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  GenePool) تکامل(فرگشت  ساز هيشب برنامة راهنمای استفاده از

  فرخ فرپژوه

  

رشد و  ژنیستورهای د .آن ةامشنينما فرگشتتئاتر است و  ةنصح ستيزط يحم«

کند، اما همچون  ک زبان است که جهش برای آن لغت ابداع میينمو در حکم 

      دةبرن شيپ روی خالق و بهيو ن راستاريعی، وينتخاب طبا سرانجامو  .ديکودک مبتکر کودنی که در هم و بر هم بگو

  ».ا دو نسل را در نظر دارديک يهای ازيبار فقط ن هر و نمايد، ب میيک با هم ترکي به کيلغات را خود  فرگشت .آن است

  وننسين هاچيلوِا .جی

  

عاشق  باشيد مندشناسی عالق ستير زد )هتر استب »فرگشت«ا ح داده خواهد شد چريدر ادامه توض( تکامل ثاگر به مبح

ن نرم افزار يبا ا ،شناسان ستيگرفته تا ز عادی مردماز ر جهان، ساتاز سر بسياریمندان عالق. د شديافزار خواه ن نرميا

د که يممکن است از خود بپرس .دهند یارتقا م تکامل ةنيد خود را در زميدانش و د ،کنند و ضمن سرگرم شدن کار می

خود را  د تکاملیيد ديد و بخواهيای باش فهشناس حر ستيک زيد هم يشا. ی دارديست و چه معنايچ اصالً تکامل

   .به شما خواهد کرد شايانیکمک  GenePool 6 صورت در هر. ديهگسترش د

  

ا ياز دوستانی که اطالعات تکاملی  .دير را بخوانيابتدا راهنمای ز GeenPool 6با  کار شروع از پيشکنم  شنهاد میيپ

ن يکی از اصول نوشتن راهنما برای نرم افزارها اياما . طلبم ح مفصل پوزش میيل توضيی دارند به دليوتری بااليکامپ

ی نداشتن ين به علت آشنايهمچن. دناست که برای هر کسی با هر سطح از اطالعات علمی و فنی قابل استفاده باش

  .اورمين راهنما بيافزار را هم در ا منوهای اصلی نرم ةم ترجما هسعی کرد ی،سيانگلزبان با ان زبان اری از فارسیيبس

  

GenePool ی با شما خوشبختمياز آشنا. هستم!  

  

). تيلو بايک ۳۴۱( ديدانلود کن comsbotswim.يا سايت  fargasht.wordpress.com فرگشت از وبالگ نرم افزار را 

د که در حال جنـب و جـوش   ينيب را می بيب و غريعج ةتعدادی موجود زند .)ازی به نصب نداردين(  دياجرا کن بعد آن را

  اند؟  دات چه هستند و از کجا آمدهجوومن ياما ا. هستند
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 طوربه ات ن قطعيکه ا ؛ندا ل شدهياز چند قطعه تشک نام دارند) روبات شناگر( Swimbotکه  هان از جانوريهر کدام از ا

چند تـا   ای که در حافظه دارد ها قطعه ان دهياز م ارافز د که نرميتوجه کن. شوند میده يوتر کنار هم چيتصادفی توسط کامپ

هـای   ژگـی يوحرکتـی و   یژگيکسری ويها  ن قطعهياز ا کدام هر .ديآ می دين جانورها پديکی از ايسباند و چ را به هم می

روی  تصـادفی  دنـده را  نکه چند تا چرخيدرست مانند ا .دنآور ی کلی جاندار را بوجود میژگيآنها و ةد که مجموعندارديگر 

  .دورياينی بوجود بيو ماش ديسوار کن هم

  

جانورها  نيعدد از ا ۲۰۰د که ينيب يم. شود ير کوچک ميتصو. ديرا فشار داده و نگه دار  -دکمه د يروی صفحه کلحاال  

ن جانورهـا  يـ خـوب بـه ا  . ر دوباره بزرگ شوديد تا تصويه و نگه داررا گرفت+ دکمه  .در درون استخری در حرکت هستند

نهـا  آد که حرکت کـردن اکثـر   ينيب می. ديگشتی در اطراف بزن ↓و  ↑،  ←،  →های  د با زدن دکمهيتوان يم. دينگاه کن

