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Sammanfattning:
I denna studie används ett simuleringsprogram för evolution (3DVCE) för att
studera hur varierande mutationsfrekvens påverkar en arts anpassning till
nya förhållanden. Dessutom utförs en kvalitativ analys av hur väl programmet
modellerar naturlig evolution.
I försöken får en population först utvecklas mot en specifik egenskap, sedan
görs ett antal kopior av den utvecklade populationen. Varje kopia utvecklas
sedan mot en ny egenskap med varierande mutationsfrekvens. Mätdatan för
varje generation utgörs av den bästa individens fitness.
Resultaten visar att ju evolutionen med högst mutationsfrekvens anpassar sig
överlägset snabbast även de andra kommer ikapp senare. Alla tre
evolutionerna planar ut vid ungefär samma fitnessvärden, detta beror på at de
har samma begränsningar på hur de får vara uppbuggda. Mycket intressant
är att det visar sig att en population i 3DVCE kan bli inavlad och styrker
vidare slutsatsen att programmet är ett bra simuleringsverktyg.
Tyvärr saknas all sorts migration och interaktion mellan arter.
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Inledning:
Varför detta ämne?
Evolution i stor skala kan vara väldigt svårt att studera och mäta men med
dagens kraftfulla datorer kan vi för första gången ge oss på att simulera
förlopp som kan ta många hundra år i naturen. Förutom tidsaspekten ger
även digitala simulationsmetoder oss ett enkelt sätt att kvantifiera
omvärldsfaktorer och mäta utvecklingen. Verktyget med evolutionära program
är inte heller begränsat till forskning utan kan användas för att programmera
robotar eller ska programvara som kan lära sig själv.
Tidigare forskning
Ett forskarlag i USA utförde år 2002 en studie där de hade digitala organismer
utgjorda av små program fick genomgå evolution. De kunde mutera,
reproducera, och konkurrera precis som organismer i naturen.
Programmen bestod av två delar, en med 15 instruktioner för att kopiera sig
själv och en del på 35 som inte hade någon speciell funktion. Simulationen
var gjord så att program som kunde utföra komplexa logiska funktioner
belönades med mer beräkningstid och därför kunde reproducera sig oftare.
Ju komplexare funktionen var desto mer energi belönades programmet med.
Efter mer än 15000 generationer fann forskarna att många program i
populationen innehöll komplex programmering. Studien gick framförallt ut på
att visa hur komplexa strukturer kan uppkomma genom evolution[1]

Frågeställning
I denna studie vill jag framförallt belysa följande frågor:

