процес еволюції змінює свій характер — між «вуликами» тепер цілі грона 
«блоків»
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L=4; щось пішло не так
Всі попередні етапи вивчення по-
ведінки «тризубів» свідчать, що 
близьке розташування цих елемен-
тів призводить до стабільної карти-
ни — по краях «пасіки», а всереди-
ні — групи з «блоків» або порожній 
простір (при L=2). А ось коли від-
стань збільшується до L=4, то по-
чинає діяти ефект «роз’єднаності 
популяції», що призводить до див-
них результатів.

Так, вже два «тризуби» еволюціо-
нують абсолютно незвичним чином 
(рис. 9). Замість того, щоб сфор-
мувати очікувані «пасіки» і щось між 
ними, процес розвивається абсо-
лютно непередбачувано і протягом 
набагато більш тривалого часу, ніж 
звичні 37 і 39 кроків.

Так, на 66-му кроці ми бачимо якийсь 
симетричний візерунок, на 112-му — 
в нижній частині фігури з’являються 

два «планери», які, вочевидь, потім 
стикаються один з одним і на 164-му 
кроці утворюють 4 «мигалки». Перед 
цим, на 130-му кроці, ще два «пла-
нери» вилітають з верхньої частини 
фігури і прямують в протилежних на-
прямках. Відносно стаціонарне утво-
рення формується лише на 234-му 
кроці — три «вулики», 6 «мигалок» 
і 2 відлітаючі «планери». І жодних 
обмежувальних «пасік» — від них не 
лишається й слiду.

А ось при NΨΨ>2 процес еволюційних 
перетворень перестає бути настільки 
хаотичним, як при NΨΨ=2, і з нарощу-
ванням числа «тризубів» в ланцюжку 
повертається до стало закономір-
ного (рис. 10). Так, наприклад, при 
NΨΨ=4, вже через 52 кроки процес 
трансформації завершується і ре-
зультат виглядає зовсім не так, як це 
було при NΨΨ=2. Фінальну конструкцію 
в даному випадку обмежують по кра-
ях три елементи — «мигалка», «блок» 
і «вулик». Усередині між ними — дві 
групи «короваїв» по чотири в кожній 
і три «блоки». При NΨΨ=3 в підсумку 
ми отримаємо лише 4 «короваї» і два 
внутрішні «блоки».

Подальше збільшення NΨ не впли-
ває на виявлену закономірність: кіль-
кість «блоків» і «короваїв» збільшу-
ється зі зростанням NΨ. При цьому 
Nкор=4(NΨΨ-2); NΨ=NΨΨ-1, де

Nкор і NΨΨ — кількість внутрішніх «ко-
роваїв» і «блоків».

а)  б)
Рис. 9. Незвичайна історія перетворення двох «тризубів» NΨ=2, які перебувають на відстані чотирьох порожніх клітинок (L=4); 66‑й (а) та 
112‑й (б) кроки еволюції

Рис. 10. Поява внутрішніх «короваїв» в кінцевому підсумкуі еволюції характерна для 
ланцюжка «тризубів» L4; в даному випадку NΨ=4

Рис. 11. Дві обмежувальні «пасіки» і ланцюжок з пар «вуликів» — результат еволюції трійки 
«тризубів» на 37‑му кроці еволюції: NΨ=3, L=5
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Повернення  
до класичних результатів

Прикрість від зниклих «пасік» компен-
сується при подальшому збільшенні 
відстані між «тризубами». При NΨΨ=3, 
L=5 результат перетворень через 
37 кроків завершується структурою, 
що складається виключно з одних ли-
ше «вуликів» (рис. 11). Це заспоко-
ює, тому що остаточне зникнення цих 
структур могло б серйозно зруйнувати 
сформовану картину світобудови, до 
якої ми тут майже звикли. При цьо-
му по краях ми знову спостерігаємо 
традиційні «пасіки» з чотирьох «ву-
ликів», а всередині між ними — лан-
цюжок окремих «медоносних оди-
ниць». Збільшення кількості «тризубів» 

у початковому шаблоні призводить 
до відповідної появи додаткових пар 
вуликів — ця закономірність вже по-
мічена раніше.