دنده را تصـادفی بـه    م چون وقتی چند تا چرخيداشترا هم ن انتظار يهم .ستنديها هم متحرک ن بعضی .ستياصالً خوب ن

ـ نيب های سبزی کـه اطـراف جانورهـا مـی     نقطه. ديم رسيدی نخواهين چندان خوب و مفيد به ماشيهم وصل کن د غـذا  ي

  .د که به معنی دهان جانور استينيب می Vسبز رنگ به شکل  هک زائدياکثر جانورها  ةک گوشيدر . هستند

  

هـای   کـی از دانـه  يشکل بـه سـمت    Vد زائده سبز ينيب يوقتی م .غذا خوردن و سکس :قط دو هدف دارندن جانورها فيا

خواهد بـه غـذای مـورد نظـر      معنی است که جانور ما گرسنه است و میدين ن حالت بيا ،ی نشانه گرفته شده استيغذا

هـای آنهـا متناسـب بـا هـدفی کـه        چـون حرکـت   ،شـوند  دن به غذا نمیيشتر آنها موفق به رسيد که بينيب اما می. برسد

ی که به يجانورها. شوند غذا دور می دهد و از  جه برعکس میينها نتحتی تالش برخی از آ. ستين برسند نواهند به آخ یم

ـ   نکه عمرشان تمـام مـی  يا ايرند يم رسند در اثر تمام شدن انرژی می يغذا نم بعضـی جانورهـا   . رونـد  ين مـ يشـود و از ب

  . رسند به غذا میاد يبا تالش و تقالی زکتشان کمی بهتر است و حر

  

ن معنـی اسـت کـه جـانور مـا      يـ ن زائده به ايا. دينيب يم ↑درنگ به شکل يک زائده سفين موجودات يدر کنار بعضی از ا

دن يسـ دن به غذا، برای ريدرست مثل رس. ری کنديگ جفت تواند ر شده میيو حاال که شکمش س است ش را خوردهيغذا

بهتری  کمی حرکت ها د اکثر آنها حرکت خوبی ندارند و بعضیينيب يد حرکات مناسبی داشت که باز هم ميبه جفت هم با

دا کننـد  يرنگ خودشان را در اطراف پک جانور هميکنند  است که سعی می ن صورتين جانورها به ايری ايگ جفت. دارند
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ن يـ ت روانـی ا يوضـع  .دهند ت میيگران رضايدا نکردند به ديودشان پخ همرنگالبته اگر کسی . ری کننديگ و با او جفت

  :دينيب ر میيجانورها را در شکل ز

  

  

  

ـ نکن را کـار  نياولی . ديا جفت کمک کنيدن به غذا يد و به آنها در رسيرين جانورها را با موس بگيد ايتوان می  ـ ايب. دي د يي

  .ميم و راز و رمز آن را کشف کنيرا مشاهده کنعت آن يکاری در طب ک دانشمند واقعی به جای دستيمثل 

  

: کنـد  يش چشـم شـما مجسـم مـ    يا در پآوری ر رتيند حين موجودات گفته شد فرايی که برای ايها تيمجموعه خصوص

. افتند د که کامالً تصادفی اتفاق میان هها طوری طراحی شدنديتمام فرآ. ستيچ کلکی هم در کار نيبله تکامل و ه .تکامل

های  مثل قانون. ری هم وجود داردييهای ثابت و بدون تغ قانونالبته 

د يآ انرژی موجود در استخر نه بوجود مین قانون که يمثل ا. عتيطب

. کنـد  ر مـی ييـ گـر تغ يرود، بلکه از شکلی به شکل د می ينو نه از ب

ـ  شکوهمندند تصادفی و يفرا البتـه بـه    .ش روی شماسـت يتکامل پ

مناسـبی   ةکنند کـه تکامـل واژ   ابت مین جانورها به شما ثيزودی ا

  . يدند را فرگشت بنامين فرايد ايست و باين
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آنهـا   جنسـی ت يزان جذابيو دومی م ،ی حرکت مناسبياول توانا. ن جانورها به دو عامل بستگی دارديباقی ماندن نسل ا

ر ينده را به شدت تحت تـاث يی آها عامل دومی که نسل. عی بستگی نداردياب طبتنها به انتخ فرگشتروند  .گرانيبرای د

ی رقابـت  يتر باشد، توانايدر جانوری قوسکسی ت يو جذابی حرکت مناسب يتواناهرچه . اب جنسی استدهد انتخ قرار می