Är 3D Virtual Creature Evolution ett bra verktyg för att simulera evolution?
Om en population är anpassad till en viss miljö och villkoren för en hög
reproduktiv förmåga ändras väldigt snabbt, hur påverkas då utvecklingen
beroende på mutationsfrekvensen?
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Teori:
Evolution
Definition & grund
För att kunna definiera evolution krävs ett grundläggande konstaterande:
Vissa egenskaper hos en individ(oavsett art) är beror på miljön runt individen
medans vissa ärvs från en generation till nästa. De egenskaper som ärvs
kommer ifrån gener, en sorts information om vilka ärftliga egenskaper en
individ ska ha.[3]
Hur stor del av en population som har en viss gen kallas för genfrekvens, när
genfrekvensen i en population förändras kallas det för evolution.
Evolution sker med hjälp av ett antal olika funktioner som beskrivs här
nedanför.[3]
Evolution finns generellt sett i två olika perspektiv. Mikroevolution rör hur
genfrekvensen förändras i en art eller population medan makroevolution rör
hur olika arter är besläktade i ett mycket större historiskt perspektiv.[3]
Gener & ärftlighet
I naturen utgörs gener av deoxyribosnucleinsyror (DNA) som leder till
egenskaper, DNA är konstruerat som en sträng utgjord av en lång
dubbelspiral där koden utgörs av kvävebaser som sitter i par mellan de båda
spiralerna. Det finns fyra sorters kvävebaser, adenin (A), tymin (T), guanin
(G) och cytosin (C). Processen DNA till egenskap går till som följer(i stora
drag):
1. Genens DNA läses av och informationen transporteras till ribosomerna
mha. mRNA.
2. I ribosomerna läses mRNA av med det som "ritning" bildas protein av
aminosyror.
3. De olika proteinerna som bildas ger individen dess ärftliga egenskaper.
[3]
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I alla levande organismer är DNA organiserat i kromosomer, stora nystan
med DNA som utgörs av en enda lång DNA-sträng. Eukaryota organismer
har som regel flera kromosomer medan bakterier endast har en enda
cirkelformad kromosom. En annan skillnad är att i Eukaryota celler så är det
bara en liten del av varje kromosom som innehåller fungerande gener. I
bakterier däremot kodar allt DNA för egenskaper. DNA i en gen som inte
kodar för någonting kallas för introner, DNA som kodar kallas för exoner.
Det finns även DNA mellan gener som inte har någon känd funktion, så kallat
non-sense DNA. [4]
DNA:s replikation är semi-konservativ, det innebär att produkterna består av
en gammal och en ny del. Detta sker genom att de två spiralerna separeras
och sedan byggs varje på så att varje spiral kompletteras. [4]
Alla organismer som förökar sig sexuellt har två uppsättningar med
kromosomer. Detta innebär att de (med undantag för könsceller) har två
kromosomer av varje sort, en som de fått av ena föräldern och en från den
andra kromosomen, ett sådant par kallas för ett homologt kromosompar. Det
innebär till exempel att en människa som har 46 kromosomer har 23 från
mamma och 23 från pappa där varje kromosom (utom eventuellt
könskromosomerna) liknar en från den andra föräldern. Det innebär också att
när en individ ska fortplanta sig så ger den bara vidare en kromosom från
varje par. [4]
När en organism ska föröka sig sexuellt så börjar den med att först kopiera
alla kromosomer, båda exemplaren sitter sedan ihop ett tag och kallas för
systerkromatider. Alla kromosomerna läggs sedan upp på rad i sina par
sedan delar sig cellen så att varje kromosompar splittras. Sedan delar sig
dottercellerna och då går systerkromatiderna till var sin färdig könscell.
När en avkomma som bildas är det en könscell från ena föräldern och en från
andra som smälter ihop och då bildas åter igen ett komplett set med
kromosomer. [4]
En specifik plats på en kromosom kallas för ett locus (plural loci). På ett
specifikt locus kan flera olika varianter av en gen finnas som kodar för olika
egenskaper, de olika varianterna kallas för alleler. Detta innebär att det för
varje locus på varje kromosom finns det två alleler, en från varje förälder. [4]
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Hur dessa samverkar däremot är enormt komplext, om det t.ex i det enkla
fallet med en egenskap som styrs från ett locus (en så kallad monogen
egenskap) finns två olika sorters alleler så kan dessa samverka på flera sätt.
De två olika genvarianterna kallas nedan för G respektive g och
egenskaperna de kodar för kallas för E respektive e
Det första scenariot är att den ena är dominant och den andra recessiv vilket
innebär att så länge det finns en av den dominanta så kommer den varianten
att uttryckas. Så om G är dominant och g recessiv blir de olika
kombinationerna som följer.
En individ som har två gener G har egenskapen E.
En individ som har en gen G och en gen g har egenskapen E.
En individ som har två gener g har egenskapen e.
En följd av det här är att en recessiv gen kan ärvas i många generationer
utan att uttryckas då en individ kan bära på den utan att den uttrycks. [4]
Det andra scenariot är att G och g har ett intermediärt förhållande, det
innebär att det förutom egenskapen G och egenskapen g även finns en
egenskap som är en följd av kombinationen G och g, denna egenskapen kan
vi kalla H.
De möjliga kombinationerna och deras egenskaper blir då:
En individ som har två gener G och därför får egenskapen E.
En individ som har två gener g och därför får egenskapen e.
En individ som en en gen G och en gen g och därför får egenskapen H.
Antalet varianter är inte heller begränsat till två, det kan finnas otaliga
varianter av en gen på ett specifikt locus. [4]
Det är dock inte alltid så enkelt som att en gen leder till en egenskap utan
flera gener kan samverka på ett otal olika sätt. Den sortens ärftlighet kallas
för polygen ärftlighet och är alldeles komplex för att gå in på i detalj. Det är
dock viktigt att komma ihåg att majoriteten av egenskaper i naturen styrs på
detta sätt. Det finns även gener som bara styr om andra gener. [4]
Ur ett evolutionärt perspektiv så innebär ärftligheten att förändringar i en
population blir beständiga. Exempelvis, om nästan alla vita fjärilar dör i en
population där det finns vita och svarta så kommer det finnas färre vita nästa
generation. Omkombinationen av gener leder även den ibland till nya
egenskaper pga. olika geners komplexa interaktion. [3]
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Mutationer
När gener ska ärvas från förälder till avkomma är det dock inte alltid säkert att
kromosomen avkomman får av föräldern ser ut exakt som den den ska som
föräldern bär på. Det händer när DNA kopieras för att överföras till avkomman
att kvävebaser inte kopieras korrekt utan där det t.ex. ska vara ett G blir det
ett A. Detta kallas för en mutation och även om det sket mycket få gånger
med tanke på hur ofta det kan gå fel spelar de en stor roll i evolutionen. [4]
När en det skett en mutation kan det få lite olika följder beroende på hur den
ser ut och var den sitter. Om den sitter på en intron eller mellan två gener så
händer ingenting, en så kallad "tyst" mutation. Om den sitter på en exon kan
tre saker hända;
1. Proteinet som genen kodar för slutar fungera som det ska, detta är
orsaken till många ärftliga sjukdomar, i många fall kan dock en fungerande
allel från den andra kromosomen i kromosomparet räcka för att producera
tillräckligt med protein.
2. Det blir ingen skillnad på proteinet utan det fortsätter fungera med samma
funktionalitet. Även detta är en "tyst mutation då ingen skillnad märks.
3. Skillnaden i genen leder till att proteinets funktionalitet förändras, ibland till
det bättre ibland bara annorlunda helt enkelt.
[5]

Ur ett evolutionärt perspektiv är mutationer den stora källan till förändring trots
att de sker så sällan. De är den stora källan till nya egenskaper och gener. [3]
Överkorsning
Vid kopieringen av DNA och överlämnandet av
kromosomer så kan det förutom mutationer ske bl.a. så
kallad överkorsning. Överkorsning innebär att en bit DNA
från den en kromosom fäster på en annan. Det finns
många sorters men den enklaste är att i ett kromosompar
så byter det två kromosomerna DNA från locus a till locus
b. Det kan är dock inte säkert att överkorsningen sker på
samma intervall på båda kromosomerna. Överkorsning
kan även ske dubbelt mellan två kromosomer. [4]
En liknande sak, även om det inte är överkorsning som
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Figur 1.
Bildexempel
på hur
överkorsning
går till.

sådan, är när en bit DNA enkelt överförs från en kromosom till en annan utan
något utbyte, det är dock mycket ovanligare än överkorsning. Det kan även
hända att en bit DNA helt enkelt försvinner, så kallad deletion. [5]
Ur ett evolutionärt perspektiv leder överkorsning mest till nya
omkombinationer av gener men detta kan ibland i sin tur leda till förändrade
egenskaper.[3]
Naturligt urval
Det naturliga urvalet är den evolutionära funktion som brukar ligga i fokus när
man pratar om evolution i stort, detta mycket pga. att det är den funktion som
ger evolutionen en riktning. Det naturliga urvalet bygger på tre
konstateranden.[3]
1. I en population finns det en viss variation bland individerna.
2. Då miljön inte kan försörja obegränsad populationsökning kan inte alla
individer reproducera sig till sin fulla potential. Vissa har egenskaper som
lämpar sig bättre för att lyckas reproducera än andra.
3. Om dessa egenskaper är ärftliga kommer de därför vara mer frekventa i
nästa generation genfrekvensen för dessa egenskaper ökar.
Detta leder i längden till att en population kommer att domineras av de
egenskaper som är mest fördelaktiga för att lyckas att reproducera sig, och
därför även av generna som ger dessa egenskaper.
Hur bra en individ är på att producera avkomma som i sin tur överlever till att
reproducera sig kallas för fitness.[3]
När man pratar om naturligt urval brukar man även prata om något som
kallas selektionstryck. Selektionstryck kan ha både en riktning och en styrka,
riktningen är vilka egenskaper som är lyckosamma för den arten och styrkan
är hur hårda krav/ hur hård konkurrens det är om olika resurser, partners etc.
[2]