Все ті ж 37 кроків потрібні для завер-
шення еволюції об’єкта NΨΨ=3, L=6, 
в результаті чого формується картина, 
дуже схожа на ту, що ми вже бачили 
на рис. 6. Якщо відстань між «тризу-
бами» збільшити до L=7, то результат 
еволюції мало зміниться — ми буде-
мо мати ті ж звичні пари «блоків» між 
обмежуючими їх «пасіками».

Збільшення відстані між вихідними 
елементами до L=8 призводить че-
рез 37 кроків до дещо іншої картини 
(рис. 12) — між крайніми «пасіками» 

розташовуються вже трійки «блоків», 
чого раніше не спостерігалося.

При L=9 між обмежувальними «пасіка-
ми» формуються пари «короваїв», які 
нам зустрічалися раніше на рис. 10. 
Для NΨΨ=3 загальна кількість Nкор=4, 
що лінійно зростає із збільшенням 
NΨ, а саме Nкор=2(NΨΨ-1).

Нові неповторні пейзажі

Збільшивши відстань між «тризуба-
ми» до L=10, отримаємо (знову через 
37 «сакральних» кроків) вже новий 
неповторний пейзаж — між звични-
ми «пасіками» розташовуються два 
комплекти фігур, кожен з яких скла-
дається з «вулика» і двох «ставків» 

Рис. 12. Зміна відстані між «тризубами» до L=8 призводить до появи трійок «блоків» між крайніми «пасіками»; в даному випадку NΨ=3

Правило гри «День–ніч» — s34678/b3678— передбачає можливість 
існування клітинок в активному стані за наявності великого чис‑

ла сусідів, причому не тільки 3 і 4, як в класичних правилах, але 
й при 6, 7 і 8 сусідах. Це означає, що найбільш довгоживучими 
будуть саме комірки, для яких характерна максимальна щільність 
сусідів — за аналогією з міськими умовами проживання населення.

На малюнку представлений один із цікавих космічних кораблів, 
що переміщується справа наліво і дотримується правила Day&Night.
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www.popmech.ru/science/236398‑kletochnyy‑avtomat‑vozmozhna‑li‑
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(рис. 13). Такий розвиток подій став 
повною несподіванкою, бо «ставки» 
в кінцевому підсумку ще жодного ра-
зу не виникали. Додамо, що надалі їх 
вже й не буде.

При L=11 і L=12 кінцевим результа-
том еволюції виявляються «пасіки», 
між якими немає ніякого заповне-
ння — просто порожній простір, як 
у випадку рис. 7.

А ось при L=13 конструкція із трьох 
«тризубів» (NΨΨ=3) виявила небувалу 
активність. Відзначимо, що на про-
міжному 37-му кроці еволюції на пе-
риферії як зазвичай утворилися дві 
«пасіки», але внутрішній простір ви-
явився вщент заповнений об’єктами, 
що активно створювали нові елементи. 
При цьому еволюція завершилася ли-
ше на 122 кроці, в результаті чого по 
краях сформувалися дві обмежувальні 

групи з чотирьох «блоків», двох «ко-
роваїв» і двох «човнів» (рис. 14). Між 
ними розташувалися чотири «мигалки», 
кількість яких Nмиг=4 (NΨΨ-2) зростає зі 
збільшенням NΨΨ — щоразу додається 
нова четвірка цих циклічних об’єктів. 
Відзначимо, що при NΨΨ=2 внутрішні 
мигалки не утворюються, а при NΨΨ=4 їх 
кількість становить вже 8.

Якщо відстань ще збільшити до L=14, 
то пiдсумкова картина еволюції зали-
шиться такою ж, як і при L=13.

