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‘Life is pleasant. Death is peaceful.
It’s the transition that’s troublesome.’

- Isaac Asimov [1]





Inhoudsopgave

Inleiding xi

I Theoretisch aspect 1

1 Wat is Game of Life? 3

1.1 Cellulaire automaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 De cellulaire automaat Game of Life . . . . . . . . 7

1.2.1 Informele beschrijving . . . . . . . . . . . . 7
1.2.2 Formele beschrijving . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.3 Een voorbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 Patronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.1 Constante patronen . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.2 Chaotische patronen . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.3 Spaceships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.4 Eaters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.5 Guns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

vii



viii INHOUDSOPGAVE

1.4 Meer patronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.5 Universaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.5.1 Turingmachines . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.5.2 Andere Turing-volledige modellen . . . . . 21
1.5.3 Universaliteit van Game of Life . . . . . . . 22

2 Representatie van de logica 25

2.1 Waarheidswaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.2 De AND-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.3 De OR-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.4 De NOT-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.5 Combinatie van poorten . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.6 Uitvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3 Patronen verkleinen 39

3.1 Meerplaatsige poorten . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.1 De NORn-poort . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.1.2 De ORn-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.1.3 De ANDn-poort . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.1.4 De NANDn-poort . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.2 Gliders als guns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3 Nimplicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.3.1 De NIMP -poort . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3.2 Volledigheid van de nimplicatie . . . . . . . 52
3.3.3 De NIMPn-poort . . . . . . . . . . . . . . . 56

4 Verder verkleinen 59

4.1 Voorverwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.1.1 Normaalvormen . . . . . . . . . . . . . . . . 60



INHOUDSOPGAVE ix

4.1.2 Vals spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.2 Beperkingen op guns . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.2.1 Formules tellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.2.2 Patronen tellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2.3 Verder tellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

II Praktisch aspect 69

5 Het computerprogramma 71

5.1 Doel van het programma . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.2 Keuze van de programmeertaal . . . . . . . . . . . 73
5.3 De structuur van het programma . . . . . . . . . . 73
5.4 De klasse Prop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

5.4.1 String naar Prop . . . . . . . . . . . . . . . 76
5.4.2 Prop naar String . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.5 De klasse Pattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.5.1 Laden van patronen . . . . . . . . . . . . . . 78
5.5.2 Bouwen van patronen . . . . . . . . . . . . . 80
5.5.3 Opslaan van patronen . . . . . . . . . . . . 81
5.5.4 Transities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.5.5 Command-line . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5.6 De klasse Golv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.6.1 Geladen patronen . . . . . . . . . . . . . . . 84
5.6.2 Multithreading . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.7 Verbeteringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

6 Beschikbaarheid 89



x



Inleiding

Bij het woord ‘game’ zullen de meeste mensen denken aan bord-
of computerspellen. Toch is Game of Life niet zo’n soort spel: er
zijn geen spelers bij betrokken en er is ook geen sprake van winst
of verlies. Game of Life is een model waarbij op een ruimtelijke
(en visuele) manier berekeningen kunnen worden gedaan. Het
is in 1970 bedacht door de Britse wiskundige John Conway [4].
Daarom wordt het ook vaak Conway’s Game of Life genoemd.

Game of Life wordt toegepast in verschillende vakgebieden.
Het is interessant voor bijvoorbeeld wiskundigen (als model voor
berekenbaarheid), biologen (als model voor het leven en over-
leven van organismen), filosofen (als model voor een determi-
nistisch universum) en informatici (als uitdaging het zo efficient
mogelijk te implementeren). Binnen het vakgebied kunstmati-
ge intelligentie kan Game of Life worden gezien als multi-agent

system.
Wie Game of Life voor het eerst aan het werk ziet op een

computerscherm zal waarschijnlijk verbaast zijn dat een hoop
ogenschijnlijk chaotisch knipperende stipjes bijdragen aan het

xi



xii INLEIDING

uitvoeren van een berekening. In principe kan iedere berekening
door Game of Life worden gedaan, maar wij zullen ons beper-
ken tot de vervulbaarheidsproblemen: Is een propositielogische
formule, gegeven een bedeling, waar of niet?

Deze scriptie is tweeledig van opzet.
Ten eerste behandelen we het theoretische aspect. Hierbij

zullen we bekijken wat Game of Life is, waarbij we erachter zul-
len komen dat het zogenaamd chaotisch knipperen eigenlijk op
strikte regels is gebaseerd. Ook zullen we zien hoe vervulbaar-
heidsproblemen gerepresenteerd (en opgelost) kunnen worden in
Game of Life. Daarna wordt het pas echt interessant als we gaan
proberen de gangbare representaties te verkleinen, zodat Game
of Life sneller met een antwoord kan komen. We zullen zien
dat het in sommige gevallen inderdaad mogelijk is hetzelfde re-
sultaat te verkrijgen met behulp van een kleinere representatie.
Maar we zullen ook zien dat in andere gevallen juist geen winst
te behalen is: daarbij is geen kleinere representatie mogelijk.

Ten tweede behandelen we het practisch aspect. Het simu-
leren van Game of Life gaat het gemakkelijkst met de compu-
ter. Daarom hoort bij deze scriptie een computerprogramma dat
daadwerkelijk Game of Life kan draaien. Daarnaast kan het ook
vervulbaarheidsproblemen voor concrete formules en bedelingen
automatisch omzetten naar een Game of Life-representatie. Met
het programma kunnen de voorbeelden uit het theoretisch deel
gemakkelijk worden nagemaakt en zo de claims worden gecon-
troleerd. In deze scriptie zullen we een beknopte beschrijving
van het programma geven.

Deze scriptie geldt als afsluiting van Michel Fugers’ bachelor-
opleiding CKI.



Deel I

Theoretisch aspect
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Hoofdstuk 1

Wat is Game of Life?

Game of Life is een cellulaire automaat. We gaan nu eerst bekij-
ken wat cellulaire automaten in het algemeen zijn. Vervolgens
onderzoeken we wat voor soort cellulaire automaat Game of Life
is.

1.1 Cellulaire automaten

In verschillende takken van de wetenschap maakt men gebruik
van cellulaire automaten. Ze kunnen worden gebruikt om di-
verse processen te modelleren. Cellulaire automaten zijn ruim-
telijke systemen die bestaan uit vele, simpele componenten die
lokaal met elkaar verbonden zijn. De componenten worden ‘cel-
len’ genoemd. Als twee cellen met elkaar verbonden zijn noe-

3
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men we dat buurcellen. Alle buurcellen van één bepaalde cel
heten samen de omgeving (of neighbourhood) van die specifie-
ke cel. Iedere cel verkeert in een bepaalde toestand. Als de
tijd verstrijkt kan een cel telkens in een andere toestand komen,
afhankelijk van de toestanden van zijn buren. De tijd bij cel-
lulaire automaten is discreet. Dat wil zeggen dat er atomaire
tijdsstappen te onderscheiden zijn, en dat periodes altijd in ge-
hele getallen zijn uit te drukken. Er bestaat dus niet zoiets als
‘anderhalve tijdsstap’. Het gaan van het ene tijdstip naar het
volgende heet een transitie.

We gaan nu een definitie van een cellulaire automaat geven,
in termen van de verzamelingenleer. Een cellulaire automaat
bestaat uit een aantal delen:

1. Een verzameling cellen C.

2. Een omgevingsfunctie N . Deze functie heet ook wel de
neighbourhood-functie. N geeft voor iedere cel diens om-
geving terug. De omgeving van een cel is een geordende
verzameling (een tupel), van alle buren van die cel. De
grootte van het tupel is uiteraard afhankelijk van de hoe-
veelheid buren.

N C
n N

Cn

C en N worden samen de cellulaire ruimte genoemd.

3. Een verzameling toestanden Σ waarin een cel kan verke-
ren.

4. Een transitieregel T . De transitieregel is een functie die,
gegeven een toestand van een cel en de toestand van al
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zijn buren, de toestand van de cel op het volgende tijdstip
geeft.

Cellulaire automaten CA zijn dus viertupels: C,N,Σ, T .
C en Σ zijn verzamelingen, N is een functie van C naar tupels
van C, maar de vraag reist: wat is T precies? Het is een functie,
maar wat is het domein en wat is het beeld? Aangezien de func-
tie toestanden als uitvoer heeft, is het beeld Σ. Het is lastiger
om te zien wat het domein is. Daarvoor zullen we wat voorwerk
moeten verrichten.

We willen met behulp van de transitieregel voor elke cel kun-
nen bepalen welke toestand hij heeft op het volgende tijdstip.
De transitieregel bepaalt die nieuwe toestand van een cel op
basis van diens huidige toestand én de toestanden van al zijn
buren. De transitieregel moet dus voor iedere hoeveelheid bu-
ren gedefinieerd zijn. Althans, voor iedere hoeveelheid buren die
daadwerkelijk voorkomt. Om ons het leven gemakkelijk te ma-
ken, definiëren we eerst verzameling A. A bevat alle aantallen
buren die daadwerkelijk voorkomen.

A n N c C N c n

Hierbij is N c de grootte van de omgeving van c, dus het
aantal buren van c. De transitieregel T neemt de toestand van
een cel en de toestanden van al diens buren als invoer. Dat is
dus een tupel met allemaal elementen uit Σ. Voor een bepaalde
cel c is de lengte van dat tupel: 1 N c . Eén toestand voor
c zelf en een toestand voor iedere buurcel van c. Alle tupels
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Σ 1 n waarvoor geldt n A, moet T als invoer kunnen nemen.
Met andere woorden: het domein van T is n A Σ 1 n .

T
n A

Σ 1 n Σ

Als een CA (cellulaire automaat) gegeven is, kunnen we die
gaan gebruiken. Daarvoor hebben we een beginsituatie (of be-

ginconfiguratie) S0 nodig. S0 is een functie van cellen naar
toestanden:

S0 C Σ

S0 beschrijft van elke cel welke toestand hij initieel heeft (dus
op t 0). We kunnen het CA gebruiken om één stap in de tijd
te maken. Dat wil zeggen we gaan het CA gebruiken om S1, de
situatie op t 1 berekenen:

S1 c T S0 c , S0 N c 0 , , S0 N c n 1

Hierbij geldt dat N c i het i-de element is van N c , en n het
aantal elementen in N c . Op basis van de zojuist berekende
S1 kunnen we weer een tijdstap maken en S2 berekenen. En
daarna S3, S4, etcetera. In het algemeen geldt:

St 1 c T St c , St N c 1 , , St N c n

Gegeven een cellulaire automaat en een beginsituatie, zijn
alle latere situaties gedetermineerd. Althans, zolang de transi-
tieregel geen element van willekeur in zich heeft, maar dat is
ook niet gebruikelijk.

Uit deze formele definitie van cellulaire automaten volgt dat
bij een transitie alle cellen gelijktijdig worden geüpdatet.
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1.2 De cellulaire automaat Game of
Life

Zoals gezegd is Game of Life een specifieke, cellulaire automaat.
We geven er eerst een informele beschrijving van. Daarna volgt
een formele beschrijving en gaan we kijken wat het viertupel
C,N,Σ, T is voor Game of Life.

1.2.1 Informele beschrijving

Game of Life is voor te stellen als een ruitjesblaadje. Het ruitjes-
blaadje heeft geen grenzen. Zowel naar boven als naar beneden
als naar links als naar rechts loopt het oneindig ver door. Iedere
cel heeft precies acht buren, namelijk de cellen die er horizon-
taal, verticaal en diagonaal direct aan grenzen. In figuur 1.1
zien we de acht buren van de donker gemarkeerde cel.