. کنـد  ن منابع محروم مـی يگران را از ايشتر استفاده خواهد کرد و دياز منابع ب. شتر خواهد بوديگران بيبا داو و فرزندانش 

افـزار هـم مثـل     ن نـرم يدر ا .نديگو ا سازگاری میي fitnessافتن يبه قدرت هر جاندار برای بقا  شناسی ستيزدر دانش 

  .شتری دارنديمانند که سازگاری ب عت موجوداتی باقی میيطب

  

  .کیيهای ژنت جهش: محرک فرگشت را فراموش می کردم راستی داشتم موتور

  

  :دينيب يمزير که در  ستيجانور هایکداين  مثالً .وتریيکامپ کدجز چند ه ست بيزی نيواقع چ ها درن جانورياز ايک  هر 

  

6188, 235, 223, 236, 212, 153, 154, 

080, 242, 010, 148, 215, 121, 200, 

120, 000, 144, 122, 092, 124, 139, 

155, 100, 030, 207, 196, 111, 042, 

026, 003, 225, 046, 111, 077, 048, 

211, 069, 181, 158, 253, 054, 004, 

237, 250, 145, 112, 060, 251, 220, 

027, 055, 209, 049, 017, 050, 081, 

024, 202, 005, 229, 106, 140, 152, 

229, 162, 078, 097, 043, 218, 098  

 

زار طوری طراحـی  اف نرم. نشيبی از کدهای والديست جز ترکيزی نيکنند فرزند آنها چ د مثل میين موجودات توليوقتی ا

عت که در يدرست مثل طب. کنند ر میييتغ ن کدهايای از يبه طور تصادفی چند تا ،شده که در هر بار انتقال کد به فرزندان

کـی بـه صـورت    يچند حرف از کـد ژنت  برداری صد در صد دقيق نيست و ، کپیرسد ن به فرزند میيآن وقتی ژنها از والد

اگر به صورت تصادفی چند . شود کدهای آن مشخص می ةليوتر بوسيافزار در کامپ ر نرمرفتار ه. ر کرده استييتصادفی تغ

. ا به کلی از کار خواهد افتادياد برنامه درست کار نخواهد کرد و يار زيد به احتمال بسير دهييرا تغ ک برنامهي هایکد تا از
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اکثـر  . ديـ هـا نگـاه کن   ن جانوريبه فرزندان ا. واهد کردتر خيبهتر و قو اندکی افزار را رات تصادفی نرميين تغياما برخی از ا

وری آاديباز هم . (ن خود بهتر هستنديدولی برخی از آنها کمی از وال .تر هستند فين خود ضعيافته از والديفرزندان جهش 

  .)فی هستندتصاد کامالً افزار ی نرمهانديتمام فرا. ستيچ کلکی در کار نيکه ه کنم می

  

ای که باز  در صفحه. ديک کنيکل Swimbotد و از باالی صفحه روی يک کنيران مورد نظر خود کلکی از جانويروی  

  . دير را بررسی کنياطالعات ز شود يم

 

  Age  سن جانور

 Goal  .کند می ن لحظه دنبالينور در اهدفی که جا

 

 looking for food .گردد دنبال غذا می

 pursuing for food .رود به سمت غذا می

 looking for mate .گردد نبال جفت مید

 pursuing for mate .رود به سمت جفت می

 Energy  انرژی موجود در بدن جاندار و سرعت مصرف آن

 Foot Bits eaten  .ی که خورده استيتعداد ذرات غذا

 Num offspring  .شده است ثلم ديتعداد دفعاتی که موفق به تول

 

بهتـر اسـت قبـل از    . ر دادن جانور وجود داردييا تغير کردن، کشتن يکی، تکثيی دستکاری ژنتن صفحه امکاناتی برايدر ا

د و يستيط نيط محيل شراين مرحله هنوز به خوبی قادر به تحليرا در ايز. ديها استفاده نکن نهزين گياز ا ساز هيشبط بر تسلّ

عنی مثل يعت، يست مثل طبيد و قرار نيا انسان هستشم. شتر تصادفی استيگاهانه باشد بآنکه يشتر اعمال شما بجای ايب

  .ديط برويمهندسی مح سپس به سراغ .ديی خود را گسترش دهابتدا دانش فرگشت. ديسازی کور عمل کن ساعت

  