«Самостiйнiсть»  
та її плоди

Здається, що збільшуючи проміжки 
між базовими «тризубами», ми з ча-
сом повинні прийти до ситуації, за 
якої еволюція перестане залежати від 

Рис. 13. Поява «ставків» є результатом еволюції при L=10, що стало повною несподіванкою; 
у даному випадку NΨ=3

Рис. 14. При NΨ=3, L=13 фіксоване обрамлення зліва і справа складається з чотирьох «блоків», двох «короваїв» і двох «човнів»

геральДичні варіанти
З давніх давен тризуб є геральдичною основою української державності. Інтернет допоміг зібрати невелику пiдбiрку зображень
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Рис. 16. Проміжний (40‑й крок) еволюції шаблону NΨ=3, L=15

початкового віддалення сусідів один 
від одного. Але тільки не при L=15. 
Саме ця відстань дає приголомшли-
вий ефект різноманітних результатів 
залежно від величини NΨ.

Так, при NΨΨ=2 в кінці перетворень 
(на 100-му кроці еволюції) утворю-
ються дві «пасіки» і 4 незалежних 
«вулики» — наче окремі хутірські по-
селення (рис. 15).

А ось конфігурацію NΨΨ=3, L=15 слід 
розглянути більш детально. Так, 
на 40-му кроці утворюється фігура 
(рис. 16), яка далі починає активно 
розвиватися у вертикальній площині 
(рис. 17–21).

Можна і далі проводити експеримен-
ти зi збільшення кількості «тризубів» 
NΨΨ у початковій конфігурації. Але ре-
зультат еволюції щоразу буде іншим. 

Так, при NΨΨ=4, L=15 трансформація 
завершується на 766-му кроці при 
кінцевому обсязі M=348 елементів. 
Шаблон NΨΨ=5, L=15 припиняє свою 
еволюцію на 391у-м кроці (M=184), 
а NΨΨ=6, L=15 — на 463-му (M=194). 
Щоразу ми маємо зовсім несхожі 
картини, досліджувати які в рамках 
статті немає можливості.

Стає зрозуміло, що про жодні фінальні 
закономірності тут мова вже не йде. 
Щоразу початкова фігура NΨ=xxx, 
L=15 на етапі приблизно до 50-го кро-
ку еволюціонує за загальними прави-
лами, що добре ілюструє рис.16, але 
надалі розвиток триває вже за своїми 
законами. Причина в непомірному роз-
ростанні обсягу внутрішніх утворень зі 
збільшенням кількості NΨ, в результаті 
чого порушуються будь які закономір-
ності еволюційних процесів.

Напередодні 
незалежності

У звичайному житті домогосподарства 
розташовуються досить близько одне 

Рис. 15. «Вулики» і «пасіки» як результат еволюції двох «тризубів» (NΨ=2, L=15)

Рис. 17. NΨ=3, L=15; 85‑й крок еволюції
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Рис. 18. NΨ=3, L=15; 98‑й крок еволюції

Рис. 19. NΨ=3, L=15; 118‑й крок еволюції

до одного. Люди здавна селилися від-
носно компактними групами. При цьо-
му відстань між будинками зазвичай 
оптимізується, виходячи з реальної 
практики зручності такого сусідства.

Щільність розміщення «тризубів» 
у «Житті» Конвея таким же чином ви-
значає діалектичну пару «комфорту 
і зручності буття» і «свободи». Остання 
створює кращі умови для розвитку 
базової популяції, що дозволяє ево-
люції відбуватися протягом більш 

тривалих періодів часу, за які обсяг 
популяції також зростає до набагато 
більших розмірів.

Саме кінцевий розмір популяції, різ-
номанітність і загальний час еволюції 
цілком можуть служити ознаками ви-
сокого потенціалу початкового фор-
мату фігури. Найбільшу активність 
«тризуби» демонструють при відстані 
між ними L=13, 14 і 15 порожніх кліти-
нок. Нагадаємо, що ширина одинич-
ного «тризуба» становить 9 комірок.

«Суперпасіки»  
та повна свобода
Збільшимо ще на одну одиницю від-
стань між «тризубами» — до L=16.