1 2 3
4 5
6 7 8

Figuur 1.1: En fragment van de cellulaire ruimte van Game of
Life.
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Een cel heeft twee mogelijke toestanden: ofwel hij is levend
(of ‘staat aan’), ofwel hij is dood (of ‘staat uit’). De toestanden
duiden we ook vaak aan met respectievelijk de getallen 1 en 0.
In de figuren zullen we levende cellen aanduiden met en dode
cellen met .

De transitieregel is als volgt:

• Leeft een cel en heeft hij precies 2 of precies 3 buren die
ook leven, dan zal die cel op het volgende tijdstip nog
steeds leven.

• Is een cel dood en heeft hij precies 3 buren die wel leven,
dan zal die cel op het volgende tijdstip tot leven gekomen
zijn.

• In alle andere gevallen is de cel op het volgende tijdstip
dood.

Na deze informele beschrijven kunnen we ons een beeld vor-
men van wat Game of Life is.

1.2.2 Formele beschrijving

We zullen nu een formele beschrijving geven door de eigenschap-
pen uit te drukken in termen van de verzamelingenleer.

De verzameling gehele getallen is oneindig groot, zowel in
de prositieve richting (voor ieder getal bestaat er een getal dat
groter is) als in de negatieve richting (voor ieder getal bestaat
er een getal dat kleiner is). We kunnen de verzameling cellen
zien als de verzameling paren van gehele getallen. Het eerste
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element van elk paar staat voor de x-coördinaat van een cel en
het tweede element voor diens y-coördinaat:

C Z2 x, y x Z en y Z

Elke cel heeft acht buren dus N zal voor iedere c C een
achttupel teruggeven:

N x, y x 1, y 1 , x, y 1 , x 1, y 1 ,

x 1, y , x 1, y ,

x 1, y 1 , x, y 1 , x 1, y 1

Op welke volgorde de buren in het tupel komen is voor Game
of Life niet relevant. De volgorde die we hier gebruiken is geba-
seerd op de volgorde van tellen in figuur 1.1. Maar we hadden
evengoed een andere volgorde kunnen kiezen.

De verzameling toestanden Σ waarin een cel kan verkeren
heeft twee elementen: dood en levend. We noteren dat als res-
pectievelijk 0 en 1.

Σ 0,1

Er zijn geen cellen aan de rand van het ruitjesblaadje die
minder dan acht buren hebben, want er bestaat niet zoiets als
een rand. Er is dus geen enkele cel met meer of minder buren
dan acht. De verzameling van aantallen buren die ook echt
voorkomen A 8 . Onze transitieregel is dus T Σ9 Σ.
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De transitieregel is als volgt:

T α, σ1,σ2,σ3,σ4,σ5,σ6,σ7,σ8

1 als α 1 en i σi 1 2 of
α 1 en i σi 1 3 of
α 0 en i σi 1 3

0 anders

1.2.3 Een voorbeeld

Laten we Game of Life beschouwen met de volgende begincon-
figuratie:

S0 c
1 als c 0,1 of c 1,1 of c 2,1
0 anders

Van deze configuratie, of patroon, zien we een grafische voor-
stelling in figuur 1.2. Een dergelijk patroon heet een blinker.

0 1 2 x-as

0
1
2
y-as

Figuur 1.2: Grafische voorstelling van S0

We gaan nu alle relevante cellen af om te kijken of ze na één
transitiestap levend of dood zijn.
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De omgeving van cel 0,0 is:

N 0,0 1, 1 , 0, 1 , 1, 1 , 1,0 ,

1,0 , 1,1 , 0,1 , 1,1

De toestand van al die cellen, behalve 0,1 en 1,1 , is 0. De
toestand van 0,1 en 1,1 is dus 1. Al deze toestanden gebrui-
ken we in de vorm van één negentupel als invoer voor T :

T S0 0,0 , S0 1, 1 , S0 0, 1 , S0 1, 1 , S0 1,0 ,

S0 1,0 , S0 1,1 , S0 0,1 , S0 1,1 . . .

T 0, 0,0,0,0,0,0,1,1 . . .

Het element met index 0 uit het tupel is 0 (dit element noemen
we α). Van de overige elementen van het tupel zijn er maar
twee 1: het element met index 7 en het element met index 8.
Aangezien α 0 en 7,8 2, zal T op deze invoer 0 afbeelden.
Dat betekent dat de cel 0,0 op het volgende tijdstip nog steeds
dood zal zijn:

S1 0,0 0

De omgeving van cel 1,0 is:

N 1,0 0, 1 , 1, 1 , 2, 1 , 0,0 ,

2,0 , 0,1 , 1,1 , 2,1

De toestand van al die cellen, behalve 0,1 , 1,1 en 2,1 , is
0. De toestand van 0,1 , 1,1 en 2,1 is dus 1. Al deze toe-
standen gebruiken we in de vorm van één negentupel als invoer
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voor T :

T S0 1,0 , S0 0, 1 , S0 1, 1 , S0 2, 1 , S0 0,0 ,

S0 2,0 , S0 0,1 , S0 1,1 , S0 2,1 . . .

T 0, 0,0,0,0,0,1,1,1 . . .

Het eerste element uit het tupel is 0 (dit element noemen we
weer α). Van de overige elementen van het tupel zijn er precies
drie 1: de elementen met index 6, 7 en 8. Aangezien α 0 en

6,7,8 3, zal T op deze invoer 1 afbeelden. Dat betekent
dat de cel 0,1 op het volgende tijdstip levend zal zijn:

S1 1,0 1

Voor andere cellen gaat het evenzo:
In de omgeving van 2,0 zitten twee levende cellen. De cel

zelf is dood. T geeft dus 0 terug.

S1 2,0 0

In de omgeving van 0,1 zit maar één levende cel. De cel zelf
is levend. T geeft dus 0 terug.

S1 0,1 0

In de omgeving van 1,1 zitten precies 2 levende cellen. De cel
zelf is ook levend. T geeft dus 1 terug.

S1 1,1 1
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Als we alle relevante cellen verder afgaan, krijgen we:

S1 2,1 0
S1 0,2 0
S1 1,2 1
S1 2,2 0

Kortom:

S1 c
1 als c 1,0 of c 1,1 of c 1,2
0 anders

In figuur 1.3 zien we een grafische weergave van de nieuwe
situatie.

0 1 2 x-as

0
1
2
y-as

Figuur 1.3: Grafische voorstelling van S1

Het is niet lastig om in te zien dat S2 hetzelfde zal zijn als
S0. En S3 zal weer hetzelfde zijn als S1, etcetera. Als een
bepaald aantal transities resulteert in een configuratie die al
eerder is voorgekomen, heet die configuratie een cyclisch patroon

of oscillator. Het aantal transities heet de periode van het
cyclische patroon. De blinker, die we nogmaals zien in figuur
1.4, is een cyclisch patroon met periode 2.
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Sn Sn 1 Sn 2 Sn 3 Sn 4

Figuur 1.4: Een cyclisch patroon met periode 2

1.3 Patronen

Behalve de blinker zijn er nog veel meer interessante patronen
(of configuraties). De website LifeWiki [5] is wat dat betreft
een uitgebreid naslagwerk. Het bevat informatie over bijna 700
verschillende patronen, aangevuld met 300 artikels met achter-
gondinformatie. We zullen nu een aantal patronen bekijken die
voor ons interessant zijn.

1.3.1 Constante patronen

Constante patronen zijn patronen die bij een transitie identiek
blijven. Ze zijn dus in feite cyclische patronen met periode 1.
Dergelijke patronen worden ook wel stilleven of still life ge-
noemd. Het kleinste voorbeeld (met meer dan één levende
cel) is het blokje. Deze en enkele andere constante patronen
zien we in figuur 1.5.

1.3.2 Chaotische patronen

Chaotische patronen zijn patronen die niet cyclisch zijn, maar
steeds tot nieuwe configuraties leiden. Veel chaotische patronen
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Blokje Tobbe Boot Schip Slang
Block Tub Boat Ship Snake

Figuur 1.5: Kleine, constante patronen (cyclische patronen met
periode 1)

•• •• •••• • •• • •• • • •• •• • •• •• • • •• • ••• •• •• • •• •• • •• ••• • • • •• • •• •• •• • • • • • • ••• •• •• •• • •• • • • ••• • • • •• •• • •• •• •• • • • • • •• • ••• •• •• •• • •• •• • ••• • • • •• • • •• •• • • • • •• • • • •• •• • • ••• •• •• •• • •• •• •• • •• •• ••

Figuur 1.6: Een ingewikkelder constant patroon

doven op een gegeven moment uit of stabiliseren tot een cyclisch
patroon. Kleine patronen die erg lang leven heten methuselahs.
Afgesproken is dat een patroon ‘methuselah’ mag heten als de
beginconfiguratie 10 of minder levende cellen telt, en als het
ten minste 50 transities nodig heeft voordat het stabiliseert of
uitdooft. Ze zijn genoemd naar de oud-testamentische figuur
Methusalem, die de grootvader van Noach zou zijn. Volgens de
Bijbel [7] leefde Methusalem 969 jaar, voordat hij stierf. Een
voorbeeld van een methuselah zien we in figuur 1.7.
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Figuur 1.7: Een methusela die 128 generaties leeft waarna alle
cellen sterven

1.3.3 Spaceships

Sommige patronen zijn niet echt cyclisch, maar vertonen wel
een grote regelmaat. Na een bepaald aantal stappen hebben ze
weer precies dezelfde configuratie als eerder, maar dan op een
andere plek. Dit kan zich blijven herhalen, zodat het patroon
zich steeds verplaatst. Dergelijke patronen heten spaceships of
vissen. Het eenvoudigste spaceship beweegt zich diagonaal
voort en heet een glider. We zien een glider in actie in figuur
1.8.

Figuur 1.8: Deze glider gaat naar rechtsonder

Na vier transities is het patroon weer precies hetzelfde als
eerst, maar dan één rij cellen lager en één rij cellen naar rechts.
Vergelijkbaar met een glider is een light weight spaceship (LWSS).
Deze is na vier transities niet gestegen of gedaald, maar twee rij-
en naar rechts verplaatst.

Dergelijke patronen zijn te draaien en te spiegelen, zodat ook
spaceships naar alle andere richtingen mogelijk zijn.
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Figuur 1.9: Dit lichtgewicht spaceship gaat naar rechts

1.3.4 Eaters

Eaters of stoppers zijn patronen die spaceships kunnen opeten.
Dat wil zeggen dat ze spaceships kunnen laten verdwijnen terwijl
ze zelf terug komen in hun oorspronkelijke vorm. Vaak zijn
eaters constane patronen, maar dat hoeft niet. De veelgebruikte
eater fishhook (of eater1 ) zien we in figuur 1.10.

•••••
•••••••

→
• •••••••••••••

→
••• •••••••

→
•

•••••••

→ •••••••

Figuur 1.10: Een fishhook eet een glider

1.3.5 Guns

Een andere klasse van patronen die grote regelmaat vertonen
maar niet echt cyclisch zijn is de klasse guns. Guns produce-
ren spaceships. Het aantal generaties tussen twee uitgezonden
spaceships wordt de periode van de gun genoemd. Guns zijn
niet echt cyclisch want als één periode is verstreken, is de confi-
gurarie niet exact hetzelfde als eerst. Het verschil is dat er een
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spaceship bijgekomen is. De meest eenvoudige gun is de glider-

gun met periode 30. Die zien we aan het werk in figuur 1.11.