  .دياب کنر را انتخيهای ز نهزيکی از گيو ک يکل Viewن صفحه روی ييشتر در پايبرای بررسی ب

   

  Mutual love .اند ند شدهمه هم عالقدو جانور که هر دو ب :عشق دوطرفه
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  توصيه ايمنی
 

ن يد که ايد بدانيد بايکن می استفاده میيوترهای قدياگر از کامپ
ن موضوع يالبته ا. رديگ یستم ميادی از سيافزار پردازش  ز نرم

زمان با  د هميخواه اما اگر می. وتر شما ندارديضرری برای کامپ
Genepool د متوجه کند يافزارها هم استفاده کن گر نرمياز د

 یاهـ  برای حـل مشـکل دکمـه   . د شديشدن آنها خواه ا قفلي
باز شده  ةدر پنجر. ديزمان فشار ده ت را هميکنترل، آلت و دل

شـده روی   ست بازيدر ل. ديک کنيکل Processesروی تب 
Genepool.exe د و در منــوی يــک کنيــکل راســتSet 

priority  های  نهزيکی از گيBelow normal ا يlow 
ـ ا. ديرا انتخاب کن ت اول و يـ ت شـما را در اولو يـ ن کـار فعال ي
Genepool دهد تر قرار می نييت پايرا در اولو.   

داشته استد مثل را ين دفعات توليشتريب: ن جانوريتررزاپ.  Most prolific 

 Most energy efficient  . ی در مصرف انرژی را داردين کارايبهتر

 Oldest Virgin  .د مثل کندين جانداری که هنوز نتوانسته توليرتريپ: ن باکرهيرتريپ

 Competition for food  غذارقابت بر سر 

 Most voracious  .ی را خورده استين تعداد ذرات غذايشتريب :ن جانوريپرخورتر

  

ی در مصـرف  ين کـارا يشـتر يجانوری کـه ب  مثالً. را داشته باشد ها یيای از توانا د مجموعهيک جانور موفق بايد يتوجه کن

ن يـ اما ممکـن اسـت نتوانـد ا    ،دا کندين حرکت ممکن دست پيترشين انرژی به بيتواند با مصرف کمتر يانرژی را دارد م

  . دهد و به هدفش برسدها را در جهت مناسبی انجام  حرکت

  

  مشاھده کنيد

  

م که ياز قبل بگو. مينيده که فرگشت را به چشم ببيد وقتش رسيا دا کردهيپ GenePoolی مختصری با يکه آشنا حاال

. ار دشوار خواهد شـد يتان بسيدادها برايل رويرا تحليد زيط خودداری کنير شراييو تغ افزار های نرم ميکاری در تنظ از دست

  .ديها را اعمال کن ميد انواع تنظيتوان يط ساده ميپس از تسلط به شرا

  

 Totallyو سـپس   Poolصـفحه روی   چپدر باال و سمت 

random جـانور را   ۲۰۰برنامه بصورت تصـادفی  . ديک کنيکل

ـ افزار را به حـال خـود رهـا کن    ال نرمح. آورد وجود میب ـ ي م يد و ن

ـ نيد و ببينگاه کن د ويبعد برگرد. ديکنساعت صبر د چـه اتفـاقی   ي

 افتاده است؟

  

ت يـ رات جمعييـ د کـه تغ ينيب نموداری را می. ديک کنيکل Populationصفحه روی  چپاول از همه در باال و سمت  

را  شـده  و زمان طی ذرات غذا ،نارتعداد جانو ن پنجرهين اييدر پا .دهد ی را در طول زمان نشان میين و ذرات غذاراجانو

د يـ سـعی کن . انـد  ادی مـرده يهر وقت غذا کم شده جانوارن ز مثالً. ن نمودار وجود دارديمنطقی در ا ةک رابطي. دينيب می

 Whole poolس سپ Viewن و سمت راست صفحه روی ييحاال در پا. ديدا کنيرا پ ها د و رابطهيل کنينمودار را تحل
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ـ اند و بق ن جانورها باقی ماندهيد که تنها چند گونه از ايد ديخواه. دينيد تا استخر را بطور کامل ببيک کنيکل ـ ه ي ـ ي ن يا از ب

د چه عواملی باعث شده نسـل آنهـا   يد و بررسی کنيها زوم کن ن گونهير ايروی تصو. ار کم استيا تعدادشان بسي ،اند رفته

