
Życie w pamiȩci RAM – ewolucja cyber-organizmów

Od tysiecy lat ludzi fascynowa ly trzy problemy: powstanie wszechświata, natu-

ra życia i istota świadomości. Jedna z podstawowych trudności na jakie napotykamy

przy rozwia̧zywaniu takich problemów jest unikalność badanych obiektów. Jak sama

nazwa implikuje wszechświat jest jeden. Z kolei znamy tylko formy życia jakie

pojawi ly siȩ na Ziemi, oparte na zwia̧zkach wȩgla i z lożonych reakcjach autokatali-

tycznych. Nie znamy innych inteligentnych istot niż ssaki i do końca nie potrafimy

powiedzieć jakie sa̧ atrybuty świadomości.

Nie koniec na tym. Jednym z naszych marzeń jest poznanie innej cywilizacji

i nie sa̧ to marzenia zupe lnie p lonne. Nic nie wskazuje na to, że życie musi być

ograniczone do naszej planety czy też, że nasz uk lad planetarny ze S lońcem jest

w jakís szczególny sposób wyróżniony we Wszechświecie. Oznacza to, że nie ma

podstaw by sa̧dzić, że jesteśmy samotni we Wszechświecie. Niemniej nieub lagane

prawa fizyki, które znamy obecnie (skończona prȩdkość świat la), pokazuja̧ jasno,

że ET (znany z filmu Spielberga) do nas nie przyleci ani my nie wyrwiemy siȩ z

naszego uk ladu planetarnego. Ten stan rzeczy może jednak ulec zmianie.

W latach 80-tych ekolog, Thomas Ray, swieżo upieczony absolwent Uniwer-

sytetu Harvarda zada l sobie pytanie: Czy można stworzyć program komputerowy,

który mia lby cechy życia? Pytanie takie stawiali sobie już inni przed nim, ale Ray

jako pierwszy znalaz l na nie odpowiedź. W 1990 roku Thomas Ray dokona l rzeczy

niezwyk lej. Stworzy l w swoim komputerze ma ly wszechświat, w którym umieści l

krótkie programy komputerowe zdolne do replikacji. Programy te mutowa ly, ewolu-

owa ly i mia ly swoisty ”metabolizm” w którym rolȩ energii odgrywa l czas procesora

(CPU) a materii – pamiȩć RAM. Czy replikacja, mutacje, ewolucja i metabolizm

wystarcza̧, żeby mówić o życiu ? Brakuje jeszcze jednego elementu w tej uk ladance

a mianowicie kierunek ewolucji. Już w latach 60-tych pojawi ly siȩ tzw. algorytmy
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genetyczne s luża̧ce do zoptymalizowania pewnych zagadnień praktycznych n.p. zop-

tymalizowania prze la̧czania rozmów w sieciach telefonicznych British Telecom. Al-

gorytmy te mia ly sta la̧ d lugości w pamiȩci komputera i ewoluowa ly wed lug planu

z góry za lożonego przez programistȩ. Jeśli ich zadaniem by la poprawa komunikacji

na  la̧czach telefonicznych to programista tak dobiera l warunki symulacji aby te

algorytmy, które najlepiej spe lnia ly taka̧ funkcjȩ replikowa ly siȩ a reszta by la ka-

sowana. Taki typ ewolucji przebiega pod dyktando twórcy i raczej nie prowadzi do

bogatego ekosystemu. Przypomina w pewnym sensie hodowlȩ koni lub psów a nie

ewolucjȩ Darwina. W przypadku Tierry, bo tak nazwa l swój symulator Thomas

Ray, ewolucja przebiega la bez z góry określonego celu, czyli w za lożeniu wszys-

tko by lo możliwe. W tym sensie Tierra jest modelem s luża̧cym za wzór ewolucji

Darwina w komputerze.

Tierra jest równocześnie systemem operacyjnym i jȩzykiem programowania.