S0

S15

S30

Figuur 1.11: Een glidergun met periode 30 in actie

Er zijn vele soorten en maten van dergelijke guns, voor ver-
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schillende spaceships en met verschillende periodes. Natuurlijk
zijn niet alle combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld een glidergun
met een periode kleiner dan 14 kan niet bestaan, aangezien de
gliders dan zo dicht op elkaar volgen, dat ze met elkaar gaan
reageren. Jason Summers houdt op zijn website [13] onder meer
bij welke combinaties wel mogelijk zijn, van welke bewezen is
dat ze onmogelijk zijn, en van welke combinaties nog onbekend
is of ze mogelijk zijn of niet.

1.4 Meer patronen

Er zijn nog meer interessante klassen van patronen, zoals puf-

fers, rakes en spacefillers. Dit soort patronen zijn echter niet
relevant voor deze scriptie, en zullen we hier dus niet nader be-
schouwen.

1.5 Universaliteit

Game of Life is universeel. In dit hoofdstuk zullen we bekijken
wat dat betekent.

Er zijn in de wiskunde problemen waarvoor geen algoritme
om het op te lossen bestaat. Dat hebben Alonzo Church en Alan
Turing bewezen. Dergelijke problemen heten onberekenbaar.

Een interessante vraag is: wat is wel berekenbaar en wat
niet? Als model voor berekenbaarheid definieerde Alan Turing
in 1936 de Turingmachine (afgekort TM ). Samen met Alonzo
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Church formuleerde hij de Church-Turing-hypothese, die luidt:
‘Voor alles wat intüıtief berekenbaar is bestaat er een Turing-
machine die het kan berekenen’. Dat wil zeggen, door de juiste
set regels te gebruiken (met andere woorden: door het juiste
programma te draaien) kan ieder algoritme door een Turingma-
chine worden uitgevoerd.

1.5.1 Turingmachines

Turingmachines zijn denkbeeldige apparaten. Ze bestaan uit
drie onderdelen:

1. De ticker tape: een oneindig lang lint, met allemaal vakjes.
In deze vakjes kunnen symbolen (uit een eindig alfabet)
worden gelezen en geschreven.

2. Een eindige toestandsautomaat (finite state machine): Een
mechanisme dat één lees- en schrijfkop langs het lint kan
laten lopen, en het symbol in een specifiek vakje kan lezen
en eventueel vervangen. De eindige toestandsautomaat
verkeert zelf steeds in een bepaalde toestand.

3. Een transitiefunctie. Een TM werkt volgens een verzame-
ling regels waardoor de toestand van de automaat en de
symbolen op de tape kunnen worden veranderd.

Omdat de tape oneindig lang is, kunnen er altijd nieuwe gege-
vens worden weggeschreven. TM ’s hebben dus een onbeperkte
geheugencapaciteit.
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Een universele Turingmachine kan iedere Turingmachine si-
muleren. Alan Turing zelf heeft bewezen dat universele Turing-
machines ook echt bestaan. Eén universele Turingmachine kan
alles berekenen wat berekenbaar is. In het algemeen heet een
model universeel als het net als de universele Turingmachine alle
mogelijke Turingmachines kan simuleren. Met andere woorden:
een model heet universeel als het alle mogelijke algoritmes kan
uitvoeren. Een ander woord voor universeel is Turing-volledig.

1.5.2 Andere Turing-volledige modellen

Een voorbeeld van een universeel model, anders dan de uni-
versele Turingmachine, is een stapelautomaat met twee stapels

(push-down automaat met twee stacks). Stapels zijn een stuk
minder flexibel dan de ticker tape van Turingmachines. Van een
stapel kan alleen het bovenste element worden gelezen (gepopt),
en alleen aan de bovenkant kunnen nieuwe elementen worden
geschreven (gepusht). Maar als een stapelautomaat twee sta-
pels heeft, kan het daar de oneindige tape van Turingmachines
mee simuleren. Stapelautomaten met twee stapels zijn dus ook
Turing-volledig.

Nog een voorbeeld van universele modellen zijn Lindenmayer-

systemen of kortweg L-systemen. Dit zijn eigenlijk reguliere

grammatica’s, maar dan worden zoveel mogelijk herschrijfre-
gels in één keer toegepast. Reguliere grammatica’s zijn minder
krachtig dan Turingmachines. Maar omdat er parallelle ver-
werking plaatsvindt, zijn Lindenmayer-systemen krachtiger dan
reguliere grammatica’s. Ze zijn zelfs even krachtig als Turing-
machines en zijn dan ook Turing-volledig.



22 HOOFDSTUK 1. WAT IS GAME OF LIFE?

Ook Game of Life vertoont een aantal belangrijke overeen-
komsten met Turingmachines. Beide modellen hebben oneindig
veel, vrij toegankelijke geheugenruimte (ofwel op de tape, ofwel
in de cellulaire ruimte). Beide modellen hebben geen beperking
qua tijd. En beide modellen werken volgens een eindige set sim-
pele regels. Grof gezegd is het zo dat alle modellen die op deze
punten overeenkomen met Turingmachines zijn in staat ze te
simuleren [12]. Daarom is het te verwachten dat Game of Life
ook Turing-volledig is.

Sterker nog, Game of Life ı́s Turing-volledig, hetgeen is aan-
getoond door onder andere John Conway zelf in 1982 [2]. De
Turing-volledigheid wordt nog eens bevestigd door een explicie-
te implementatie van een universele Turingmachine in Game of
Life, door Paul Rendell [9].

1.5.3 Universaliteit van Game of Life

Om een berekenbaar probleem met behulp van Game of Life op
te lossen is een aantal stappen nodig:

1. Er moet een beginconfiguratie worden geconstrueerd die
correspondeert met het probleem.

2. Er moeten voldoende transities plaatsvinden.

3. Het resulterende patroon moet gëınterpreteerd worden om
de uitvoer af te lezen.

In deze scriptie zullen we ons beperken tot een kleine subklas-
se van de berekenbare problemen, namelijk de vervulbaarheids-
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problemen (of SAT -probelemen). Bij een vervulbaarheidspro-
bleem is het de vraag of een propositielogische formule, gegeven
een bepaalde bedeling, waar of onwaar is. In hoofdstuk 2 zullen
we laten zien dat Game of Life in staat is vervulbaarheidspro-
blemen op te lossen. Vervolgens zullen we in hoofdstukken 3 en
4 proberen de representaties van dergelijke problemen in Game
of Life (de beginconfiguraties) te minimaliseren. We zullen daar
in sommige gevallen in slagen door het gebruik van minder be-
kende of meerplaatsige connectieven. Maar we zullen ook zien
dat voor sommige formules geen kleinere representatie bestaat
dan de gangbare, die we in hoofdstuk 2 al beschouwen.
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Hoofdstuk 2

Representatie van de
logica

In het artikel Implementation of logical functions in the Game

of Life van Jean-Philippe Rennard [10] wordt uitgelegd hoe we
logische functies, zoals AND en OR kunnen implementeren in
Game of Life. In dit hoofdstuk zullen we hetzelfde doen, zonder
te letten op efficiëntie en complexiteit.

2.1 Waarheidswaarden

Logische functies nemen waarheidswaarden als invoer en geven
een waarheidswaarde als uitvoer. De logische functies waar we
naar gaan kijken zijn in eerste instantie de volgende:

25
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1. De conjunctie of AND, een functie met ariteit 2.

2. De disjunctie of OR, een functie met ariteit 2.

3. De negatie of NOT, een functie met ariteit 1.

Variabelen kunnen ofwel waar ofwel onwaar zijn. We zeggen
dan dat variablen een waarde hebben van respectievelijk 1 of
0. Als ze 1 zijn, worden ze gerepresenteerd als een patroon
waar een stroom gliders uit komt (een glidergun). Als ze 0 zijn,
worden ze gerepresenteerd als een patroon waar geen glider uit
komt. We willen het verschil tussen de patronen voor 1 en 0 zo
klein mogelijk te maken. Dat betekent dat 0 (net als 1) wordt
gerepresenteerd door een glidergun. Het enige verschil is dat het
patroon van 0 is uitgebreid met een eater, zodat alle gliders al
gegeten worden voordat ze goed en wel vetrokken zijn. We gaan
nog één stap verder in het verkleinen van het verschil tussen de
patronen voor 1 en 0: Ook onder de glidergun die 1 representeert
zetten we een eater. Dat klinkt onlogisch, maar we veranderen
de eater door nog één extra cel levend te maken. Die ene extra
cel zorgt ervoor dat de eater in de eerste negen generaties oplost
en uitsterft, zodat het hele patroon functioneert alsof die eater
er nooit had gestaan. Nu is het dus zo dat de patronen voor 1
en 0 slechts op één cel verschillen, zoals we kunnen zien in figuur
2.1.

Voordat we de logische functies daadwerkelijk kunnen imple-
menteren, moeten we weten wat gliders doen als ze met elkaar
botsen. Er kunnen talloze dingen gebeuren. De botsing kan uit-
monden in een chaotisch patroon, of in twee constante blocks.
Of de gliders verdwijnen beide helemaal in het niets. Wat er
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A = 1 A = 0

S0

•• ••• •• ••• • •• •••• • • •••• • • •• • •• • •• •••
••••••••

•• ••• •• ••• • •• •••• • • •••• • • •• • •• • •• •••
•••••••

S8

••• •• ••• •••••• •• ••• •••• •••• •• ••••• • • •• • •• • ••••• • • •• •••••• • •••

••

••• •• ••• •••••• •• ••• •••• •••• •• ••••• • • •• • •• • ••••• • • •• •••••• • •••
•••••••

S48

•• ••• •• • ••• • •• •• •••• •• • •• ••• • • • • • ••• • • •• • • ••• ••

•••••

•• ••• •• • ••• • •• •• •••• •• • •• ••• • • • • • ••• • • •• • • ••• ••
•••••••

Figuur 2.1: Variabele A is of waar, of onwaar

gebeurt is afhankelijk van de positie van de gliders ten opzichte
van elkaar.

Voor de implementatie van de logische functies is het handig
als de gliders helemaal verdwijnen, zonder een spoor achter te
laten. Dit doen ze als ze onder een hoek van 90 botsen, waarbij
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de ene glider één rij cellen hoger is dan de ander, en ze een
oneven afstand tot elkaar hebben. We zien dit gebeuren in figuur
2.2.

•• •••• •••• →
• •••• • •• ••••

→ •••• • ••
→ • • →

Figuur 2.2: Twee gliders met de juiste positie ten opzichte van
elkaar, lossen volledig op na een botsing
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2.2 De AND-poort

We willen A B kunnen uitdrukken, in termen van Game of
Life-patronen. Als A en B atomen zijn, weten we al hoe die
eruit zien, namelijk als gliderguns die al dan niet direct gestopt
worden. Als we die guns naast elkaar zetten, en daar nog een
derde gun in tegengestelde richting naast zetten, krijgen we een
nieuw patroon. Dit nieuwe patroon geldt ook als gun, en schiet
gliders dan en slechts dan als zowel de gun van A als de gun van
B gliders schiet. De stroom gliders van de ene extra gun wordt
(mits deze niet al eerder wordt gestopt) opgevangen door een
eater. We zien dit patroon in figuur 2.3. Het exacte patroon
is afhankelijk van de waarde van A en B. We duiden de cellen
die het verschil maken aan met . Als A en B beide waar zijn
geldt hele het patroon als glidergun, zoals te zien in figuur 2.4.