هرچه بررسـی   .ديان آنها استفاده کنين و روابط مران جانويمعرفی شدند برای بررسی ا ی که قبالًيها نهزياز گ. باقی بماند

  . د کرديشتری از دانش فرگشت کشف خواهيتر باشد نکات ب قيشما عم

  

 روندوباره د و ديم ساعت بعد به آن سر بزنيو ند يرا به حال خود بگذار افزار ط دوباره نرميل کامل محيبعد از بررسی و تحل

چنـد   ديتوان می حتی. ديد ادامه دهيکه خواست چند بارتوان تا هر  ن کار را میيا. ديکن برای خود تحليلفرگشت را  مجازی

د يتوان يم. ک مثال استيای که گفته شد تنها  ساعته ميزمان ن .دير تحوالت استخر باشيگيپ ا چند سالي ا چند هفتهيروز 

  .ديريل خود در نظر بگيم ا چند روز را بهيچند ساعت 

  

ـ  Totally randomو سـپس   Poolبا استفاده از  .ده استيرس اکنون وقت کشف مهمی فرا ط تصـادفی  يک محـ ي

سه يقبل مقا ةجه را با دفعيد و هر بار نتين کار را انجام دهين بار ايچند. ديم ساعت آنرا بررسی کنيد و بعد از نيبوجود آور

ـ کار را با استفاده از روشـی کـه در انتهـای ا   های  جهيد نتيتوان يم. ديکن ـ نره کيـ ح داده شـده ذخ ين نوشـتار توضـ  ي در  .دي

  !باشند ها مشابه هستند ولی متفاوت می جهيد که نتيد رسيجه خواهين نتيهای خود به ا سهيمقا

  

ـ د، اينده آشنا باشينش فزازين احتماالت و گيعنی قواني ،ند فرگشتياضی پشت فراياگر به منطق ر جـه را خودتـان   يتن ني

ا خط کردن ير يمثل ش. رسند عنی مساوی با هم نمیي ،کسانيهای  جهيندهای تصادفی به نتيفرا. ديکن نی میيب شيپ قبالً

. ديد ديدی را خواهيهای جدهر بار جانور. شتر استيلی بيهای ممکن خ نجا تعداد احتماليدر ا البته .ا تاس انداختن استي

ند به شکلی ا هافته توانستي ن جانوران فرگشتين معنی که هر کدام از ايبه ا. باشند ی مشابه میستند وليها مساوی ن جهينت

ع در يهـای سـر   با حرکت کند اما ادی مصرف میيانرژی ز کیي. ط خود سازگار شده و نسل خود را گسترش دهنديبا مح

ادی يهر چند زمان ز کند ی میيجو گری با حرکت آهسته در انرژی صرفهيد .رسد جه میيبه نت و کند يی م جو زمان صرفه

هر کدام راه . تواند در هر جهتی که الزم بود شنا کند گری میيزند و د ير جهت دور مييکی برای تغي. دهد را از دست می

ند فرگشـت بـاقی   يبه هر حال موجودی در فرا .دا کرده استيپ سکسدن به غذا و انجام يمخصوص به خود را برای رس

ـ جانور چـه غـذا را بـه روش    . ميخور ن نکته بر میيعت هم به هميدر طب. طش سازگار شده باشديماند که با مح می ک ي
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د يبه هر حال با ،مثل موش کورزچنگال انجام دهد و چه يچه حرکت را به شکل عقابی ت ،ا باکتریيشامپانزه کسب کند 

   .تا باقی بماند طش سازگار باشديبا مح

  

م همـان  يدهـ  ح مـی يد که چرا ترجينيب يو م ،ديا هکردست خودتان کشف يناسبی نم ةواژ »تکامل«ن نکته را که يا اکنون

. کار ببريم را به »فرگشت«عنی ي فرهنگستان حيصح ةو ترجم ،»evolution«عنی يبرد  ن به کاريای را که دارو کلمه

برای سازگاری  شود بلکه تنها شکل آنها را شدن جانورها نمی املعت منجر به کيو چه در طب ساز هيشبن يفرگشت چه در ا

ده و يچيک ماموت پي به طور مثال ست که جانوريگر مهم نيط وجود نداشته باشد ديوقتی سازگاری با شرا. دهد ر میييتغ