exempel: I en population där miljöns resurser endast räcker till att försörja
15% av alla avkommor i en generation är selektionstrycket högre än i en
population där miljön räcker till att försörja 80% av alla avkommor i en
generation.
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Det är viktigt att komma ihåg att fitness inte är något universiellt utan en
individs fitness är bäst i den miljö som den är anpassad till, för att ge ett
tydligt exempel så har en fisk som har bäst fitness av alla fiskar i sjön den bor
i jättedålig fitness på land.
Man kan säga förenklat säga att naturligt urval har mycket att göra med hur
bra anpassad en individ är till en miljö. [3]
Genetisk drift
Genetisk drift är det begrepp för att sammanfatta händelser som förändrar
genfrekvens i en population fast är helt slumpartade.
Exempel: I en population med skalbaggar finns det 70 bruna och 30 gröna,
15 bruna blir ihjältrampade av ett stort djur som går förbi.
Detta har förändrat genfrekvensen i populationen men har inte på något sätt
att göra med de olika individernas fitness utan bara om de har tur eller inte.
Genetisk drift påverkar alla populationer, ingen undkommer slumpen.
Migration
Genfrekvensen i en population kan såklart även förändras genom att individer
kommer utifrån till populationen (immigration) eller utvandrar till andra
områden(emigration). Även om immigration och emigration oftast är
orelaterade till fitness och sådant så skiljer den sig ändå på så sätt att det inte
påverkar alla populationer och dessutom kan tillföra nya individer och inte
bara ta bor det som finns.
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3D Virtual Creature Evolution
Vad är programmet?
3DVCE är ett datorprogram som används för att simulera evolutionära förlopp
skapat av Lee Graham från Wesleyan University, Conneticut. I programmet
används virtuella djur som är uppbyggda av block av olika form och storlek.
Dessa djur skapas med hjälp av två genom, ett för hur kroppen ska se ut och
ett för hur djurets virtuella "hjärna" ska fungera. [6]
Hur är djuren uppbyggda?
När kroppen ska genereras så fungerar genomet så att den skapar kroppen
efter vissa regler på ett sätt som kan förenklas som följande. Först
bestämmer genomet ett block som är startblocket som alla andra block växer
ifrån, typen av block som startblocket är kan vi kalla för A. Sedan har
genomet en regel som säger att på varje A-block ska det i x antal hörn som är
bestämda sitta block av en viss typ och att på de blocken ska det sitta block
av en viss typ osv. [6]
Djurets kropp kan dock inte bli hur stor som helst utan har begränsningar
både på hur många led som block kan bygga på varandra från startblocket,
hur många block djuret får bestå av totalt samt hur många olika sorters Vad
gäller "hjärnan" kan man ställa in vilka indata den har tillgängligt(ex. höjd) och
vilka verktyg den har att behandla dessa med (ex. multiplikation på värden).
Förutom att hela djuret har en huvudhjärna har även varje block en egen liten
hjärna som kan ha egna småprogram. [6]
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Evolutionen generation för generation
Steg 1:
Alla individer bedöms på den eller de egenskaper som är inställd att avgöra
fitness i den tid som är angiven. De får beroende på hur bra de utför uppgiften
ett fitnessvärde, ju bättre de utför uppgiften ju högre fitnessvärde får de.
Här kommer de första fyra variablerna in. [6]
• Vad ska individerna bedömas på (exempel: max höjd, medelhöjd,
sträcka över platt mark eller sträcka över ojämn mark). Det går även att
göra så att fitnessvärdet är skalat mot individernas storlek.
• Hur mycket varje egenskap ska värderas (detta ger möjlighet att göra
så att både t.ex. max höjd och medelhöjd spelar roll fast max höjd är
viktigare).
• Hur lång tid varje individ har på sig att bedömas på den egenskapen.
• Om eller hur många gånger de ska bedömas på den valda egenskapen.
om de bedöms flera gånger så används medelvärdet av de olika
fitnessvärdena.
Steg 2:
När en generation är färdigbedömd ska nästa genereras. För att bestämma
vilka som ska bli föräldrar så hålls en "turnering". Det innebär att X antal
individer väljs ut slumpmässigt och av dem så blir den som har bäst
fitnessvärde förälder. [6]
Processen utförs en gång för varje förälder.
• Här kommer nästa variabel in, för att ändra på selektionstrycket kan
man förändra "turneringsstorleken" för att välja hur många individer som
ska konkurrera om att bli förälder.
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Steg 3:
När föräldrarna för avkomman nu är bestämda så är det dags för själva
skapandet av avkomman. Under denna processen kan det ske flera sorters
överkorsning och mutationer. Olika varianter av mutationer och överkorsning
utgör de fem variabler som finns i detta steg. [6]
• Mutationsfrekvensen för kroppens genom.
• Mutationsfrekvensen för hjärnans genom.
• Frekvensen för vanlig överkorsning.
• Frekvensen för "random tree" överkorsning.
• Frekvensen för special överkorsning.
Steg 2 och 3 repeteras självklart för varje individ i generationen. [6]
Första generationen har slumpmässiga genom. [6]
Övriga variabler är:
• Alla olika parametrar som bestämmer vad både individernas kropp och
hjärna får bestå av (dessa varieras inte i detta experiment)
• Om egenskapen som individerna bedöms på ska ändras vid en speciell
generation.
• ex. En population bedöms på sträcka över ojämn mark från början men
när de kommer till generation 400 ska de istället börja bedömas på
medelhöjd.