B A Gun
• •• • • • ••• •• •• •• •• •• • •• • •• •• • • •• •• •• •• •••• • • •• •• • • •• •• •• • ••• • • •• • • •• • • •• • • •• • • ••• • • • • • • • •• • • ••• • • • • • ••• •• • •••
•• ••• •◦••• ◦•••• •

•••••••

Figuur 2.3: Het algemene patroon van A B op t 0, de begin-
situatie
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B (waar) A (waar) Gun
• •• • • • ••• •• • •• •• •• • •• • •• • •• • • •• • • •• • • •• •• • •• •••• ••• ••• • • •• ••• ••• • • •• • • •• • ••• ••• • •• • • •• ••• • •• • • • • ••• ••• ••••• •• • ••• •• • • • •• • ••• ••• • • • • •• ••••• •• • •••• •• • • • ••• •• • •••

• •• • •••• ••• ••••

•• •••

•••••

•• •••

••• •••• •• •••

Figuur 2.4: Het patroon van A B met zowel A als B waar (op
t 32)

Omdat dit vrij omvangrijke plaatjes oplevert gaan we derge-
lijke patronen wat schematischer weergeven, zoals in figuur 2.5.
De A en B staan voor de guns die corresponderen met de varia-
bele in kwestie. De G staat voor een extra glider gun. De pijlen
stellen de loop van de gliders voor. Eaters worden aangeduid
door een dwars streepje in plaats van een pijltje.

De gliders uit B zijn de gliders voor de uitvoer van het hele
patroon, dus als B niet schiet, zal de uitkomst ook 0 zijn. Als
B wel schiet, en A niet, zullen de gliders uit de extra gun de
gliders van B blokkeren. Als B wel schiet, en A ook, dan zullen
de gliders uit A de gliders uit de extra gun blokkeren, zodat de
gliders van B probleemloos door kunnen gaan. De vier mogelijke
waarheidswaarden worden schematisch uitgebeeld in afbeelding
2.6.
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Figuur 2.5: Schematische weergave van het algemene patroon
voor A B

Bij een dergelijke patroon is het belangrijk dat de guns al-
lemaal op een juiste manier staan opgesteld. Als een gun één
rij cellen teveel naar boven, beneden, links of rechts staat, zul-
len ook diens gliders één rij cellen opgeschoven zijn, en zal de
botsing met andere gliders dus niet resulteren in het spoorloos
verdwijnen, maar misschien wel in een chaotische rommel. Zo-
lang we ons houden aan de regels om de botsing in goede banen
te leiden, is het niet lastig om alle guns goed te plaatsen. In dit
geval moeten de guns voor A en B op dezelfde hoogte, met een
even afstand tot elkaar. De extra gun moet één rij cellen hoger
of lager, met een oneven afstand tot A.

2.3 De OR-poort

We gaan er opnieuw vanuit dat A en B kunnen worden voor-
gesteld door wel of niet vurende gliderguns. We willen nu een
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Figuur 2.6: Schematische weergave van de A B voor de ver-
schillende invoeren

patroon dat correspondeert met A B. Met andere woorden: we
willen een patroon dat gliders schiet als óf A schiet óf B schiet
(of als ze beiden schieten). Dat patroon zien we in figuur 3.2.

We hebben hiervoor twee extra guns nodig. Deze worden
aangeduid met G1 en G2. De gliders van G1 zijn de gliders die
de uitvoer vormen. De stroom van G1 kan worden onderbroken
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Figuur 2.7: Schematische weergave van het algemene patroon
voor A B

door G2. Als A en B alletwee onwaar zijn zal G2 vrijuit op de
stroom van G1 kunnen schieten, en zal de uitvoer dus 0 zijn.
Maar als A of B waar is (en dus gliders schiet), zal die stroom
G2 ervan weerhouden G1 te blokkeren. Dan zal de uitvoer dus
1 zijn. Als zowel A als B waar is, zal de het signaal van G2 al
gestopt zijn door A, en kan B dat niet nog een keer doen. In
dat geval worden de gliders uit B gestopt door een stopper. Alle
mogelijke situaties zien we schematisch weergegeven in figuur
2.8.

2.4 De NOT-poort

Nu willen we het patroon maken voor A. Dat wil zeggen dat
ons patroon wél gliders schiet als A geen gliders schiet, en vice
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Figuur 2.8: Schematische weergave van de A B voor de ver-
schillende invoeren

versa. Dit patroon is vrij eenvoudig en zien we in figuur 2.9. In
de patronen die we tot nu toe hebben gezien was het gebruikelijk
dat variabelen werden voorgesteld als gliderguns die naar rechts
schieten. In het geval van de NOT-poort is het voor de hand
liggender als de glidergun van de variabele juist naar links schiet.
Daarom moeten we het patroon van A gespiegeld gebruiken.

De extra gun zorgt voor de stroom gliders die de uitvoer
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Figuur 2.9: Schematische weergave van het algemene patroon
voor A

vormen. Deze gliders kunnen ongehinderd door als A onwaar is,
maar zullen worden onderbroken als A waar is. Een schemati-
sche weergave van deze twee situaties zien we in figuur 2.10.
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Figuur 2.10: Schematische weergave van de A voor de verschil-
lende invoeren
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2.5 Combinatie van poorten

Ingewikkeldere formules kunnen gebouwd worden door voor A
en B deelformules te gebruiken in plaats van de atomaire varia-
belen. Een voorbeeld van een dergelijke formule is A B C.
De schematische weergave ervan zien we in figuur 2.11. Eerst
maken we het patroon van A B (weergegeven binnen de stip-
pellijntjes), en vervolgens gebruiken we dat hele patroon om
A B C te construeren.
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Figuur 2.11: Schematische weergave van het algemene patroon
voor A B C



2.6. UITVOER 37

2.6 Uitvoer

Ieder patroon dat we bouwen volgens de regels die we net gege-
ven hebben, heeft een bepaalde uitvoer. Ofwel er komt een on-
eindige stroom gliders uit (de formule is waar), ofwel dat gebeurt
niet (de formule is onwaar). In het artikel van Rennard [10]
wordt ieder patroon dat met een formule correspondeert netjes
afgesloten met een eater. Dit zorgt ervoor dat het patroon
altijd binnen een bepaalde grootte blijft. Als die output-eater
gliders eet, zal een bepaalde cel tot leven komen, die anders
dood was gebleven. Deze cel heet de output cell of trigger cell,
en bepaalt dus of de formule de waarde 1 (waar) dan wel de
waarde 0 (onwaar) heeft. We zien het verschil tussen wel en
geen activatie van een output-eater in figuur 2.12. De trigger
cell is grijs gemarkeerd.
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(a)

Sn Sn 4

(b)

Sn Sn 4

Figuur 2.12: De trigger cell wordt in (a) wel en in (b) niet
geactiveerd



Hoofdstuk 3

Patronen verkleinen

We weten nu hoe we de logische functies AND, OR en NOT

kunnen implementeren in Game of Life. Aangezien de propo-
sitielogica volledig is onder de negatie en conjunctie, is dit in
feite genoeg om alle propositielogische formules te beschrijven
en met Game of Life te evalueren. Maar de patronen die op-
geleverd worden zijn vaak groot, waardoor veel ruimte en tijd
nodig is voordat de trigger cell uitsluitsel geeft over de waarheid
van de formule. Daarom gaan we op zoek naar manieren om de
patronen kleiner te maken, en de grootte tot een minimum te
beperken.

39
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3.1 Meerplaatsige poorten

De logische poorten die we tot nu toe gezien hebben, hebben een
grote beperking: hun ariteit. Ze kunnen slechts twee waardes als
invoer nemen, terwijl we soms disjuncties tegenkomen van meer
dan twee disjuncten. In de logica wordt A B C gezien als een
afkorting van A B C . Het disjunctieconnectief blijft dus bi-
nair. Toch is het niet onredelijk om voor dergelijke gevallen een
patroon te bouwen dat overeenkomt met een drieplaatsige OR3-
poort. We gaan nu de patronen van meerplaatsige ANDn en
ORn bekijken, maar we beginnen met de meerplaatsige NORn,
want die is het simpelst.

3.1.1 De NORn-poort

De logische poort NOR is de negatie van de OR. De uitvoer is
1 dan en slechts dan alle argumenten de waarde 0 hebben. Het
overeenkomstige logische connectief heet de Peirce-bewerking en
heeft het symbool . Het staat ook wel bekend onder de naam
volstrekte uitsluiting of Quine dagger. Het woord in het Neder-
lands dat er qua betekenis het nauwst verband mee houdt is
‘noch’: de formule A B spreken we uit als ‘A noch B’. Het
corresponderende Game of Life-patroon zien we in figuur 3.1.
Op de plek van de stippeltjes kunnen zoveel variabelen worden
ingevoegd als nodig is. Alle patronen van de variabelen moeten
net zoals bij NOT eerst worden gespiegeld (zodat ze naar links
schieten). Het is niet moeilijk om na te gaan dat dit patroon
NORn representeert.

De gun G schiet gliders, en deze kunnen alleen de uitvoer
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Figuur 3.1: Schematische weergave van het algemene patroon
voor NOR A1, ,An

vormen als ze niet onderbroken worden door een of andere Ai.
Als er meer dan één argument waar is, zullen sommige stromen
niet meer met de stroom van de gun kunnen botsen. Die stromen
zullen dan door een stopper moeten worden gestopt.

3.1.2 De ORn-poort

De logische poort OR is de negatie van de NOR. Om de OR

meerplaatsig te maken, gebruiken we simpelweg de negatie van
de meerplaatsige NOR.

Een disjunctie met meer dan twee disjuncten is op deze ma-
nier kleiner dan samengesteld uit meerdere tweeplaatsige OR-
poorten. Bij n disjuncten waren op de oude manier 2n 2 compo-
nenten (variabelen of extra guns) nodig, terwijl op deze nieuwe
manier slechts n 2 componenten nodig zijn. Dit verschil zien
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Figuur 3.2: Schematische weergave van het algemene patroon
voor ORn-poort

we bijvoorbeeld al bij een disjunctie van drie disjuncten in figuur
3.3.

3.1.3 De ANDn-poort

Voor de conjunctie is helaas niet een ANDn-poort te construeren
die kleiner is dan een constructie van meerdere AND2-poorten.
Daarom zullen we A1 An behandelen alsof de links-
assosiatief is, en vervolgens gebruiken we simpelweg de AND-
poorten die we in het vorige hoofdstuk al hebben gezien. Het
aantal componenten dat nodig is voor een conjucntie van n con-
juncten is: 2n 1.
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(a) Een disjunctie van drie disjuncten met OR3 (5 componenten)

G

����
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

C

����
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
� G

����
��

��
��

��
��

B

���
��

��
��

� A
���

��
G

�����
G

���������������������

����
��

����
�� �

���

����
��

����
��

����
��

�
��

��

���
��

A B C
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Figuur 3.3: Het verschil tussen de oude en de nieuwe manier
van drieplaatsige disjuncties
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3.1.4 De NANDn-poort

De NAND is de negatie van de AND. Hier kunnen we ook geen
winst behalen, want hiervoor we gebruiken de zojuist gedefini-
eerde meerplaatsige AND en combineren dat met de NOT die
we al eerder hebben gezien.

3.2 Gliders als guns

De waarden 1 en 0 worden nu weergegeven door een hele stroom
gliders, of het ontbreken daarvan. Een variabele die de waarde 1
heeft, is daarom een glidergun. Toch kunnen we ons afvragen of
dat wel zo handig gekozen is. Als we in plaats van een glidergun,
simpelweg één glider gebruiken om 1 te representeren, kan het
patroon veel kleiner worden. Waar we voorheen extra gliderguns
gebruikten kunnen we nu volstaan met één extra glider. De
componenten (gliders voor de variabelen en de extra glider voor
de verschillende poorten) zijn minder groot en kunnen dichter
op elkaar. De gliders hoeven daardoor minder ver te reizen, en
de uitkomst zal sneller bekend zijn.