ن سـازگاری بـا از   ياحتی اگر . د سازگار شود، باقی خواهد مانديط جديک باکتری ساده بتواند با شراياگر  .شکوهمند باشد

ای مهم و اساسی  نکته ،های نرم افزار بخش يةد قبل از بررسی بقيبگذار .ديتر شدن بدست آ دگی و سادهيچيدست دادن پ

ن يا. ی علمی ندارندينها معنايشرفته و مانند ايی و پيکامل و ناقص، ابتدا چونی يها کلمه. تذکر بدهمشناسی  ستيرا در ز

با صفت نـاقص  ر جانورها يسه با سايک جانور را در مقايقلب  .رود ف جانداران به کار میيی و توصبند ها برای طبقه کلمه

م که تمسـاح گـاو را   يدان يولی م. مينام ناقص و قلب گاو را کامل می نسبت به گاو مثال قلب تمساح را. ميکن ف میيتوص

هـای بـدفهمی    ن علـت يکی از مهمتري. ندازندياه اشتباه بد شما را بيچ بار علمی ندارند و نبايها ه ن کلمهيا. کند شکار می

رنـد و توجـه   يگ ينظـر مـ   ها را به معنای واقعی آنها در ن کلمهاين است که برخی يشناسی ا ستيز دانش فرگشت و کالً

مثل صفت زشت که ممکن است برای سوسک به . برند يها به کار م ی هستند که انسانيها نها تنها صفتيکنند که ا نمی

گری کـه بـه   يو برای سوسک د ،استبيز خوار گرسنه واقعاً ک حشرهيرای ن سوسک بيای واقعی ايولی در دن ،ميکار ببر

ن پـاراگراف بـه کـار رفتـه اسـت      يی که در ايها کلمه زتا ا تنها چهار .است نيو نازن لی خوشکليگردد خ دنبال جفت می

  .ده، سازگار و ناسازگاريچيساده، پ: ی علمی دارنديمعنا

  

د کـه اسـتخر   يـ نيد و ببيبی بر بخوريعج ةجيتان ناگهان به نتيها در بررسی است م که ممکنيگر را هم بگويد ةک نکتي

درست مثـل  . نون احتماالت استهای قا جهيکی از نتيست بلکه يافزار ن ن حالت در اثر اشکال در نرميا. خالی است کامالً

رات تصـادفی  ييآورد، ممکن است تغ می ۶انداختن چند بار پشت سر هم که شانس به او روی آورده و در تاس  یبازقمار

ر ممکـن  ينادر است اما نادر بودن به معنی غ اريحالت بسن يا. جانداران هم همه مضر باشد و نسل جاندار را منقرض کند

مکن اسـت و  مريـ ن بـا غ ييامساوی دانستن احتمال پکی يفهمی فرگشت بدهای  علت نياز مهمتردر واقع . ستيبودن ن

   .سازگارتر های نمونهنش گزيعنی يها وجود دارد  گری فراموش کردن عاملی که در کنار تصادفيد
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  تغيير دھيد

  

کی ي. ديد به دو شکل انجام دهين کار را می توانيا. ميافته مشاهده و بررسی کنيرييط تغيم موجودات را در شرايمی خواه

ـ بـه سـرعت تول   طی که غـذا در آن يبار استخر را در شرا کي الًمث. ديط متفاوت را بررسی کنينکه چند محيا شـود   د مـی ي

  .ديسه کنيمقاشوند  ر میيی به کندی تکثيهای غذا ذرهگر که در آن غذا محدود است و يد و با استخری ديل کنيتحل

  

م که غذا هم خود يدان می مثالً. دير دهييتغ ن کاريدر ح ط رايشرا و ديد کنيعی را تقليدادهای طبيه رون است کيگر ايراه د

نکه انرژی موجود يا اي ،شود ا آهسته میيع يرش سريتکث. کند ر میييخودش هم در طی فرگشت تغ و موجودی زنده است

. ديـ ل کنيـ جه را تحليد و نتير دهييط موجود در استخر را تغيد چند تا از شرايتوان می. شود شتر میيا بيی کمتر يغذا ةدر ذر

ر غـذا را  يـ سـرعت تکث  مثالً. ديع انجام دهيرات را سريين تغينکه ايکی اي. ديد به دو صورت انجام دهينتوا ن کار را میيا

ـ  ر يين است که تغيگر ايراه د. ديجه را بررسی کنيد و نتيش دهايناگهان افز  مـثالً . ديـ ای اعمـال کن  هرا به صـورت مرحل

