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Úvod 
 
Dnes uţ víme, ţe svět pohánějí informace. Uţ v roce 1967 Marshall McLuhan 

prohlásil: „Kdysi byli lidé sběrači potravy a nyní se projevují jako sběrači 

informací.“ Informace jsou pro dnešní společnost krví a palivem, ţivotně 

důleţitým principem. Teorie informace vznikla jako most mezi matematikou a 

elektrotechnikou a pak spojila elektrotechniku s výpočetní technikou. Nyní je 

vědou o informacích i biologie. Stala se naukou o zprávách, pokynech a 

kódech. Geny uchovávají informace. Ţivot se šíří síťovým sdílením informací. 

DNA je základní informační molekulou, nejpokročilejší procesor zpráv na 

buněčné úrovni – abeceda a kód. Šest miliard bytů tvořících lidskou bytost.  

Richard Dawkins, který se zabývá evoluční teorií, prohlásil: „Podstatou všeho 

živého není oheň, horký dech ani jiskra života. Je to informace, slova, pokyny… 

Pokud chcete porozumět životu, neuvažujte o kypícím a pulsujícím rosolovitém 

bahnu. Uvažujte o informačních technologiích.“ Buňky kaţdého organismu jsou 

spojovacími články v hustě provázaných komunikačních sítích – předávají a 

přijímají, kódují a dekódují informace. Sama evoluce ztělesňuje výměnu 

informací mezi organismem a prostředím. 

 

 

Elektronický organismus 

 

Uvaţoval jsem o vytvoření elektronického organismu, který se bude na základě 

výchozích podmínek utvářet a vyvíjet.  Co jsou ale pro organismus výchozí 

podmínky, a co vlastně takový organismus je? Volba informací jako potravy 

nebo paliva se jevila jako logickou volbou. Kdyţ si vezmeme jakýkoliv ţivý 

organismus a rozebereme ho na nejdrobnější části, to co najdeme v jeho 

základu nejsou atomy a molekuly, ale překvapivě informace, které se kopírují 

z jedné substance na druhou. Organismus v samém základu, nejsou buňky ani 

molekuly, ale genetické informace v nich obsaţené. Stejně jako hudba není 

zvukem, CDčkem  ani notovým zápisem – ty jsou pouze médiem, nosičem. 

Hudba samotná je informací, jejíţ kanál nebo médium je vlastně podruţné, 

samotná informace na něm není závislá. Změna nosiče má za následek pouze 

změnu vlastnosti přenosového kanálu, ale informace samotná se nemění. Je to 

v podstatě přeprava nákladu – náklad se nemění, pokud pouţijeme k přepravě 

koně, auto nebo letadlo. 

 

 

Entropie 

 

Entropie je spíše veličina z oblasti matematiky a fyziky, která udává „míru 

neuspořádanosti“ zkoumaného systému. V teorii informace znamená spíše 

určitý informační náboj, který můţe daná informace nést. Ne kaţdá zpráva je 



stejně hodnotná, zpráva typu „sfsfsfsfsfsfsf“ má nepochybně menší hodnotu neţ 

„Vlak přijede v 19.00hod“. 

 

Původně jsem uvaţoval o vytvoření elektronického organismu, který by se ţivil 

textem, který mu někdo pošle. Ale není příliš reálné rozeznávat entropii nebo 

informační hodnotu čehokoliv, ta je ryze subjektivní a můţe mít specifickou 

hodnotu pro přijímatele nebo odesílatele. Konec konců informací můţe být 

cokoliv, nutně to nemusí být textová zpráva, o které jsem uvaţoval původně… 

 

Informace můţe vytvářet určité entropické krajiny. Entropická krajina je sloţená 

ze zdrojů informace. Zdroj můţe být informačně přínosný nebo úplně zbytečný. 

Dobrý zdroj vytváří nízkou entropii, vysoký náboj, a špatný zdroj entropii 

vysokou s nízkým informačním nábojem. Touto optikou pak můţeme vidět 

fiktivní krajinu, která se kolem nás nalézá. Entita je její vizualizací, vytváří útesy, 

tam kde byly roviny, hory zkoncentrované informace a měsíční údolí s nulovou 

hodnotou.  