Bij deze aanpak moeten we evenveel componenten gebruiken
als voorheen, alleen zijn de componenten nu kleiner van stuk.

Bij de oude aanpak was er een minimaal verschil van één cel
tussen het beginpatroon van een variabele met de waarde 1 en
die van de variabele met de waarde 0. Hetzelfde kunnen we hier
doen door een eater achter de glider te zetten die ofwel direct
oplost, ofwel blijft staan en de glider tegenhoudt. Maar er is een
nettere oplossing. Als we het puntje van de glider weglaten, zal
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deze in drie generaties tot niets oplossen. Een dergelijke ‘glider’
(eigenlijk is het geen echte glider meer) staat dan voor 0, en een
echte glider staat dan voor 1. Zo is er wederom slechts één cel
die het verschil maakt.

A 1 A 0

S0

S1

S2

S3

Figuur 3.4: Variabele A voorgesteld als glider in plaats van
glidergun
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Bij de oude aanpak werd de trigger cell steeds opnieuw geac-
tiveerd (om de dertig generaties). Dit zorgde ervoor dat nadat
de eerste glider bij de laatste stopper aan was gekomen, steeds
opnieuw bevestigd werd dat de formule inderdaad waar was. Bij
de nieuwe aanpak komt er hooguit één glider aan bij de laatste
stopper. Behalve één enkele activatie van de trigger cell (wat in
feite genoeg is), is er later niet meer te zien of de formule waar of
onwaar was. Daarom is het handiger om een stopper te kiezen,
die na het eten van een glider anders is dan voor het eten van de
glider. Een goed voorbeeld is het stilleven pond. Zolang er nog
geen glider tegenaan is gebotst ziet het er uit als een rondje, en
zodra er wel een glider tegenaan is gebotst is het een ship. Zie
figuur 3.5. De trigger cell blijft aan.

••••• ••• •• •••
→

• •••••••••• •• •••
→

•••• ••• •••
→ ••

••• •••
→ ••• •••

Figuur 3.5: Een glider maakt van een pond een ship

Deze nieuwe aanpak toegepast op de formule A B zien we
in figuur 3.6. De cellen waarvan de toestand afhangt van de
waarde van A en B duiden we aan met .



3.2. GLIDERS ALS GUNS 47

Figuur 3.6: Het algemene patroon van A B met gliders in
plaats van gliderguns
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3.3 Nimplicatie

Negatie en conjunctie zijn samen volledig voor de propositielogi-
ca. Dat betekent dat alle propositielogische formules uit te druk-
ken zijn met enkel die twee connectieven. Met andere woorden:
alle overige connectieven, zoals disjunctie en implicatie, zijn uit
te drukken in termen van de negatie en de conjunctie. Ze zijn
handig om bepaalde formules korter op te schrijven, maar in
principe niet noodzakelijk.

Er zijn andere connectieven en verzamelingen van connectie-
ven te vinden die volledig zijn voor de propositielogica. Een voor
de hand liggend voorbeeld is de negatie en de disjunctie. Of bij-
voorbeeld enkel de Peirce-bewerking, die we al hebben gezien in
subsectie 3.1.1. Alle connectieven kunnen worden uitgedrukt in
termen van enkel de Peirce-bewerking. Bijvoorbeeld de negatie:

A A A

Met enkel de AND en de NOT-poorten kan voor elke proposi-
tielogische formule een Game of Life-patroon worden gemaakt.
De NOT en AND-poorten voegen alleen veel extra guns toe,
waardoor de patronen erg breed, en dus ook hoog worden. Door
die grote afmetingen duurt het erg lang voordat de eerste glider
bij de beslissende eater aankomt. We willen het aantal extra
guns tot een minimum beperken door handige connectieven te
kiezen die samen ook volledig zijn voor de propositielogica. Een
connectief dat geen enkele extra gun met zich meebrengt is de
nimplicatie.
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3.3.1 De NIMP-poort

De nimplicatie, of nonimplicatie, is het binaire, logische con-
nectief dat overeenkomt met de negatie van de implicatie. Het
symbool voor de nimplicatie is . Ter verduidelijking staan de
waarheidstabellen in tabel 3.1.

A B
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1

A B
0 0 0
0 0 1
1 1 0
1 0 1

Tabel 3.1: Waarheidstabellen van de implicatie en de nimplica-
tie

We kunnen de nimplicatie uitdrukken in termen van negaties
en conjuncties:

A B A B

Als we het Game of Life-patroon van de nimplicatie willen, kun-
nen we het op de näıeve manier verwezenlijken. Näıef, omdat
we alleen de bouwstenen gebruiken die we al kennen: AND en
NOT. Het patroon van de nimplicatie op die manier verwezen-
lijkt is niet bepaald elegant en klein, want er moeten twee guns
aan worden toegevoegd. Zie figuur 3.7.

Er bestaat een ander, maar equivalent patroon dat een stuk
kleiner is. Om dat in te zien veranderen we A B in B A
(dat mag op basis van de commutativiteit van de conjunctie).
Als we hier het Game of Life-patroon van beschouwen, zien we
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Figuur 3.7: Schematische weergave van de nimplicatie in termen
van negaties en conjuncties

dat de invoer B eerst gëınverteerd wordt door de ene gun, en
gelijk daarna opnieuw gëınverteerd wordt door de andere gun.
De twee guns heffen elkaar dus in feite op. Zie figuur 3.8.

We schrappen beide guns. Wat we overhouden is een elegant
en klein patroon dat overeenkomt met de nimplicatie. Zie figuur
3.9.
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Figuur 3.8: Schematische weergave van de nimplicatie in ter-
men van negaties en conjuncties, waarbij de invoer B tweemaal
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Figuur 3.9: Schematishce weergave van de nimplicatie
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3.3.2 Volledigheid van de nimplicatie

We hebben nu weliswaar een connectief gevonden dat zeer een-
voudig als Game of Life-patroon is te representeren, maar is dit
connectief zonder meer volledig voor de propositielogica? Helaas
niet. En dat is eenvoudig in te zien. De sterkte van het patroon
voor de nimplicatie is dat er geen enkele extra gun hoeft te wor-
den toegevoegd. Maar dat is gelijk ook een zwakte. Er wordt
geen gun toegoevoegd en het is niet mogelijk om ‘iets’ uit ‘niets’
te maken. De negatie uitdrukken enkel in termen van nimpli-
caties is dus niet mogelijk. Gelukkig hoeven we niet veel toe te
voegen aan de nimplicatie om toch alle propositionele formules
te kunnen beschrijven. Enkel de constante erbij is voldoende.
De constante (‘top’) is altijd 1 en in Game of Life dus sim-
pelweg een gun. We kunnen laten zien dat , volledig is
voor de propositielogica, door voor alle booleaanse operatoren
te laten zien dat er een equivalent is met enkel de operatie en
de constante . Dat doen we in de tabellen 3.2–3.11. De meest
triviale operaties zoals bijvoorbeeld de identiteit en constanten
zijn hier weggelaten.

A
1 0
0 1

A
1 1 0
1 0 1

Tabel 3.2: Negatie / NOT
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A B
0 0 0
0 0 1
1 0 0
1 1 1

A B
0 0 1 1 0
0 0 1 0 1
1 0 1 1 0
1 1 1 0 1

Tabel 3.3: Conjunctie / AND

A B
0 1 0
0 1 1
1 1 0
1 0 1

A B
1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0
1 0 1 1 1 0 1

Tabel 3.4: Sheffer stroke / NAND

A B
0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 1 1

A B
1 0 1 1 0 1 0
1 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 1 0 1

Tabel 3.5: Disjunctie / OR
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A B
0 1 0
0 0 1
1 0 0
1 0 1

A B
1 1 0 1 0
1 1 0 0 1
1 0 1 0 0
1 0 1 0 1

Tabel 3.6: Peirce-bewerking / NOR

A B
0 0 0
0 1 1
1 1 0
1 0 1

A B B A
1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

Tabel 3.7: Exclusieve disjunctie / XOR

A B
0 1 0
0 0 1
1 0 0
1 1 1

A B B A
1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 0 0 0 1
1 1 1 0 1 1 1 0 1

Tabel 3.8: Bi-implicatie / XNOR
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A B
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1

A B
1 1 0 0 0
1 1 0 0 1
1 0 1 1 0
1 1 1 0 1

Tabel 3.9: Implicatie

A B
0 1 0
0 0 1
1 1 0
1 1 1

B A
1 1 0 0 0
1 0 1 1 0
1 1 1 0 1
1 1 0 0 1

Tabel 3.10: Omgekeerde implicatie

A B
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1

B A
0 0 0
1 1 0
0 0 1
1 0 1

Tabel 3.11: Omgekeerde nimplicatie
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3.3.3 De NIMPn-poort

We willen graag de Game of Life-patronen zo klein mogelijk,
en daar lijkt de nimplicatie zeer geschikt voor. Eerder hebben
we van de bekende AND en OR-poorten al n-plaatsige patronen
laten zien. We zouden ook graag met een n-plaatsige nimplica-
tie, en dus een n-plaatsige NIMP-poort, willen werken. Voor-
dat we zoiets kunnen construeren moeten we weten wat een
n-plaatsige nimplicatie eigenlijk betekent. De nimplicatie is, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de conjunctie niet associatief. Dat
wil zeggen: het is niet zo dat A B C A B C .
We moeten dus beslissen: is de nimplicatie links-associatief of
rechts-associatief? Er is natuurlijk geen goede of foute keuze,
aangezien we zelf de notie van n-plaatsige nimplicatie hebben
verzonnen. We gaan nu beide mogelijkheden bekijken, en be-
slissen vervolgens welk van de twee opties het handigst is.

Stel dat de nimplicatie links-associatief is. Dat wil zeg-
gen dat we A B C moeten lezen als een afkorting van
A B C. In termen van conjuncties en negaties is dat
A B C. Dit is een handige keuze, want dit betekent

dat bijvoorbeeld NIMP3 A,B,C een eenvoudig en overzichte-
lijk patroon oplevert, zoals we zien in figuur 3.10.

Stel nu dat de nimplicatie rechts-associatief is. Dat betekent
dat we A B C moeten lezen als een afkorting van A B
C . In termen van conjuncties en negaties is dat A B C .
Het plaatje dat NIMP3 A,B,C nu oplevert is ook mooi, maar
iets minder overzichtelijk, te zien in afbeelding 3.11.
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Figuur 3.10: Schematische weergave van de NIMP3-poort, , als
de nimplicatie rechts-assosiatief is
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Figuur 3.11: Schematische weergave van de NIMP3-poort, als
de nimplicatie rechts-assosiatief is
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We kiezen ervoor dat de nimplicatie links-associatief is, want
dan krijgen we de meest eenvoudig te begrijpen patronen voor de
NIMP3-poort. Hetzelfde geldt voor de meerplaatsige NIMPn-
poort, die we zien in figuur 3.12.
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Figuur 3.12: Schematische weergave van de n-plaatsige NIMPn-
poort



Hoofdstuk 4

Verder verkleinen

4.1 Voorverwerken

Een patroon corresponderend met een conjunctie met grote ari-
teit is relatief groot, want voor iedere extra conjunct wordt ook
een extra gun toegevoegd. Een patroon corresponderend met
een disjunctie met grote ariteit is al kleiner, aangezien er maar
twee extra guns worden gebruikt, ongeacht het aantal disjunc-
ten. Nog gunstiger zijn nimplicaties met grote ariteit, want in
de patronen die daarmee corresponderen hoeven helemaal geen
extra guns te worden toegevoegd. Daarom is het in sommige ge-
vallen gunstig de formule om te schrijven naar een equivalente
formule van andere vorm, alvorens deze om te zetten naar het
corresponderend patroon in Game of Life.