[6]

• Hur stor populationen ska vara.
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Variabelsammanfattning

En kort sammanfattning på alla programmets variabler samt rekommenderade värden på
dem. De olika variablerna är:
• Hur många generationer som försöket ska
pågå. Evolutionen kan stannas manuellt
• Turneringsstorleken vid bestämningen av
när man vill men man kan även sätta ett
föräldrar. Standardvärdet ligger på 8 men
stopp så att den stannar automatiskt när
kan varieras ganska fritt.
den når en speciell generation. För att köra
ett obegränsat antal generationer skriver
• Överkorsningsfrekvensen, är
man in ‐1.
Om man vill begränsa antalet
ursprungligen satt till 0,5.
generationer rekommenderas i alla fall
500 generationer för att få fram något
• Mutationsfrekvensen för kroppens genom.
intressant.
• Mutationsfrekvensen för hjärnans genom.
• Om försöket ska repeteras från början och
hur många gånger (run). Man kan repetera
hela evolutionen flera gånger och det ställs
in här med heltal. För att göra en enda
gång skriver man in 0 och för att köra ett
obegränsat antal runs så sätter man värdet
till ‐1.

• Specialöverkorsning. Det finns ingen
information om vad detta innebär men
spekulationer om det finns i analys.
• "random tree" överkorsning. Det finns
ingen infomation om vad detta innebär
men spekulationer om det finns i min
analys.

• Populationsstorlek ‐ hur många individer
består varje generation av. Mellan 50 och
100 är lämpliga värden. Kom ihåg att
mindre värden här gör att varje generation
processeras snabbare men för små värden
gör bedömningen osäker.

• Hur många segment individerna får bestå
av totalt. Ju mer komplexa individerna kan
bli desto långsammare går beräkningen
för dem.
• Hur många sorters segment individerna
får bestå av. Ju mer komplexa individerna
kan bli desto långsammare går
beräkningen för dem.

• Vilken egenskap individerna ska bedömas
på. I vissa fall kan dessa mätas skalenligt
mot individens storlek.1
• När en populationen ska börja bedömas på
en egenskap. Kan varieras mycket fritt
men tänk på att om det förändras för ofta
får evolutionen ingen riktning.

• Hur många led det max får vara mellan
start segmentet och det "yttersta"
segmentet. Ju mer komplexa individerna
kan bli desto långsammare går
beräkningen för dem.

• Hur lång tid varje individ bedöms. Mellan
1200 och 2300 brukar vara lagom. Kom
ihåg att mindre värden här gör att varje
generation processeras snabbare men för
små värden gör bedömningen osäker.

• Vilka indata hjärnan får och vilka
funktioner den får använda för att
behandla dessa och styra individerna. [6]

Värdena är baserade på programmets
grundinställningar, programmerarens
tips och egen erfarenhet.

• Hur många gånger varje individ bedöms,
individerna kan bedömas flera gånger så
används medelvärdet istället. En gång
brukar absolut räcka men fler gånger
minskar slumpmässing inverkan.
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Användartekniskt viktiga punkter
Värt att veta i största allmänhet om programmet är att när programmet
namnger creatures, generations, och runs så börjar den räkna från noll och
sedan upp. Detta innebär att om populationsstorleken är 80 så kommer
individerna vara namngivna som creature00000 till creature00079.
För att arbeta i 3DVCE behöver man förstå hur programmet arbetar med
filerna som utgör en evolution. Om vi börjar med att öppna mappen som
innehåller hela programmet (3D creature evolution) så hittar vi där en batch-fil
(go.bat) och två mappar. Mapparna heter "bin" respektive "bindata"
Evolutionerna finns sparade in "bin"-mappen.
En evolution består av en fil och en mapp som båda finns i "bin"-mappen,
dessa namnas när evolutionen sparas inne i programmet så att de har
liknande namn. Om evolutionen namnas "exempel" så heter filen
exempel.evolution och mappen exempel.bin för att programmet ska kunna
öppna en evolution så måste mappen och filen ha samma namn före
.evolution och .bin .
Oavsett vad mappen heter så följer innehållet en viss struktur. Först när vi
öppnar mappen hittar vi en mapp som heter Run000 och en textfil som heter
fitnesslog ,i den hittar vi sedan en mängd med mappar, en för varje
generation, exempelvis generation00001. Fitnesslog filen innehåller det bästa
fitnessvärdet för varje generation i ordning och detta är det huvudsakliga
utvärdet i studien. Om vi öppnar en av generationsmapparna hittar vi en
creature-fil för varje individ, dessa filer kan inte manipuleras på något sätt
men innebär i praktiken att man i programmet kan leta reda på varje individ
som funnits i hela evolutionen.
Var beredd på att evolution kan ta upp mellan 2-3,5 gB på hårddisken.
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Utförande:
Experimentet är utformat för att testa hur en population som först är
anpassad att vara så bra som möjligt på en speciell egenskap.
Denna population kopiras så att det finns flera identiska kopior av just den
populationen på just den generationen. De olika kopiorna får sedan utvecklas
mot en ny egenskap med olika mutationsfrekvenser. Under hela försöket
antecknas
Det färdiga experimentet utförs i två steg, ett förberedande och själva
huvudsteget.
Genom hela experimentet används ett organisationssystem som består av
två siffror, det kan exempelvis stå 3-1 eller 1-2.
Den första siffran representerar båda mutationsfrekvenserna och den andra
finns egentligen bara för att skilja flera evolutioner med samma
mutationsfrekvens åt. Skalan går från ett till tre men varierar logaritmiskt.

Hjärnmutationsfrekvens
Kroppsmutationsfekvens

1
0,00025
0,0025

2
0,001
0,01

3
0,004
0,04

Förberedande steget
Försöket inleds med att när programmet laddats ner så extraheras det till två
olika ställen, dessa hänvisas till som programplats A och B.
I det förberedande steget skapas en evolution med mutationsfrekvens 2 som
får utvecklas med sträcka över platt mark som bedömd egenskap från
generation 1. Evolutionen sparas med valfritt namn men här kommer den att
vara namngiven som ”1.evolution” och ”1.bin” för att förtydliga.
Varje individ bedöms i 1200 tidsenheter och varje generation består av 60
individer, alla variabler som inte specificeras här är enligt grundinställningen.
Evolutionen får pågå tills bästa fitnessvärdet/generation inte ökar nämnvärt
längre, då stoppas evolutionen medan den sista individen i en generation
bedöms. Evolutionen brukar börja plana ut ordentligt efter runt 900
generationer.
Detta utförs på programplats A.
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Se grafen nedan för exempel på hur det ser ut när bästa fitness börjar stanna
av:

(X-axeln är generationer och Y-axeln bästa fitness för varje generation)
Huvudsteget
Innan simulationen startas igen behövs en rad med förberedelser. Först
sparas en kopia av evolutionen från det förberedande steget för arkivering.
Mappen ”1.bin” i originalet av evolutionen öppnas, sedan öppnas mappen
run000 och sedan raderas alla generationer utom de två sista.
Den nästan tomma ”1.bin” och ”1.evolution” utgör grunden för alla
simulationerna så det är viktigt att en kopia sparas någonstans orörd.
I huvudsteget utförs två evolutioner för varje värde på mutationsfrekvens.
När en av variationerna ska startas kopieras grundfilerna till mappen "bin" i
programplats B, evolutionen öppnas inne i programmet och variablerna ställs
in. Max höjd ställs in som bedömd förmåga så att den träder i kraft nästa
generation dvs. om försöket stoppades på individ 59 på generation 900 så
ska max höjd träda i kraft generation 901.
Varje simulation får gå tills utvecklingen i max fitness per generation stannat
av och sedan lite till eftersom det tar olika tid för varje evolution och det är bra
om de gått ungefär lika länge när det ska analyseras.
För att komma åt resultatet öppna fitnesslog.txt filen så finns den bästa
fitnessen för varje generation på formatet 12.3456 ,12.3456 etc.
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Resultat:
Alla diagram har generationsnummer på X-axeln och bästa fitness för den
generationen på Y-axeln. Det är viktigt att fitness för de två olika bedömda
egenskaperna inte är på något sätt jämförbart då de mäter olika saker.
Först kommer här resultatet från den förberedande delen av försöket.

För resten av resultatdiagram så finns det två varianter av varje diagram, ett
med de direkta värden och ett med ett glidande medelvärde. Ett glidande
medelvärde innebär att man tar ett medelvärde på ett fönster med, i det här
fallet, 5 värden och sedan flyttar fönstret ett steg och gör samma sak. Detta
görs för att göra allting mer överskådligt. Det finns både diagram med alla
evolutioner och jämförande med ena variabeln konstant.
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Grafer över alla evolutionerna:
Utan glidande medelvärde:

Med glidande medelvärde:
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Grafer över de bästa evolutionerna för varje värde på mutationsfrekvens
Utan glidande medelvärde:

Med glidande medelvärde:

21

Grafer över de sämsta evolutionerna för varje värde på mutationsfrekvens
Utan glidande medelvärde:

Med glidande medelvärde:
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Kroppsuppbyggnad:
Nedan finns några exempel på de
huvudtyper av kroppsuppbyggnad som
återfinns hos de olika evolutionerna.
Till höger visas kroppsuppbyggnaden för
slutprodukten efter det förberedande
försöket, helt enkelt en individ
välutvecklad för sträcka över platt mark.
De nästa två bilderna visar individer
från 1-1 och 2-2man kan tydligt se
släktskapet med individen från
ursprungspopulationen, två små ben
bak och en längre framkropp.
Den enda riktigt stora skillnaden för
1-1 är att benen har blivit längre.
Den sista bilden på sidan visar 2-3
och denna kroppsuppbyggnad är
den som nästan alla mer lyckade
evolutioner har.
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Användandet av 3DVCE:
Eftersom programmet går så länge under varje evolution har det uppkommit
vissa problem under försöken.
Det ena är att programmet utan någon tydlig anledning stänger av sig, detta
kan ske oavsett hur utvecklingen går och påverkar egentligen inte själva
evolutionen på något sätt. Om evolutionen hålls under uppsikt tar den
försumbart extra tid pga det här problemet.
Det andra är dock mycket allvarligare, på grund av någon bugg i programmet
tar vissa individer enormt lång tid att bedöma och får fitnessvärden som inte
innehåller endast siffror. Detta gör att en evolution tar oerhört mycket mer tid
och det finns inga ledtrådar på hur de konstiga fitnessvärdena påverkar det
naturliga urvalet.
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Analys:
3D Virtual Creature Evolution
Vad motsvarar de olika funktionerna i programmet för olika
evolutionära mekanismer?
I denna underrubrik kopplas de olika variablerna i 3DVCE till evolutionära
mekanismer.
Populationsstorlek, turneringsstorlek, vilken egenskap som bedöms och
ärftligheten är alla delar av det naturliga urvalet.
Populationsstorleken motsvarar hur miljön inte kan försörja en obegränsad
population. Turneringsmekanismen är själva urvalet, att det råder en
konkurrens och hur stor varje turnering är blir då selektionstrycket.
Vilken egenskap som bedöms blir då det som ger evolutionen sin riktning, det
är det som spelar roll när individerna ska konkurrera om att få skaffa
avkomma. Här blir möjligheten att kunna ändra vilken egenskap som bedöms
väldigt intressant, detta finns ju verkligen i naturlig evolution så
I det här programmet har man separerat mutationer till två olika delar,
mutationsfrekvensen för hjärnan och mutationsfrekvensen. Även om vi inte
vet hur mutationsmekanismen fungerar så uppfyller den garanterat dess
evolutionära roll i att den tillför nya sorters gener.
Överkorsning finns i programmet att variera på tre olika sätt det första heter
bara överkorsning och syftar troligtvis på den vanligaste sortens
överkorsning, att en bit från ena kromosomen i ett kromosompara byter plats
med en bit från andra kromosomen, helt enkelt att genetisk kod byter plats
mellan föräldrarna. Nästa sorts överkorsning heter "random tree"
överkorsning, vi kommer återkomma till mer till här senare då det är en av de
största ledtrådarna på hur generna är uppbyggda men för tillfället får vi nöja
oss med att det troligtvis motsvarar överkorsning som sker mellan olika
kromosompar.
Nu till den mest kryptiska av de olika överkorninsvarianterna, "special"
överkorsning. Här är det mycket gissningar och om man gör efterforskningar
finns det många sorters specialfall av överkorsning. Den mest annorlunda på
en grundläggande nivå är inte riktigt överkorsning är den slumpmässiga
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överföringen av genetisk kod från en kromosom till en annan. Detta får
effekten att kromosomer kan förlora genetiskt material eller få en stor bit nytt
material.
Även om inte det är överkorsning som så kan programmeraren ändå kan ha
definierat det som överkorsning. Detta är dock den mest svårtolkade av alla
variabler.
Hur länge varje individ ska bedömas eller hur många gånger varje individ ska
bedömas har mera att göra med att eliminera så mycket slump som möjligt
än någon speciell evolutionär funktion.
De olika begränsningsvariablerna är lite svåra att placera i ett evolutionärt
perspektiv men man kunna föra argumentationen att det finns vissa
begränsningar även i naturen, annars skulle det finnas en perfekt art som är
osårbar från predatorer, lever Ärför evigt, kan reproducera sig oändligt snabbt
etc. Förutom det ger dessa variabler intressanta möjligheter att studera hur
avancerade individer som kan uppstå med väldigt enkla verktyg eller om
begränsningarna spelar roll för hur väl utvecklad en population kan bli.
Avslutningsvis finns det ett antal variabler som inte motsvarar några
evolutionära funktioner men som ändå kan vara intressanta i ett
forskningsperspektiv. Här ingår de övriga, det vill säga antal generationer
evolutionen ska vara och hur många gånger hela evolutionen ska repeteras.
Hur väl motsvarar funktionerna i programmet funktionerna i
verkligheten?
Ärftlighet
Den första och mest svårbedömda av alla funktioner i programmet är själva
generna och ärftligheten. I naturen är det som nämnt i teorin DNA som i långa
strängar kodar för alla ärftliga egenskaper men hur den genetiska koden ser
ut i 3DVCE vet vi väldigt lite om. Det finns dock några ledtrådar, för det första
vet vi hur individerna är uppbyggda, för det andra har vi namngivningen
"random tree" överkorsning, dessa är våra huvudledtrådar.
På hur individerna är uppbyggda verkar det troligast att varje gen utgör en
regel för en sorts block som ska sitta var, ett exempel skulle kunna se ut så
här.
Regel 1. På varje block med måtten A ska det sitta ett block med måtten B.
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Regel 2. På varje block med måtten D ska det sitta två block med måtten B.
Regel 3. På varje block med måtten B ska det sitta två block med måtten C.
Regel 4. På varje block med måtten C ska det sitta ett block med måtten A.
Dessutom måste startblocket definieras, så startblocket ska har måtten C.
Det som kan varieras i den här genetiska koden är vad för block som ska
placeras, på vilket tidigare block det ska sitta, i vilket hörn på det tidigare
blocket det nya blocket ska sitta och om det kanske ska placeras flera block
på det tidigare blocket.
Man får komma ihåg att antalet sorters block som får finnas dock är
begränsat.
Denna modell på genetisk kod skulle innebära att det kan finnas både exoner
och introner. I exemplet ovan blir regel 2 en intron då den aldrig får användas.
I programmet är varje individs genom troligtvis väldigt mycket större än
exemplet ovan men modell kan ändå vara samma.
Även om denna hypotes är mycket lovande så säger den inget om hur
hjärnans genom är uppbyggt men även här finns det några ledtrådar. I
programmet finns det specificerat vilka indata och vilka funktioner den kan
behandla dessa med. Ett sådant genom skulle kunna se ut något så här
förenklat.
Böj på leden mellan segment 4 och 5 lika mycket som indata A gånger indata
B.
Böj på leden mellan segment 2 och 3 lika mycket som indata C minus en
konstant och sedan resultatet av det gånger indata A.
Det som kan varieras i den här genetiska koden är :
Vilken led som ska böjas.
Vilka indata som ska kopplas till den rörelse.
Hur dessa indata ska behandlas.
Sedan bestämmer indatan, efter att ha behandlats, hur leden ska röra sig.
I programmmet är dock det otroligt mycket mer fler algoritmer men principen
kan vara densamma.
Oavsett hur nära hypoteserna ovan ligger verkligheten så vet vi inte säkert