Ca lość zosta la napisana w binarnym jȩzyku programowania niskiego poziomu As-

semblerze. Ca lkowita ilość instrukcji jakie Ray przyja̧ l w swoim algorytmie by la

równa 32, każda sk lada la siȩ z 5 binarnych liter (0 lub 1). Ray nie chcia l używać

wielu instrukcji ponieważ wzorowa l siȩ na życiu na naszej planecie. Jak wiemy

wszystkie bia lka sk ladaja̧ siȩ z 20 aminokwasów kodowanych w DNA w trzylitero-

wych s lowach (patrz Komputer z Probówki Wiedza i Życie..). Ca lkowita ilość s lów

jest równa 64. Rozumowanie Raya by lo takie, że skoro życie na naszej planecie

potrzebuje tylko 64 instrukcji to życie w komputerze nie potrzebuje ich wiȩcej.

Mutuja̧ce i ewoluuja̧ce programy to najbardziej z lośliwe wirusy komputerowe jakie

można w chwili obecnej sobie wyobrazić, dlatego Ray na miejsce akcji nie wybra l

ca lego komputera z jego twardym dyskiem, ale tylko pamiȩć RAM. W ten sposób

ewoluuja̧ce programy nie mog ly nigdy zatkać twardego dysku czy zniszczyć danych.

Ży ly w wirtualnym świecie pamiȩci RAM, z którego nie mog ly uciec. Typowe wirusy
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komputerowe sa̧ to krótkie programy, które generalnie moga̧ siȩ kopiować na dysku

dopóki go nie zatkaja̧, kasuja̧c przy tym zbiory użytkowników. Jednak te tzw.

wirusy nie sa̧ zdolne do mutacji czyli do zmiany swoich instrukcji. Programy Raya

maja̧ taka̧ możliwość, przy czym mutacje polegaja̧ na przypadkowych zmianach

bitów z 0 na 1 lub odwrotnie. Jest to jeden z powodów dla których ca lość zosta la

napisana w kodzie binarnym. W jȩzykach wysokiego poziomu takie swobodne ma-

nipulowanie programem z regu ly prowadzi do jego kompletnej dysfunkcjonalności.

Ray uży l 60 kB pamiȩci RAM gdzie umieści l kilkaset programów. Każdy z nich,

zwany przodkiem, sk lada l siȩ z 80 identycznych instrukcji. Kawa lki programu by ly

adresowane poprzez zawartość, podobnie jak siȩ to dzieje w biologii (patrz Komputer

z probówki). Taki sposób adresowania zapewnia, że dany program nie musi mieć

w sobie mapy ca lego cyber eko-systemu oraz, że fizyczna przestrzeń pamiȩci RAM

(adresowana w normalnych komputerach) nie odgrywa żadnej roli w cybernetycznej

ewolucji. Dziȩki adresowaniu zawartościa̧ programy mia ly możliwość odczytywania

i wykonywania czȩści programów swoich sa̧siadów, których jednak nie mog ly ka-

sować. Program wpierw znajdowa l swój pocza̧tek i koniec. Nastȩpnie maja̧c te

dane mierzy l swoja̧ d lugość. Potem znajdowa l wolne miejsce w pamieȩci RAM i

siȩ kopiowa l. Gdy pamiȩć by la zajȩta w 80% wtedy do akcji wkracza la śmierć

(nazwana reaper czyli ”rozpruwacz”), która kasowa la z pamiȩci te programy, które

w czasie swojego życia pope lni ly najwiȩcej b lȩdów przy kopiowaniu, lub wykony-

wania innych czȩści swojego algorytmu. Na rysunku pierwszym widać artystyczna̧

wizualizacjȩ Tierry (autorstwo: Anti-Gravity Workshop). Niebieskie i zielone bry ly

to programy, b lyskawice oznaczaja̧ przypadkowe mutacje a nad wszystkim widać

śmierć czyli ”rozpruwacza”. Ma le swiate lka nad programami pokazuja̧ czas proce-

sora, który zosta l im przyznany. Na drugim rysunku artystyczne przedstawienie

pojedyńczego programu mierza̧cego swoja̧ d lugość przy wykorzystaniu czasu proce-
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sora (zielone świate lko).