59
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4.1.1 Normaalvormen

Bij sommige formules loont het om ze van tevoren om te schrij-
ven naar een conjunctieve of juist disjunctieve normaalvorm.
Het is echter niet zo dat een disjunctieve normaalvorm altijd
in een kleiner patroon resulteert dan een conjunctieve normaal-
vorm, of andersom.

We beschouwen de volgende formules.

p q r s (4.1)
p r p s q r q s (4.2)

De formules (4.1) en (4.2) zijn equivalent, maar (4.1) staat in
disjunctieve normaalvorm en (4.2) staat in conjunctieve nor-
maalvorm. Het patroon correpsonderend met (4.1) telt 8 ele-
menten, en het patroon corresponderend met (4.2) telt maar
liefst 19 elementen. In dit geval is de disjunctieve normaalvorm
dus (in termen van Game of Life-patronen) het kleinst.

We beschouwen nu de volgende formules.

p r p s q r q s (4.3)
p q r s (4.4)

De formules (4.3) en (4.4) zijn equivalent, maar (4.3) staat in dis-
junctieve normaalvorm en (4.4) staat in conjunctieve normaal-
vorm. Het patroon correpsonderend met (4.3) telt 9 elementen,
en het patroon corresponderend met (4.4) telt 14 elementen. In
dit geval is de conjunctieve normaalvorm dus het kleinst.

Het vereenvoudigen van formules, bijvoorbeeld door ze in
een gunstige normaalvorm op te schrijven, kan uitmonden in
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aanzienlijk kleinere patronen. Denk bijvoorbeeld aan de formule
p. Het patroon hiervoor telt 8 elementen, terwijl het

patroon van het equivalente p slechts 2 elementen telt.

4.1.2 Vals spel

Dit vereenvoudigen moeten we doen vóór het daadwerkelijke
bouwen van het patroon. Het voelt een beetje als valsspelen, en
wel om de volgende reden:

Als we van tevoren de formule al mogen verwerken, kunnen
we nog veel kleinere resultaten behalen. Het ultieme valsspelen
is: de formule van tevoren helemaal evalueren en enkel de waar-
heidswaarde ervan weergeven in een Game of Life-patroon. Dat
kan door één cel aan of juist uit te zetten. De grootte van het
patroon voor iedere formule is dan gereduceerd tot slechts één
cel.

Dit is duidelijk een absurde aanpak, we wilden juist Game of
Life gebruiken voor de evaluatie van propositielogische formules.
Maar het geeft wel aan dat het vooraf verwerken van formules
iets is wat we eigenlijk niet willen doen.

4.2 Beperkingen op guns

We hebben in subsectie 3.3.2 al gezien dat we niet alle formules
kunnen representeren als we geen extra guns toe kunnen voegen.
We kunnen namelijk niet ‘iets’ uit ‘niets’ maken. Is het mogelijk
om te volstaan met hooguit één toegevoegde gun? Een vraag
die daarmee samenhangt is: Welke formules zijn te representeren
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met n variabelen-guns en precies 1 extra gun? Als alle denkbare
formules met n variabelen zo te representeren zijn, zou hooguit
1 extra gun voldoende zijn.

Om die vraag te beantwoorden willen we eerst het volgende
weten: Hoeveel patronen zijn er te bouwen met n variablen-guns
en precies 1 extra gun? En hoeveel formules met n variabelen
zijn er?

4.2.1 Formules tellen

Het aantal formules met n variabelen is voor elke n oneindig
groot. Enkele voorbeelden van formules met één variabele A
zijn: A, A, A en A. Maar A en A zijn equivalente
formules. We willen eigenlijk weten hoeveel equivalentieklassen

van formules er zijn. Dit kan eenvoudig door het aantal moge-
lijke waarheidstabbellen te tellen.

In het geval van één variabele A zijn er 4 mogelijke waar-
heidstabellen. Zie tabel 4.1.

identiteit negatie
A
0 0
1 0

A
0 0
1 1

A
0 1
1 0

A
0 1
1 1

Tabel 4.1: Er bestaan 22
1

4 verschillende waarheidstabellen
met 1 variabele

In het geval van twee variabelen (A en B) zijn er 16 mogelijke
waarheidstabellen. Zie tabel 4.2.
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In het algemeen, het aantal verschillende waarheidstabbelen
die bestaan voor n variabelen is:

22
n

(4.5)

4.2.2 Patronen tellen

In het geval van 0 variabelen-guns, dus enkel één extra gun zijn
er twee mogelijke patronen: Ofwel de extra gun is gelijk de
uitvoer, ofwel de extra gun wordt gelijk gestopt en er is geen
uitvoer. Zie figuur 4.1.

G

����
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��
��

1

G

�
��

�

0

Figuur 4.1: 0 variabelen, 2 patronen

In het geval van 1 variabelen-gun en een extra gun zijn er
acht mogelijke patronen: Ofwel de extra gun staat links (vier
mogelijkheden), ofwel de extra gun staat rechts (nog eens vier
mogelijkheden). Zie figuur 4.2.

Veel van deze patronen hebben dezelfde uitvoer. In figuur
4.2 zien we maar liefst 5 patronen die overeenkomen met :
zij geven altijd 0 als uitvoer. Die patronen zijn equivalent.
Eigenlijk zouden we willen spreken over het aantal equivalen-

tieklassen van de patronen. Bij 1 variabelen-gun en 1 extra
gun zijn er 4 equivalentieklassen. Er zijn evenveel patroon-
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Figuur 4.2: 1 variabele, 8 patronen

equivalentieklassen als formule-equivalentieklassen. Dat wil zeg-
gen dat voor iedere formule-equivalentieklasse een corresponde-
rend patroon-equivalentieklasse is, en dus bestaat voor iedere
formule een corresponderend patroon. Althans, zolang er maar
één variabele bij betrokken is.

In het geval van 2 variabelen-guns zijn er 96 mogelijke pa-
tronen. Er zijn 3 guns in het spel: twee voor de variabelen (te
noemen A en B), en één voor de extra gun (G). Die drie guns
kunnen op 3! 6 manieren worden gerangschikt. Voor iede-
re rangschikking is het zo dat de meest linker gun altijd naar
rechts en de meest rechter gun altijd naar links schiet. De mid-
delste gun schiet ofwel naar links, ofwel naar rechts. Voor beide
richting zijn er 23 8 mogelijkheden (elk van de 3 guns wordt
wel of niet direct gestopt). In totaal zijn er dus 3! 21 23 96
mogelijkheden. Figuur 4.3 toont een selectie van die 96 patro-
nen.

Ook nu zijn er weer veel patronen equivalent. Het aantal
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Figuur 4.3: 2 variabelen, 96 patronen (waarvan 16 getoond)

equivalentieklassen is slechts 12. Er zijn patronen voor de vol-
gende booleaanse functies: , conjunctie, nimplicatie, identiteit
A, omgekeerde nimplicatie, identiteit B, Peirce-bewerking, ne-
gatie B, omgekeerde implicatie, negatie A, implicatie en . Dat
wil zeggen dat er 4 booleaanse functies zijn waarvoor geen pa-
troon gevormd kan worden met slechts 2 variabelen-guns en 1
extra gun. Deze 4 functies zijn: exclusieve disjunctie, disjunctie,
bi-implicatie en Sheffer stroke.

Hiermee is bewezen dat niet alle functies gerepresenteerd
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kunnen worden met slechts één extra toegevoegde gun. Het
antwoord op de vraag ‘Is het mogelijk om te volstaan met hoog-
uit één toegevoegde gun?’ is dus: Nee, voor sommige functies
zijn meer guns nodig.

4.2.3 Verder tellen

De formule voor het aantal verschillende patronen dat te bouwen
is met n variabelen-guns en m extra guns is in het algemeen
(voor n m 2):

n m !

I

2n m 2

II

2n m

III

n m !22 n m 2 (4.6)

Deel I staat voor het aantal permutaties van de verschillende
guns. Deel II staat voor het aantal binaire bomen die te vormen
zijn per permutatie van guns. Alle guns kunnen naar links of
naar rechts schieten (twee mogelijkheden), behalve de buitenste
twee. De buitenste twee guns schieten altijd naar binnen. Deel
III staat voor het aantal configuraties dat per binaire boom te
vormen is. Elke gun kan ofwel schieten ofwel direct door een
stopper geblokkeerd worden.

Als we het aantal extra guns m vaststellen kunnen we de for-
mule zien als functie van n. Faculteitsfuncties groeien langzamer
dan dubbel exponentiële functies dus n m ! groeit langzamer
dan 22

n

(waarbij 22
n

het aantal equivalentieklassen van formules
met n variabelen is, zie 4.2.1). Lineaire functies groeien langza-
mer dan exponentiële functies dus 2 n m 2 groeit langzamer
dan 2n. Daarom groeit 22 n m 2 ook langzamer dan 22

n

. Dit
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betekent dat de functie (4.6) trager groeit dan de functie (4.5).
Voor een vastgesteld aantal extra guns bestaat er dus altijd een
hoeveelheid variabelen waarbij er meer booleaanse functies dan
mogelijke patronen bestaan. Met andere woorden: bij iedere be-
perking op het aantal extra guns bestaan er booleaanse functies
die niet uitgedrukt kunnen worden.

Een interessante vraag is: Bestaat er een formule voor het
aantal equivalentieklassen van patronen met n variabelen-guns
en m extra guns? Voor deze scriptie is deze vraag niet heel
relevant. Daarom zullen we er niet verder op ingaan.
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conjunctie nimplicatie identiteit A
A B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 0

A B
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

A B
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 0

A B
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1

omgekeerde exclusieve
nimplicatie identiteit B disjunctie disjunctie
A B
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 0

A B
0 0 0
0 1 1
1 0 0
1 1 1

A B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

A B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Peirce- omgekeerde
bewerking bi-implicatie negatie B implicatie
A B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

A B
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1

A B
0 0 1
0 1 0
1 0 1
1 1 0

A B
0 0 1
0 1 0
1 0 1
1 1 1

negatie A implicatie Sheffer stroke
A B
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 0

A B
0 0 1
0 1 1
1 0 0
1 1 1

A B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

A B
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 1

Tabel 4.2: Er bestaan 22
2

16 verschillende waarheidstabellen
met 2 variabelen
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Hoofdstuk 5

Het
computerprogramma

In hoofdstuk 1 hebben we gezien hoe we op basis van een ge-
geven configuratie op t de configuratie op t 1 kunnen bereke-
nen. Deze berekeningen zijn niet erg ingewikkeld. De patronen
die we in hoofdstuk 2 hebben gezien zijn van willekeurige grote
(de poorten kunnen namenlijk eindeloos worden gecombineerd).
Het handmatig berekenen van het resultaat van één transitie
voor dergelijke patronen kan daarom al erg veel werk zijn. Daar
komt nog bij dat bijna alle patronen die we hebben bekeken pas
na vele transities een betekenisvolle uitvoer hebben. Alle be-
rekeningen die gedaan moeten worden doen we liever niet zelf
maar laten we over aan een computer.

71
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Ook het construeren van de patronen die corresponderen met
de verschillende logische poorten is typisch het werk van een
computerprogramma. Daarom heb ik als aanvulling op het the-
oretische deel, een computerprogramma geschreven dat dit werk
op zich neemt.