Конструкція NΨΨ=2, L=16 на 100-му 
кроці перетворюється в 12 «вуликів». 
Варіант NΨΨ=3, L=16 на 158-му кроці 
трансформується в фігуру, показа-
ну на рис. 22. При цьому обмежу-
ючими конструкціями, якими свого 
часу виступали «пасіки», цього разу 
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стають «суперпасіки» — по шість «ву-
ликів» зліва і справа від 22 «мигалок» 
і 4 «блоків» між ними.

При NΨ=4, L=16 еволюція звер-
шується на 424-му кроці пере-
творень. Кінцевий результат при 
цьому (обсяг популяції М=316) аб-
солютно не схожий на попередній. 
Справа в тому, що активний вну-
трішній простір між граничними 
«суперпасіками» зі зростанням NΨ 
еволюціонує набагато довше, ніж 

158 кроків, захоплюючи більш ши-
рокий ареал, в результаті чого ці 
обмежувальні структури в кінцево-
му підсумку анігілюють.

Така сама історія повторюється для 
фігур NΨΨ=5 і NΨΨ=6, L=16 (для яких 
T=408, М=206 та 406 відповідно), 
а також NΨΨ=7 і NΨΨ=8, L=16 (T=594, 
М=434 та 488). Фігура NΨΨ=2, L=17 че-
рез 40 кроків перетворюється в ста-
ціонарну (рис. 23), як, втім, і конфі-
гурація NΨΨ=3, L=17 (рис. 24).

Подальше збільшення NΨ Ψ при 
L=17 приводить через 40 кроків до 
появи більш довгого ланцюжка, по-
дібного до рис. 24, з обмеженнями 
у вигляді «суперпасік» із семи «вули-
ків». Водночас збільшення відстані між 
«тризубами» з L=17 до до L=18 не 
змінює фінальну картину еволюції.

І, нарешті, перехід до L=19. Це і є та 
гранична відстань, може навіть «тра-
гічна», починаючи з якої «тризуби» пе-
рестають взаємно впливати один на 

Рис. 20. NΨ=3, L=15; 124‑й крок еволюції

Рис. 21. Знову одні лише «вулики» і «пасіки» — перехід фігури NΨ=3, L=15 в стаціонарний стан на 189‑му кроці еволюції
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одного. При цьому наприкінці еволюції 
формуються звичайні «пасіки», кіль-
кість яких дорівнює подвоєному числу 
«тризубів». Знову одні лише «пасіки», 
як і на самому початку нашого дослі-
дження, коли «тризуби» розміщувалися 
впритул один до одного. Вже немає 
ніяких «блоків» і «короваїв» — чиста 
класика: «пасіки» і тільки «пасіки».

Провівши соціальні паралелі, можна го-
ворити про те, що населення настільки 

відокремилося в своїх замкнутих відда-
лених хуторах, що перестало відчувати 
наявність один одного. Але й результати 
еволюції таких форм також не вража-
ють, бо пік розвитку громади «тризубів» 
припав на відстань L=13–15 комірок 
між початковими елементами.

Так, «Життя» Конвея в чомусь нагадує 
те життя, яке ми пишемо з малень-
кої літери. Для того, щоб на ігровому 
полі був порядок і передбачуваність 

результатів, необхідно максималь-
но обмежити свободу кожного еле-
мента соціуму, зменшуючи відстань 
L між елементами. Водночас надання 
більшої свободи дозволяє збільшити 
розкриття творчого потенціалу, який 
сягає максимуму незадовго до пов-
ного нівелювання соціуму і перетво-
рення його в суто хутірську систему.

Володимир СКЛЯР,  
Мережі та Бізнес

Рис. 22. NΨ=3, L=16; фінальний 158‑й крок еволюції; оточення по краях має вигляд двох «суперпасік»; обсяг кінцевої популяції — 
154 елемента

Рис. 24. Об’єкт NΨ=3, L=17=18 через 40 кроків трансформується в дві «суперпасіки» з шісткою «вуликів» між ними

Рис. 23. Фігура NΨ=2, L=17=18 через 40 кроків перетворюється в дві стаціонарні «суперпасіки» по «сім» вуликів у кожній