om individerna har kromosomer i par eller ens kromosomer över huvud taget.
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Både att individerna har två föräldrar och möjligheten till överkorsning tyder
på att det finns kromosomer i par men med detta argument skulle det kunna
röra sig om fyra kromosomer helt enkelt, en kroppskromosom från varje
förälder och en hjärnkromosom från varje förälder. Här kommer nästa ledtråd
in, namngivningen "random tree" överkorsning, slumpmässigt kan tolkas som
mellan slumpmässiga kromosomer istället för inom ett kromosompar.
Visserligen är all överkorsning slumpmässig men denna överkorsning skiljer
sig uppenbarligen från vanlig på något sätt.
Min hypotes är alltså att genomet består av flera kroppskromosomer och flera
hjärnkromsomer.
En stor skillnad mellan programmet och naturen, förutom att individerna i
programmet har två separata genom, är att i programmet så kodar en gen
direkt för egenskapen istället för ett protein som leder till en egenskap. Detta
leder till att det är mer sannolikt att en mutation leder till en ny egenskap
istället för att genen bara blir oduglig.
En till stor skillnad är att i programmet beror alla egenskaper direkt på ärftliga
faktorer utan någon som helst miljöpåverkan. I naturen däremot kan t.ex.
solen mörka huden hos vissa djur, tillgången på mat kan begränsa storleken
etc. Dessutom så finns det inget dominant/recessivt förhållande mellan gener.
På det stora hela kan man säga att programmets ärftlighet är en renare och
tydligare sorts ärftlighet men i övrigt mycket nära.
Mutationer
Nästa evolutionära funktion att behandlas är mutationer, och här finns det
betydligt mindre att skriva men om vi baserar analysen på spekulationerna
ovan så kan vi säga följande. I och med att generna kodar direkt för
egenskaper och inte via proteiner får vi alltid direkta resultat utan någon risk
för att genen ska sluta fungera totalt. Dock kan tysta mutationer fortfarande
ske i kroppsgenomet då det innehåller introner, dessa mutationer kan dock
lätt sluta vara tysta vid parning eller andra mutationer.
På det hela är mutationer i 3DVCE välrepresenterade, de är visserligen
mycket frekventera då introner mindre och är oftare lyckosamma. Den andra
punkten beror på att generna kodar direkt för egenskaper och därför kommer
en mutation alltid att ge upphov till en annan egenskap och inte som med
DNA riskera att proteinet blir helt odugligt.
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Överkorsning
För att bedöma hur väl överkorsning är representerat så spelar det mycket
stor roll om genomet består av en eller flera kromosomer. Om det bara finns
en kropps- respektive hjärnkromosom så försvinner helt
överkorsningsfunktionaliteten på det sätt som finns i naturen. I detta fall har
troligtvis programmeraren lagt in någon annan sorts omkombinationsfunktion
men den kan inte få samma interaktion med den omkombination av
kromsomer som sker vid parning. Detta gäller oavsett vilken av de olika
överkorsningstyperna det rör.
Om genomet består av flera kromsomer så är överkorsning bra mycket bättre
simulerat men det finns fortfarande några olikheter. Programmet har bara tre
sorters överkorsning och i verkligheten är de olika möjligheterna oändliga.
Dock täcker de tre varianterna in, om de är designade som föreslaget ovan,
de huvudsakliga koncepten. Genetiskt material från olika kromosomer som
byts ut med varandra, borttagandet av genetiskt material från en kromosom
och tillförande av nytt material till en kromosom.
Som ett stickspår kan man lägga till att eftersom värdet på vanlig
överkorsning i programmet är satt till 0,5 från början finns även möjligheten
för att kromosomerna inte är i par. Detta skulle innebära att vid parning sätter
man upp de två olika föräldrarnas kromsomer brevid varandra och så får 50%
(från värdet 0,5) överkorsa och på så sätt blanda generna mellan de olika
föräldrarna. Det är dock osannolikt att programmet är uppbyggt som sådant.
Totalt sett är överkorsning som funktion dugligt representerat men är
begränsat till endast tre mekanismer där de naturliga varianterna är mycket
större.
Naturligt urval
Den första och största skillnaden mellan naturen och programmet är att i
3DVCE är det naturliga urvalet fokuserat till en enda specifik egenskap där
det i naturen är oerhört många faktorer som är viktiga för en hög fitness.
Dessutom räcker det i programmet att vara bäst av individerns i en turnering
oavsett hur dåligt anpassad man är, det är inte så att om man är för dåligt
anpassad dör man av miljöns krav. I en större skala innebär detta att hotet
om utrotning egentligen inte finns.
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En annan faktor som tar bort hotet om utrotning är det faktum att det alltid är
lika många individer i varje generation. Även i ett fall med högt selektionstryck
där ett mycket litet antal individer får reproducera sig blir nästa generation
alltid lika stor. I naturen däremot kan en population växa, minska i storlek eller
t.o.m. dö ut. Detta tas det ingen hänsyn till i programmet.
Som exempel på hur att varje generation blir lika stor skiljer sig ifrån naturen
så kan vi ta de båda extremexempeln i en population med 100 individer.
Om vi har ett enormt högt selektionstryck så är det bara de två individerna
med högst fitness som parar sig och och med ett enormt lågt selektionstryck
får alla para sig med någon och i programmet producerar det enskilda paret
lika många avkommor som alla de par vid ett lågt selektionstryck gör
tillsammans.
Precis som i ärftlighetsdelen måste vi dock komma ihåg att alla en individs
egenskaper i 3DVCE är ärftliga och därför så blir urvalet på ett sätt övertydligt
då det alltid beror på ärftliga faktorer.
Det har dock kvar den grundläggande principen med att de bäst lämpade för
vidare sina gener till nästa generation. Det finns dock möjligheten att den
individ med högst fitness inte blir utvald till någon av turneringarna för att bli
förälder och därför inte får fortplanta sig trots sin höga fitness. Detta är dock
ingen dålig representation men mer om det i nästa del, genetisk drift.
Det naturliga urvalet i 3DVCE är övertydligt men har vissa problem med att
representera de förändringar i populationsstorlek som kan ske i naturen. Att
det är fler faktorer som spelar roll i naturen är en skillnad men påverkar inte
principen för naturligt urval.
Genetisk Drift
Genetisk drift finns mycket tydligt i turneringsfunktionen. Eftersom vilka
individer som väljs till en turnering är slumpmässigt och oberoende av fitness
gör det precis vad genetisk drift gör, händelser som helt oberoende av fitness
påverkar genfrekvensen i populationen.
I övrigt är genetisk drift svår att hitta tydliga exempel på men
turneringsfunktionen är klart duglig för att simulera det som koncept.
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Migration
Migration finns inte direkt inbyggt någonstans och är egentligen den funktion
som är sämst representerad. Det kan dock finnas scenarion då ingen
migration åt något håll sker t.ex. på en avskild ö flr en population med
landgående djur.
Sammanfattning på hur väl programmet motsvarar verkligheten
De två huvudskillnaderna mellan naturlig evolution och 3DVCE är att det inte
finns någon egentlig interaktion mellan individer inom populationen eller
mellan populationer och avsaknaden av skillnader i populationsstorlek.
I övrigt anser jag att 3DVCE är ett utmärkt verktyg för att beskriva olika
sorters evolution.