In dit hoofdstuk zullen we dat programma nader beschou-
wen.

5.1 Doel van het programma

Het doel van het programma dat ik heb gemaakt is tweeledig.
Aan de ene kant wil ik dat mijn programma dat op basis van een
propositielogische formule en een bedeling, een corresponderend
patroon oplevert. Aan de andere kant wil ik dat mijn program-
ma Game of Life kan simuleren op alle gewenste beginsituaties.

Er zijn al veel computerprogramma’s beschikbaar die dit
laatste kunnen. Een voorbeeld daarvan is Golly [14]. Golly
is een open-source toepassing die ook draait op alle gangbare
systemen (Mac OS X, Linux en Windows). Het kan niet alleen
Game of Life maar ook andere soorten cellulaire automaten si-
muleren. Golly heeft nog meer interessante opties, maar één
belangrijke mogelijkheid ontbreekt: er kan geen trigger cell wor-
den aangegeven. Aangezien Golly open-source is, is het mogelijk
dergelijke mogelijkheden er zelf bij te programmeren. Het pro-
bleem is echter dat Golly geschreven is in de programmeertaal
C++. Dat is een taal waar ik vrijwel niets van weet. Daar-
om vond ik het nodig zelf een nieuwe Game of Life-simulator te
schrijven, in een andere programmeertaal.
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5.2 Keuze van de programmeertaal

Ik wil vooral dat mijn programma illustratief is. Lezen over
Game of Life kan heel interessant zijn, maar ik geloof dat het
verhelderender is om het daadwerkelijk in actie te zien. Daarom
wil ik dat mijn programma toegankelijk is voor zoveel mogelijk
mensen. Dat is de reden dat ik gekozen heb voor de platfor-
monafhankelijke programmeertaal Java. Iedereen die een Java
Virtual Machine (JVM) heeft gëınstalleerd op zijn of haar com-
puter kan Javaprogramma’s draaien, en JVM’s zijn beschikbaar
voor alle gangbare systemen zoals Mac OS X, Linux en Win-
dows. In de praktijk betekent dat dus dat vrijwel iedereen het
programma kan draaien.

5.3 De structuur van het programma

Voor het programma heb ik drie klassen zelf geschreven en één
klasse van internet gehaald.

1. Prop. Deze klasse heb ik zelf geschreven en wordt gebruikt
voor het representeren van propositielogische formules.

2. Pattern. Deze klasse heb ik zelf geschreven en wordt ge-
bruikt voor het representeren van Game of Life-patronen.
Deze klasse kan ook gebruikt worden om patronen op ba-
sis van formules en bedelingen te bouwen, door middel van
de command-line.

3. Golv. Ik wil dat mijn programma toegankelijk is voor zo-
veel mogelijk mensen. Daarom heb ik besloten er een gra-
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fische user-interface (GUI) aan te geven. Dit zorgt ervoor
dat gebruikers het programma gemakkelijk met de muis
kunnen bedienen. De klasse Golv heb ik zelf geschreven
en verzorgt de GUI. Bij het compileren worden nog vele
anonieme klassen aangemaakt.

4. BareBonesBrowserLaunch. Deze klasse heb ik niet zelf
geschreven en wordt gebruikt voor het openen van web-
sites in de standaardbrowser [8]. Ditzelfde kan bereikt
worden met de methode browse(URI uri) van de klas-
se Desktop (uit de package java.awt). Maar deze klasse
bestaat pas sinds Java 1.6. Door gebruik te maken van
BareBonesBrowserLaunch kan het programma ook draai-
en op Java 1.5.

Voor mensen die bepaalde klassen willen hergebruiken of
uitbreiden is een gedetailleerd overzicht van alle publieke me-
thodes van de verschillende klassen beschikbaar. Deze javadoc-
documentatie is, net als de GUI, Engelstalig, opdat zoveel moge-
lijk mensen ermee kunnen werken. In de volgende secties zullen
we de belangrijkste eigenschappen van de klassen Prop, Pattern
en Golv beschouwen.

5.4 De klasse Prop

Propositielogische formules worden over het algemeen voorge-
steld als een string. Voor iedere welgevormde formule bestaat
een unieke constructieboom [3]. Bij het bouwen van patronen
komt die boomstructuur goed van pas. Daarom heb ik ervoor
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gekozen ook de Prop-objecten een boomstructuur te geven. Dat
betekent dat ieder Prop-object als het ware een knoop is met een
aantal kinderen. Die kinderen zijn andere Prop-objecten. De
blaadjes in de boom zijn Prop’s zonder kinderen. Deze blaadjes
zijn de atomen van de formule: de variabelen. Voor propositielo-
gica zijn binaire bomen voldoende, maar in sectie 3.1 maken we
onderscheid tussen twee- en meerplaatsige poorten. Dat verschil
wil ik goed kunnen laten zien. Een conjunctie van drie conjunc-
ten is bijvoorbeeld op te bouwen met twee AND2-poorten of één
AND3-poort. Daarom wil ik dat de bomen niet binair zijn: elke
knoop kan een willekeurig aantal kinderen hebben. Het aantal
kinderen is gelijk aan de ariteit van de poort die zal worden
gebruikt om het patroon te bouwen. Zie figuur 5.1.
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Figuur 5.1: Logisch equivalente formules kunnen in verschillende
Prop-objecten resulteren
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5.4.1 String naar Prop

De belangrijkste constructor is Prop(String str). Hierbij wordt
de gegeven string geparseerd, en op basis daarvan wordt het
corresponderende Prop-object geconstueerd. De inhoud van el-
ke knoop is precies één symbool (een char). Ik heb hiervoor
gekozen om het parseren gemakkelijk te maken: Zo kan bijvoor-
beeld ‘p&q’ wel geparseerd kan worden, maar ‘p1&p2’ kan niet
geparseerd worden want de variabelnamen kunnen niet uit twee
symbolen bestaan. Ook ‘pANDq’ levert een fout op want connec-
tieven kunnen niet uit drie symbolen bestaan. Zowel prefix- als
infixnotatie wordt geaccepteerd: ‘p&q&r’ en ‘&(p,q,r)’ resulte-
ren beide in equivalente Prop-objecten. In deze klasse wordt
geen enkele aanname aangaande de semantiek van de symbo-
len gedaan. Dit betekent dat ‘&p&’ ook goed geparseerd wordt.
Hierbij wordt p gezien als tweeplaatsig connectief en & als ato-
maire variabele. Zie figuur 5.2.

&p&: ��������p
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&

Figuur 5.2: Een niet zo voor de hand liggende keuze van sym-
bolen

De enige aanname die wordt gedaan is dat - een éénplaatsig
connectief is. Dit zorgt er voor dat -p&q wordt gelezen als
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&(-(p),q), en niet bijvoorbeeld als p(-,&(q)). Dit neemt niet
weg dat - ook te gebruiken is als meerplaatsig connectief of als
atoom, indien gewenst. Maar het is nu zo dat als - wordt ge-
bruikt als éénplaatsig connectief, het niet noodzakelijk om de
haakjes te schrijven. Ieder ander symbool is ook te gebruiken
als éénplaatsig connectief maar alleen als er haakjes worden ge-
bruikt. Deze speciale behandeling maakt - zeer geschikt als
symbool voor de negatie. Zie figuur 5.3.
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Figuur 5.3: -p&q wordt gelezen als &(-(p),q) en niet als
p(-,&(q))

Let op bij gebruik van spaties, hier voorgesteld door . Een
spatie geldt ook gewoon als symbool. Bijvoorbeeld p & q geeft
hetzelfde resultaat als (p,&,q): de spatie wordt gelezen als een
drieplaatsig connectief.
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5.4.2 Prop naar String

De klasse kent een toString() methode. Deze werkt uiteraard
recursief over de deelformules, de kinderen. Tweeplaatsige con-
nectieven worden geschreven in de infixnotatie, andersplaatsige
connectieven worden geschreven in de prefixnotatie. Ook hier
vormt - weer een uitzondering: bij gebruik als éénplaatsig con-
nectief worden geen haakjes geschreven.

5.5 De klasse Pattern

Objecten van de klasse Pattern representeren een Game of
Life-patroon. Er is een belangrijkste verschil tussen Pattern-
objecten en de patronen zoals we die in sectie 1.2 hebben gezien.
Alle Pattern-objecten hebben een eindige grootte hebben, ter-
wijl patronen oneindig groot zijn. Pattern-objecten hebben dus
een bepaalde afmeting: een breedte en een hoogte uitgedrukt in
aantallen cellen. Van elke cel wordt bijgehouden of deze leeft of
niet in een tweedimensionale array van boolean’s. Ook wordt
bijgehouden of er een trigger cell is gezet (en welke coördinaten
die cel dan heeft), en wat de huidige generatie van het patroon
is (dat is initieel 0).

5.5.1 Laden van patronen

De belangrijkste constructor is Pattern(String filename). Hier-
mee kunnen opgeslagen patronen worden ingeladen en als Pattern-
object worden gebruikt. Er is een aantal bestandsindelingen
geschikt voor het opslaan van Game of Life-patronen [16]. De
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meest gebruikelijke is de RLE-indeling. Via deze constructor
zijn RLE-bestanden in te laden.

RLE is een afkorting van Run Length Encoding. De eerste
regel in RLE-bestanden definieert de afmeting van het patroon.
In de overige regels wordt het patroon beschreven door de let-
ters b voor dode cellen, o voor levende cellen en $ voor nieuwe
regels. Het einde van het patroon wordt aangegeven door !.
Commentaar kan worden toegevoegd door een regel te beginnen
met #.

De run length encoding houdt in dat alle karakters die vaker
dan één keer achter elkaar voorkomen worden afgekort tot nx
waarbij n staat voor het aantal voorkomens in het decimale
stelsel en x voor het repeterende karakter. Bijvoorbeeld: $$$$
kan worden afgekort tot 4$. Zie figuur 5.4.

1 # Een glider zonder

2 # Run Length Encoding:

3 x = 3, y = 3

4 bob$
5 bbo$
6 ooo!

1 # Een glider met

2 # Run Length Encoding:

3 x = 3, y = 3

4 bob$2bo$3o!

Figuur 5.4: Een glider in het RLE-formaat met en zonder de
codering toegepast

De regels met commentaar worden vaak voor meerdere doel-
einden gebruikt. Zo kan er naast een korte, leesbare uitleg ook
informatie zijn opgeslagen over bijvoorbeeld de generatie van
het patroon en over een eventueel aanwezige trigger cell.
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5.5.2 Bouwen van patronen

Een andere belangrijke constructor is Pattern(Prop prop, String

assignment). Hiermee wordt het patroon geconstrueerd dat
overeenkomt met de propositielogische formule prop. De con-
nectieven die kunnen worden gebruikt zien we in tabel 5.1.

Symbool Connectief
& Conjunctie
| Disjunctie
S Sheffer stroke
P Peirce-bewerking
/ Nimplicatie
X Exclusieve disjunctie*
B Bi-implicatie*

Tabel 5.1: De beschikbare connectieven

Alle connectieven zijn te gebruiken met een willekeurige ari-
teit. Alleen de connectieven aangeduid met een * kunnen slechts
binair worden gebruikt.

Hiertoe worden de verschillende onderdelen (zoals guns en
eaters) geladen met de constructor die we in subsectie 5.5.1 heb-
ben gezien. Deze onderdelen worden dan, indien nodig, gespie-
geld met de methode flip(). Vervolgens worden ze ten opzichte
van elkaar gerangschikt en zo gecombineerd tot één groot pa-
troon.