ن کـار را  يـ د و ايگر کاهش دهيد ةقه دوباره چند درجيد و پس از چند دقير غذا را تنها چند درجه کاهش دهيسرعت تکث

  .ديادامه ده

  

ـ ز ،ديـ ط خـودداری کن يت محـ يع در چند خصوصـ يرات وسييکنم که از تغ ه میيتوص نجا هم جداًيدر ا ـ را تحلي ل و درک ي

د يای شد رفهوقتی ح. ديل کنيجه را تحليد و نتير دهييت را تغيک خصوصيتنها  .ار دشوار خواهد شديتان بسيندها برايفرا

  .ديبرو و چندوجهی دهيچيرات پييبه سراغ تغ

  

شـود   ای کـه بـاز مـی    در پنجـره . ديک کنيکل Tweak ط از باال و سمت چپ صفحه رویيط محير دادن شراييبرای تغ

  .دير را انجام دهيرات زييد تغيتوان می

  

 Food growth delay  های غذا سرعت رشد ذره

 Food spread  سرعت پخش شدن غذا در استخر

 Food bit energy  ذره غذا هر مقدار انرژی موجود در

  :تحمل گرسنگی

  .رود د به دنبال غذا میين عدد رسيهر وقت مقدار انرژی موجود در بدن جانور به ا

Hunger threshold 
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  اگر مقدار آنرا صفر .رود ن حد باشد جانور دنبال سکس میيباالتر از ا وقتی انرژی

  .شود و فقط به دنبال سکس خواهد بود وقت گرسنه نمی چيد جانور هيقرار ده

   :شده برای توليد فرزند مصرف درصد انرژی

  مقدار راگ .ديآ چ فرزندی بوجود نمیيکند اما ه ری میيد جانور جفتگياگر مقدار آنرا صفر قرار ده

  .رديم میکند و خودش  د فرزند میيد جانور تمام انرژی خود را صرف توليقرار ده ۱۰۰را  آن

Energy to offspring 

   

. شـد د نـ جانورها منقرض خواه ةرات همييبعضی از تغدر . ديکن ونآزم سپس نی ويب شيط را پين شرايا ةجينت ديسعی کن

  .هستی احتمال انقراض يها در چه حالت دينی کنيب شيپد يتوان می ،دينده آشنا باشينش فزازين احتماالت و گيقوان بااگر 

  

رنـگ خـود جـذب     در حالت عادی جانورها به سـمت جانـداران هـم   . دير دهييهم تغرا ش سکسی جانورها يگراد يتوان می

. تـر باشـند   د که جانورهای بزرگتر، سکسیيکاری کن مثالً. دير دهييط را تغين محيسکسی ا ةد جاذبيتوان اما می .شوند می

  . دير را عالمت بزنيهای ز نهزيکی از گي Tweakدر همان پنجره  جاذبه جنسی ريين تغيبرای ا

  

 Similar color  هم رنگ   Opposite color  رنگ مخالف

  Big  بزرگ    Small  چکوک

 Hyper  پرتحرک    Still  ساکن

  Long  دراز    Short  کوتاه

  Straight  ميمستق     Crooked  دهيچيپ

  

ممکـن اسـت فرگشـت     یطيشرا هراما در  .دستنيست باال به معنی بهتر بودن نيهای ل چ کدام از صفتيد هيدان البته می

جالبی خواهد بود ةتجرب. نوظهور فراهم کند راهی برای باقی ماندن نسلی از جانداران.  

  

  دستکاری کنيد

  

ـ آنهـا بـا ا  . ر کدهای موجودات زنده زدندييدر قرنی که گذشت دانشمندان دست به تغ. ديخوش آمد ۲۱به قرن   ن کـار  ي

شـگاه  يد دست به کار شـده و در آزما يو حاال شما هم می توان. خواستند درآوردند شکلی که میمورد نظرشان را به  جانور

د و بعـد  يک کنيروی جانور مورد نظر کل. روش کار برای شما ساده است. ديک را تجربه کنيکوچک خودتان مهندسی ژنت
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ـ ا اکنـون بدسـت آورده  تـا  اتی کـه  يـ د بـا اسـتفاده از تجرب  يسعی کن. ديرا بزن engineerسپس  sweembotروی  د ي

