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1 Objetivos
Este projecto tem por objectivo explorar técnicas de programação, algoritmos
e estruturas de dados avançados que possam ser usados para tratar grandes
volumes de dados em situações de computação intensiva.

Em particular procuramos aqui desenvolver um simulador para o jogo da
vida ([3]), utilizando o algoritmo Hashlife ([2]) desenvolvido por Bill Gosper [1]
em 1984.

O jogo da vida é um autómato celular particular, ([4]) criado por Conway em
1970, que utiliza dois estados numa grelha (tabuleiro) potencialmente infinita.
Os elementos da grelha são designados de células e cada célula pode estar num
de dois estados: ligado ou desligado.

Todas as células mudam simultaneamente de estado em tempo discreto con-
forme uma regra simples:

Dado uma célula, se dois dos seus oito vizinhos estão ligados
então esta não muda o seu estado atual. Se três vizinhos estão
ligados então esta liga-se, senão ela desliga-se.

O jogo da vida começa com uma configuração do tabuleiro definido pelo
jogador e o jogo consiste em observar os padrões que as células ligadas formam
com o decorrer do tempo. a cada tick do relógio, aplica-se a regra a todas as
células em simultâneo e obtém-se uma nova configuração do tabuleiro. Diz-se
que o novo estado do tabuleiro é uma nova geração. Jogar é assim observar as
gerações, como podemos observar na figura 1.

Apesar da sua aparente simplicidade, esta regra define um autómato celular
de uma incrível complexidade que continua a surpreender os amadores do jogo e
motivar áreas inteiras de investigação (tanto em informática, como em economia,
biologia etc.).

Por exemplo, foram descobertas configurações iniciais de tamanho não trivial
que consigam evoluir e regressar a sua forma inicial (diz-se que se auto-replica),
em não menos do que 34 milhões de gerações!

Foi demonstrado que o jogo da vida é tão expressivo quanto uma lingua-
gem de programação (é dita Turing-Complete), ou seja para qualquer algoritmo
existe uma configuração inicial do jogo da vida que o simule.

Outra questão anedótica sobre o jogo da vida é a existência dos chamados
Jardins do Éden: configurações para as quais não há predecessores. Ou seja, são
configurações que só podem ser definidas manualmente visto que nunca poderão
ser obtidas executando o jogo, qualquer que seja a configuração inicial. Saber
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Figura 1: Um exemplo de jogo, em 12 gerações (a configuração inicial, a geração
0, está no topo esquerdo)

quais são esses jardins de Éden é um problema muito difícil embora se saiba que
existam.

Figura 2: por Andrew Trevorrow e Tomas Rokicki - Imagem do programa
Golly[5], (fonte). Após a 6, 366, 548, 773, 467, 669, 985, 195, 496, 000-ésima ge-
ração (sim... 6 octilhões!!) ) de uma máquina de Turing simulada com o jogo
da vida, calculada em menos de 30 segundos num computador Intel Core Duo
CPU 2GHz com recurso ao algoritmo hashlife.

O desafio que se coloca neste projeto é conseguir simular o jogo da vida em
grande escala espacial (tabuleiros gigantescos) e temporal (número astronómico
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de gerações por calcular) (ver figura 2).
É possível usando o algoritmo Hashlife. Este algoritmo obriga à utilização de

estruturas de dados muito interessantes como as quad-trees, obrigar a uma par-
tilha máxima dos recursos memória alocados dinamicamente (técnica designada
de partilha máxima, HashConsing em inglês), de memoização (uma variante da
técnica da programação dinâmica).

Outro aspecto interessante é que as técnicas programáticas necessárias para
tal algoritmo são aplicáveis em inúmeras situações que agora estão em voga
em ciências dos dados, como também em áreas afins como o Big-Data, Data
Analytics, High Performance Computing, etc...

2 Tarefas a Realizar
T1 Estudo do jogo, dos seus conceitos e do algoritmo Hashlife

T2 Desenho do protótipo

T3 Implementação do protótipo

T4 Validação, teste e analises dos resultados

T5 Escrita do relatório de projeto

3 Cronograma
T1 1 mês

T2 1 mês

T3 2 mês

T4 0,5 mês

T5 0,5 mês

4 Requisitos Técnicos
Gosto em programar e em resolver com rigor problemas de natureza informática.
Gosto em desenvolver capacidade em programação, algoritmos e estruturas de
dados. Vontade de aprender novas conceitos e novas tecnologias.

5 Requisitos Académicos
UE. de Matemáticas, Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, Lógica
Computacional.

6 Resultados esperados
• 1 protótipo.

• 1 relatório de projeto.
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7 Contactos
Simão Melo de Sousa (desousa@di.ubi.pt)
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