De assignment is een string die alle char’s bevat die voor
variabelen staan met de waarde 1. Alle variabelen die gere-
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presenteerd worden door een char die niet in assignment zit,
hebben dus de waarde 0.

Bij grote patronen is het vaak onduidelijk of een gun een ex-
tra toegevoegde gun is of juist een variabele representeert. Om
die onduidelijkheid op te lossen bestaat de methode applyLabels().
Deze methode verhoogt het patroon met 18 cellen. De ‘band’ die
zo boven de guns ontstaat wordt gevuld met constante patro-
nen in de vorm van leesbare letters. De letters zijn de gebruikte
symbolen voor de variabelen, en een hoofdletter G als het een
extra toegevoegde gun betreft. Alleen alfanumerieke karakters
(dat wil zeggen alle karakters in de reeksen a–z, A–Z en 0–9) zijn
beschikbaar. Als andere symbolen zijn gebruikt voor variabelen
blijft die gun ongelabeld.

5.5.3 Opslaan van patronen

Met de methode save(String filename) kan een Pattern-
object worden opgeslagen als RLE-bestand. Alle informatie
die beschikbaar is wordt opgeslagen. Gegevens aangaande de
trigger cell en de huidige generatie worden opgeslagen in de
commentaarregels. Dergelijke bestanden kunnen later opnieuw
worden geladen op de manier die we al hebben gezien. Ze zijn
ook leesbaar voor andere, soortgelijke programma’s, zoals Gol-
ly. Andere programma’s zullen echter waarschijnlijk niets doen
met de opgeslagen trigger cell-gegevens.

Ook met de methode saveLaTex(String filename) kun-
nen patronen worden opgeslagen, maar dan als LATEX-bestand.
Dit soort bestanden zijn niet opnieuw in te laden tot Pattern-
objecten. De saveLaTex-methode is bedoeld om patronen mooi
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af te kunnen drukken met behulp van het programma LATEX [6]
. De opgeleverde bestanden bevatten een tabular-omgeving.
Hierin wordt een tabel beschreven waarbij elke cel staat voor
een cel in het patroon. Levende cellen worden gevuld met een
\bullet , dode cellen bijven leeg , zie figuur 5.5. Veel afbeel-
dingen in deze scriptie zijn op deze manier tot stand gekomen.

1 {\renewcommand{\arraystretch}{0}

2 \renewcommand{\tabcolsep}{.75pt}

3 \newcommand{\golo}[0]{\Large$\bullet$

4 \rule[-.5pt]{0pt}{8pt}}

5 \newcommand{\golb}[0]{\phantom{\golo}}

6 \newcommand{\golB}[0]{\phantom{\tiny$\bullet$}}

7 \begin{tabular}{c|c|c|c|c}

8 \golB&\golB&\golB&\golB&\golB \\ \hline

9 \golB&\golb&\golo&\golb&\golB \\ \hline

10 \golB&\golb&\golb&\golo&\golB \\ \hline

11 \golB&\golo&\golo&\golo&\golB \\ \hline

12 \golB&\golB&\golB&\golB&\golB

13 \end{tabular}

14 }

Figuur 5.5: Het LATEX-equivalent van het patroon van figuur 5.4
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5.5.4 Transities

Er kan een transitie worden uitgevoerd door de methode nextGen()
aan te roepen. De generatieteller wordt dan met 1 opgehoogd.
Pattern-objecten hebben een eindige grootte en hebben dus
cellen aan een rand, in tegenstelling tot theoretische patronen.
Dergelijke cellen hebben minder dan 8 buren. Bij die cellen
wordt ervan uitgegaan dat de ontbrekende cellen dood zijn.

5.5.5 Command-line

Als een gebruiker een patroon wil bouwen, hoeft hij niet hele-
maal een Javaprogramma te schrijven om met de klasse Pattern
te kunnen werken. De klasse Pattern heeft de methode main(String[]
args), waardoor het via een command-line uit te voeren is. Het
programma moet gedraaid worden met een aantal argumenten.
Het eerste argument is de string van de formule in kwestie (waar-
bij de connectieven zijn zoals in tabel 5.1). Het tweede argument
is de bedeling, een string van alle variabelen die waar zijn (als
geen enkele variabele waar is wordt dat aangegeven met de le-
ge string ""). Het optionele derde argument is de naam van
het bestand waar het patroon naartoe geschreven zal worden.
Bijvoorbeeld:

$ java -cp bin nl.uu.phil.fugers.Pattern \

> "(p|q)&r" "pr" output.rle

Als er geen derde argument wordt opgegeven wordt het pa-
troon afgedrukt op het scherm, waarbij . voor dode cellen staan
en O voor levende. Als er -l wordt meegegeven worden de guns
in het patroon gelabeld. -l mag op iedere positie worden toe-
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gevoegd, en telt niet mee bij het nummeren van de argumenten.
Dit heeft als consequentie dat noch de formule, noch de bede-
ling, noch de bestandnaam ‘-l’ mag zijn.

5.6 De klasse Golv

Golv is een afkorting van Game Of Life Viewer. Golv is een
applicatie met een grafische user-interface. Dat wil zeggen dat
Golv een klasse main(String[] args) heeft waarin een ven-
ster wordt aangemaakt met gebruiksvriendelijke knopjes en me-
nu’tjes. Hiervoor maak ik voornamelijk gebruik van Swing en
Abstract Window Toolkit (AWT). Swing is een API voor GUI’s,
en kan de gebruikte elementen de look and feel geven van het ge-
bruikte besturingssysteem. Als het programma onder Mac OS
X draait ziet het er uit als een typich Mac-programma, terwijl
als het onder Windows XP draait het er uitziet als een typisch
Windows-programma. Zie figuuur 5.6.

5.6.1 Geladen patronen

Het grootste deel van het venster wordt beslagen door een DrawingPane.
Hierin worden geladen patronen getoond. De geladen patronen
zijn instanties van de klasse Pattern.

Alle geladen patronen hebben een marge van 20 cellen aan
elke kant. Deze marge vervaagt langzaam tot de achtergrond-
kleur. Deze marge zorgt er voor dat gliders die tegen de rand
botsen gradueel uit het zicht verdwijnen. Bij het opslaan van
patronen wordt deze marge niet mee-opgeslagen.
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(a) Mac OS X Snow Leopard (b) Windows XP

Figuur 5.6: Golv ziet er op verschillende besturingssystemen
verschillend uit

Door een formule in de formulebalk te typen wordt auto-
matisch het corresponderende patroon getoond. Dit gebeurt al
zodra een welgevormde formule is ingetypt. Welgevormde for-
mules worden aangeduid met een groen vinkje, niet welgevormde
formules worden aangeduid met een rood kruisje.

Bij een patroon dat overeenkomt met een propositielogische
formules zijn de guns altijd gelabeld. Deze labels functioneren
als knoppen. Door de knoppen die corresponderen met varia-
belen aan te klikken wisselt de valuatie van die variabele. Vari-
abelen met de waarde 0 hebben rode knoppen, variabelen met
de waarde 1 hebben groene knoppen. Bij het veranderen van de
bedeling wordt het patroon automatisch gereset tot generatie 0.
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5.6.2 Multithreading

Ieder venster dat geopend wordt heeft zijn eigen thread. Verder
is er niet echt sprake van multithreading, op één uitzondering
na: de updatechecker. Door te klikken op het menu ‘Help’ en
vervolgens op ‘Check for Updates...’ wordt op internet gekeken
of er een nieuwe versie beschikbaar is. Voordat er daadwerke-
lijk op internet gekeken wordt, wordt eerst een modaal dialoog-
venstertje getoond. Modaal wil zeggen dat de thread van het
hoofdvenster onderbroken wordt totdat het dialoogvenster ge-
sloten wordt. Het dialoogvenster van de updatechecker heeft
een eigen thread, zodat er iets gedaan kan worden terwijl het
dialoogvenster getoond wordt.

5.7 Verbeteringen

Alle drie de klassen werken goed. Samen zorgen ze voor een
gewenst resultaat. Toch zijn er nog details die verbeterd kun-
nen worden. De belangrijkste onvolkomenheden zullen we nu
bekijken.

• In de klasse Prop kunnen propositielogische variabelen en
connectieven slechts uit één symbool (één char) bestaan.
Omdat het primitieve datatype char een 16-bit type is,
zijn er in principe 216 65536 verschillende waarden moge-
lijk. In de praktijk is dat ruim voldoende, maar de meeste
karakters zijn niet gemakkelijk met een gangbaar toetsen-
bord te typen. Het zou daarom praktsicher zijn om varia-
blen ook bijvoorbeeld p1, p2 of x42 te kunnen noemen.
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• Pattern-objecten beschijven altijd slechts een eindige hoe-
veelheid cellen, terwijl in het theoretische deel hebben ge-
steld dat Game of Life een oneindig grote cellulaire ruimte
heeft. Gliders kunnen nu tegen de rand opbotsen, en dat
is onwenselijk.

• De oorsprong van een Pattern-object is de cel met de
coördinaten 0,0 . Dat is nu altijd in de linker bovenhoek.
Het is wenselijk dat het mogelijk is om een andere cel als
oorsprong te kiezen, zodat er ook cellen met negatieve
coördinaten mogelijk worden. Dit is wenselijk om twee
redenen.
Ten eerste: door deze oorsprong-informatie op te slaan in
de RLE-bestanden (als commentaar), kan de precieze po-
sitionering van bijvoorbeeld stoppers worden geregeld in
de RLE-bestanden, in plaats van hardcoded in de klasse
Pattern. Deze oorsprong-informatie kan overigens com-
patibel zijn met andere programma’s zoals Golly.
Ten tweede: het draagt bij aan het verhelpen van het vo-
rige punt, aangaande de eindigheid van de Pattern’s. Als
bijvoorbeeld een glider tegen de linker rand aankomt kun-
nen we het patroon aan de linkerkant uitbreiden. De pa-
tronen zullen altijd eindig blijven, maar aangezien ze van
willekeurige grootte kunnen worden zal het de illusie van
oneindigheid geven.

• Het algoritme dat wordt gebruikt in de methode nextgen()
in Pattern is niet erg efficient. Er wordt eerst een nieuwe
tweedimensionele array van boolean’s aangemaakt van ge-
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lijke grootte als de huidige. Vervolgens worden alle cellen
één voor één afgegaan. Per cel wordt van al diens buren ge-
checked of ze leven of niet. Daarbij worden de cellen in de
nieuwe tweedimensionele array aan of uitgezet. Tenslotte
wordt de oude tweedimensionele array vervangen door de
nieuwe. Van elke cel (behalve cellen aan de rand) wordt
dus 9 keer gekeken of hij levend is of dood. Bij cyclische
patronen wordt vele keren hetzelfde rekenwerk gedaan.
Er zijn algoritmes die dat slimmer aanpakken. Een be-
roemd voorbeeld is hashlife [11]. Hashlife is een alogritme
waarbij de ontwikkeling van deelpatronen worden onthou-
den. Dit zorgt ervoor dat bij cyclische patronen geen re-
kenwerk dubbel wordt gedaan. Dit algoritme gebruikt zeer
veel geheugen maar is bij grote, in tijd of ruimte repete-
rende patronen een stuk sneller dan de näıeve aanpak.
Om deze reden kan het wenselijk zijn een ander algoritme,
zoals hashlife, te gebruiken.



Hoofdstuk 6

Beschikbaarheid

Zowel deze scriptie als het programma (uitvoerbare bestanden,
broncode en documentatie) is te downloaden vanaf:
http://www.phil.uu.nl/~fugers/golv.

89
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