Försökets uppbyggnad
Varför är försöket uppbyggt som det är?
Poängen med att hela förberedande steget är att först få fram en population
som är anpassad till sin omgivning som sedan måste anpassa sig till en ny
istället för att bara en helt slumpmässig population. Detta är mycket närmare
ett verkligt scenario. Att mutationsfrekvensen varierar logaritmiskt är för att
skillnader i resultatet ska bli större. Därför är det en aning anmärkningsvärt
hur jämna de olika evolutionerna är i sin utveckling.

Resultatanalys
Kommentar angående de stagnerande evolutionerna
Redan vid en första anblick kan man tydligt se att vissa av evolutionerna
stagnerar väldigt tidigt utan att ens komma i närheten av de bästa
evolutionernas fitness-värden.
Framförallt beror troligtvis detta på att det självklart finns flera olika sätt för en
population att anpassa sig till en miljö, olika lösningar så att säga.
Dessa olika lösningar kan ha olika fördelar och olika begränsningar på hur
bra de kan bli på grund av sin natur. Ex. att springa på fyra ben mot att flyga.
Intressant här är hur svårt det är att byta från en lösning till en annan
eftersom det som kan leda till en bättre lösning i längden kan vara en sämre
lösning i ett kortare perspektiv. Eftersom evolutionen inte är intelligent styrd
kommer den hela tiden röra sig mot den för tillfället bästa lösningen och inte
den långsiktigt bästa lösningen.
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Vad som troligtvis hänt i fallen med 1-1 och 2-2 är att de har utvecklas med
den grundkroppsbyggad som populationen hade när den skulle springa som
”lösning” och de har utvecklats långt mot denna långsiktigt mycket dåliga
lösning utan att en mer lyckosam mutation mot en annan långsiktigt bättre
”lösning” uppkommit. Väl i detta läge så blir så gott som alla mutationer
kortsiktigt sämre och evolutionen kan inte överge sin nuvarande lösning.
Vilken ”lösning” de olika evolutionerna utvecklas mot beror på vilka
mutationer som uppkommer under de första generationerna som i sin tur är
helt slumpartat även om chansen för att en mutation som kan leda till en
långsiktigt bra ”lösning” ska uppstå borde öka med mutationsfrekvensen
.
Detta leder till stora problem när vi sedan ska jämföra de olika evolutionerna
då de olika lösningarna kan nå sitt max olika fort, ha olika maximala fitnessvärden etc.
Hur påverkar mutationsfrekvens utvecklingen?
Innan det går att dra några slutsatser om hur mutationsfrekvensen påverkar
evolutionstakten så måste det först utvärderas om eventuella skillnader beror
direkt på mutationsfrekvensen eller andra faktorer.
Om vi börjar med de evolutioner som helt stagnerat dvs 2-2 och 1-1 så är
deras stagnerande med största trolighet inte relaterat till mutationsfrekvensen
och kan därför genast exkluderas ur denna diskussion.
Vidare till de övriga så är det svårt att se en tydlig koppling mellan evolutionär
utveckling och mutationsfrekvens. Eftersom ingen annan faktor varierats
mellan de olika evolutionerna går det att säga slumpfaktorn spelar större roll
än mutationsfrekvensen.
Exempelvis om vi jämför 2-3 och 2-1 med 3-1 så är 2-3 lika mycket över 3-1
som 2-1 är under.
Det verkar alltså mycket svårt att dra en direkt slutsats om hur
mutationsfrekvens påverkar evolutionär anpassning till nya förhållanden.
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Varför påverkar mutationsfrekvensen inte mer?
Om mutationsfrekvens som variabel studeras teoretiskt så kan två slutsatser
dras om de olika extremerna.
Vid för hög mutationsfrekvens kan inte en individ föra vidare sina gener utan
att de muterar vilken förhindrar ärftlighet och därigenom evolution över huvud
taget.
Vid för låg mutationsfrekvens sker inget inflöde av nya gener i populationen.
Nya egenskaper kan bara uppkomma genom omkombination och i längden
blir variationen lidande, även den är grundläggande för evolution.
Även om dessa två extremer finns så är det svårt att säga hur de interagerar,
om det finns ett optimum någonstans mitt emellan, om alla värden inom ett
intervall är likvärdiga för att förändringarna tar ut varandra eller om det
kanske t.o.m finns flera optimum beroende på andra faktorer.
Utöver detta måste vi komma ihåg att det egentligen inte är hur många
mutationer som sker som spelar roll utan om det sker lyckosamma mutationer
och hur lyckosamma dessa är. Även om sannolikheten för att en lyckosam
mutation ska uppkomma ökar ju fler mutationer som ska ske är de inte direkt
kopplade, detta ökar slumpens påverkan av evolutionen.
I längden innebär det att evolution kan anpassa sig mycket snabbare än en
annan på grund av bara några enstaka mutationer. Om det kunde ske fler
mutationer i varje population skulle troligtcis slumpfaktorn minska i betydelse,
ju större volymer desto mindre betyder slumpen.

33

Framtida försök
Om alla erfarenheter ovan ska sammanfattas till ett framtida ”drömförsök” för
att studera mutationsfrekvensens påverkar på evolution så borde det
förändras på olika punkter som följer.
Frågeställningen
På grund av problemet med att olika lösningar är olika bra i det korta eller
långa perspektivet så borde frågeställningen ändras från att studera just
anpassning till utveckling, de olika evolutionerna borde redan var till en viss
del anpassade till den bedömda egenskapen så att de redan är inne på en
speciell ”lösning”.
Programmet
3DVCE är på det stora hela ett bra program för att simulera evolution men det
kan förbättras på några punkter. För det första skulle det vara intressant med
funktioner som simulerar migration och hur olika arter interagerar med
varandra genom predation och symbios.
För det andra skulle det vara bra om genomsnittsfitnessvärdet för varje
generation sparades.
I övrigt har programmet några buggar som måste bearbetas men det
Försöket
Självklart skulle försöket först anpassas til den nya frågeställningen.
För att göra de olika evolutionerna mindre beroende av enskilda mutationer
borde populationsstorleken ökas detta skulle minska slumpfaktorns betydelse
för om lyckosamma mutationer ska uppkomma.

Vidare diskussionsfrågor och möjliga framtida studier
• Hade försöket blivit annorlunda om förökningen var sexuell istället för

könlös?
• Går resultatet att applicera på de klimatförändringar vi upplever idag och hur

de påverkar flora och fauna.
• Finns det andra variabler som har större inverkan på utvecklingshastigheten

än mutationsfrekvens och hur hårt selektionstrycket är.
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• Är resultatet med 3-3 och 1-2 anomalier eller varför blir just de inavlade?
• Är bästa fitness/generation ett bra mätvärde?
• Om man vill använda evolutionära program för att lösa problem hur ska man

designa dom?
• Är mutationsfrekvens och selektionstryck i naturen ärftliga egenskaper?
• Vilken kombination av mutationsfrekvens och selektionstryck är bäst för att

uppnå så snabb och stabil utveckling som möjligt?
• Skulle det vara möjligt att skapa ett program där man kan mata in CAD-filer

som fasta kroppar för en population med individer som bedöms efter några
specifika egenskaper och på så sätt ta fram programvara för t.ex. robotar,
exoskelett etc.?
• Jag rekommenderar om möjligt att ta kontakt med Lee Graham

(programmeraren) för detaljer om hur programmet är uppbyggt.
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