 

 

Instalace 

 

Instalace Entita by byla ideálně umístěna v chodbě či místnosti, kde je relativně 

běţný provoz a vzniká tak pohyb nutný pro interakci. Instalace se skládá z malé 

kamerky, která detekuje pohyb ve snímaném prostoru. Na jeho základě entita 

interaguje s okolím a data z prostoru pouţívá pro svůj další rozvoj. Chci se 

vyhnout tomu, aby celek působil jako vizualizace pohybu. Entita má svojí 

základní inteligenci, na základě které se utváří. Kaţdou vteřinu přijímá 

informace o pohybu, ale její reakce na své okolí podléhá jejím vlastním 

zákonům. Moţnost ovlivňovat její ţivot a podobu, by neměla být divákovi jasná 

na první pohled. 

 

Entita se na základě elektronických instrukcí postaví.  Podle mnoţství pohybu 

v prostoru před ní samotnou se vyvíjí (barva, tvar, velikost). Pokud je hodně 

pohybu, entita roste, zvětšuje se, změní barvu. Při neaktivitě postupně umírá, 

mizí. Kdyţ není pohyb delší dobu tak zmizí úplně. Nové pohyby nastartují 

novou generaci entity, která se vyvíjí na základě vlastností předchozí entity 

(barva, tvar, velikost). Vyuţívá stejného principu, jaký vyuţívají ostatní 

organismy k replikaci: Informaci, na jejímţ základě se organismus staví a 

replikuje na další generaci, včetně výměny informací s prostředím, které 

simuluje jednoduchou evoluci.  

 

Divák i entita existují na stejném základě. Entita jsou instrukce programu, 

zapsaného na harddisku, sledem nul a jedniček na elektronickém klopném 

ano/ne obvodu. Divák je ve svém samém základu také informace, zapsaná v 



DNA, kódovaná pomocí jednotlivých bází A, C, G, T, genetická informace. Tato 

genetická informace uvnitř nás má dvě základní funkce – vytvořit pomocí 

proteinů organismus a kopírovat sebe samou na stále další a další kopie. Je to 

kopie, která kopíruje sebe sama v miliardách exemplářů. Stejně jako je divák 

hybatelem entity, který ovlivňuje její výslednou podobu, je i hybatelem svým, 

který ovlivňuje svůj ţivot, svoji smrt a své následovníky. Oba, divák i entita, 

přece tak rozdílní jsou si navzájem odrazem… Oba dva prostě navyšují a šíří 

svoji informaci časoprostorem… 

 

 

Závěr 

 

Samozřejmě entita je základním a jednoduchým organismem, který se 

doopravdy nerovná  jeho biologickému protivníkovi. Spojení a vzájemný 

kontrast obou mi však přijde nanejvýš zajímavý. Moţná, ţe za několik let budou 

takové moţnosti na poli umělé inteligence, ţe elektronický organismus bude mít 

mnohem větší potencionál, neţ je nyní nadnesen. Bude to více neţ pouhý 

replikátor, který kopíruje sám sebe na další a další kopie. Do budoucna se pak 

samozřejmě nabízí moţnost dalšího rozšíření Entity. Zajímavé by bylo ještě 

více pracovat s jejím vývojem na základě predispozic. Nabízí se, ţe by vzniklo 

několik entit, které by spolu vzájemně soupeřily o přeţití, a pouze jedna vítězná 

by mohla přenést svoje predispozice na další generace. Také je zde moţnost 

vyšší „inteligence“ entit vůči svému okolí a prostoru. Samozřejmě, pokud 

bychom mluvili o skutečné inteligenci, je to hudbou velice vzdálené 

budoucnosti. A to i přes relativně velké pokroky na poli umělé inteligence za 

posledních 50let (neuronové sítě, genetické programování, data mining atd.), 

stále nejsme schopni rozluštit to, co inteligence vlastně je, a to ani v dílčích 

problémech. 

 

 

 

 

 