Thomas Ray pusści l w ruch ten miniwszechświat na kilka godzin, w czasie

których zosta lo wykonane kilka miliardów instrukcji. Analiza wyników zajȩ la mu

ponad miesia̧c. Po pierwsze zadziwiaja̧ca by la różnorodność programów, które pow-

sta ly w wyniku ewolucji. Ray zaobserwowa l ponad 1000 klas programów, przy czym

dana klasa skupia la wszystkie programy o danej ilości instrukcji. Oczywísci każda

klasa sk lada la siȩ z wielu programów o różnych instrukcjach (cyber-genotypów). W

sumie otrzyma l oko lo 29 000 cyber-genotypów. Organizmy ewoluowa ly w kierunku

zoptymalizowania w lasnej replikacji. Pierwszy program o d lugości 80 instrukcji

potrzebowa l oko lo 839 jednostek CPU aby siȩ skopiować, a ewolucja doprowadzi la

do powstania programu o d lugości 22 instrukcji o czasie kopiowania 149 jednostek

CPU. W wyniku przypadkowych mutacji jeden z programów utraci l swoja̧ proce-

durȩ kopiowania. Aby przetrwać wykorzystywa l procedurȩ kopiowania sa̧siadów.

Tak powsta l pierwszy pasożyt, który do wykonania swojej kopii potrzebowa l in-

nych programów (rysunek 3. pokazuje jak pasożyt (niebieski) wykorzystuje pro-

gram z pe lna̧ procedura̧ kopiowania aby siȩ skopiować). Nie trzeba by lo d lugo

czekać na super-pasożyty (rysunek 4. pokazuje jak super-pasożyt (czerwona bry la)

sam siȩ kopiuje a równocześnie wykorzystuje pasożyta (niebieska bry la) żeby ten

go skopiowa l jeszcze raz przy wykorzystaniu instrukcji normalnego programu). W

wyniku dzia lania super-pasożytów pasożyty wyginȩ ly. Dalsza ewolucja postȩpowa la

w kierunku powstania krótkich programów, które replikowa ly siȩ tylko w grupie,

nawzajem wykorzystuja̧c w lasne instrukcje. Takie kolonie programów by ly od czasu

do czasu niszczone przez specjalny typ pasożytów. Programy czynia̧c proces swego

kopiowania optymalnym niezwykle skomplikowa ly swój pierwotny wewnȩtrzny zbiór

instrukcji. Ciekawy jest fakt, że uk lad w którym pocza̧tkowo programy nie odd-

zia lywa ly przewoluowa l w stronȩ bardzo silnych zależności pomiȩdzy programami
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w cyber-ekosystemie. Ta obserwacja jest niezwykle istotna. Wszelkie wiȩzy w

programie Tierra wynika ly w każdej chwili ewolucji z ca lego cyber-ekosystemu i

zmienia ly siȩ wraz z nim. Programy dostosowywa ly siȩ do innych programów.

Podobnie, pocza̧tków życia na ziemi można szukać w dopasowywaniu siȩ replikuja̧-

cych cza̧steczek chemicznych do innych cza̧steczek a nie do konkretnego środowiska

fizycznego. Tak naprawdȩ programy Tierry bardziej przypominaja̧ samoodtwarza-

ja̧ce siȩ duże cza̧steczki chemiczne jak RNA niż z lożone organizmy jednokomórkowe.

Nie ma siȩ co dziwić prostocie cyber-organizów Tierry; pamiȩć RAM przydzielona

cyber-organizmom by la malutka a sam system sk lada l siȩ w każdej chwili ewolucji

z co najwyżej kilkuset cyber-organizmów. Dla porównania, w organizmach jed-

nokomórkowych wystȩpuje wiele milionów protein, nie licza̧c innych cza̧steczek bi-

ologicznych.

Tierra to dopiero pocza̧tek drogi, która w przysz lości może (choć nie musi)

doprowadzić nas do zrozumienia generycznych cech życia, odkryciu świadomości w

komputerze i spotkania wymarzonego ET, tym razem jednak z Internetu a nie z

kosmosu. Przewaga ewolucji w komputerze nad ewolucja̧ biologiczna̧ tkwi w czasie

charakterytycznym dla każdej z nich. Ta pierwsza może być miliony razy szybsza

niż druga, co oznacza że przysz lość badań nad życiem może przesuna̧ć siȩ z nauk

biologicznych do informatyki i cyber-biologii (która jeszcze nie istnieje jako ga laź

nauki). Wiȩcej informacji o programie Tierra i jej jej wersji internetowej można

znaleźć na stronie http://www.hip.atr.co.jp/r̃ay/tierra/.

Robert Ho lyst

Instytut Chemii Fizycznej PAN i Szko la Nauk Ścis lych.
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