  .ا نهيد يآ د میيد پدريکه انتظار دای فرگشت ةجيد نتينيد و بعد ببير دهييموجودی را تغ

  

ـ نکه دو يا اي. ديد کنيد وارد استخر جديا ره کردهيذخ جانورانی را که قبالً. دتر باشديکاری مف کنم نوع دوم دست فکر می ا ي

ـ را در استخری خالی به جان هم انداز ديا ره کردهيذخ چند جانور برتری که قبالً ـ بـا کمـی خالق  . دي ـ توان ت مـی ي هـا   دهد ي

  . ديش مختلف را طراحی و اجرا کنيآزما

  

  گفتگو کنيد

  

ـ ا کار گروهی انجام دهيد يد، سوال کنيد بحث کنيخواست. ديگران به اشتراک بگذاريهای خود را با د ليد فاياگر خواست . دي

دا يساز پ هين شبياستکبار جهانی را پشت ا يا اگر دست. بندی و ژانگولر بازی است برنامه چشمن يد اييد بگويخواه اگر می

، يـا بخـش علـم    بوک فرگشـت  بحث فيس: ان استيدر جر اتاق گفتگو اين دو افزار در ان کاربران نرميبحث م... ديا کرده

   .oftegu.com/vb/showthread.php?t=4861G اي acebook.com/topic.php?uid=134893833150&topic=12098F :گفتگو
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 روش ذخيره و بازيابی 

  

کردن کـل اسـتخر و جـانوران    ره يبرای ذخ .افزار به خوبی طراحی نشده است من نريها در ا ليابی فايره و بازيقسمت ذخ

د ياب کننه اول را انتخگزي &save current poolن پنجره در قسمت ييد و در پايک کنيکل Poolدرون آن روی 

اگر  .شود ره میيقرار دارد ذخ genepoolرکتوری که برنامه يدر همان دا pool_1.gnpلی به اسم يفا. ديرا بزن okو 

را  د و سپس نـام آن يوتر خود کپی کنيی در کامپيل را در جاين فايد ايد بايگهداری کنادی استخر را نيد تعداد زيخواه می

  .دير بدهييتغ

  

ـ قـرار دارد کپـی کن   genepoolرکتوری که برنامـه  ايل مورد نظر را درون ديد فايره شده بايابی استخر ذخيبرای باز . دي

ـ تغ pool_1.gnpسپس نام آنرا بـه   نـه  زيگ &load poolو در قسـمت   poolک روی يـ حـال بـا کل  . ديـ ر دهيي

pool_1.gnp د و سپسيت بزنمرا عال load ديرا بزن.  

  

بعد در . ديک کنيد کليره کنيد ذخيخواه روی جانوری که می. مشابه با روش باال است باًيابی جانورها هم تقريره و بازيذخ

نه را عالمـت  زين گيباز شده اولنجره پدر . ديک کنيکل saveحاال روی . ديک کنيکل sweembotباالی صفحه روی 

قـرار   genepoolرکتوری که برنامه يدر همان دا swimbot1.dnaلی به اسم يفا. ديک کنيکل saveد و روی يبزن

ـ د بايـ داری کنادی جانور را نگهيد تعداد زيخواه مثل دفعه قبل اگر می .شود ره میيدارد ذخ ـ د اي ی در يل را در جـا يـ ن فاي

  .دير بدهتغييسپس نام آنرا  د ويوتر خود کپی کنيکامپ

  

ـ د فايبا. ره شده هم مثل روش گفته شده برای استخرها استيابی جانور ذخيباز رکتـوری کـه   يل مـورد نظـر را درون دا  ي

ک جای خالی يحاال روی . دير دهييتغ swimbot1.dnaرا به  سپس نام آن. ديقرار دارد کپی کن genepoolبرنامه 

نـه  زينجـا قسـمت گ  يدر ا. ديـ ک کنيـ کل &loadو بعـد از آن روی  sweembotی د و بعـد رو يک کنيدر استخر کل

pool_1.gnp د و سپس يرا عالمت بزنload ديرا بزن.  
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  .تو به خواب ھم نديده است ۀھايی است که فلسف در آسمان زيبايی

  

GenePool های  ر اثر تصادفد ای مجازی که سازی دو بعدی موجودات زنده هيشب. ست، آموزشی استيشگاهی نيآزما

پژوهشـگران قـرار    ةد که مـورد اسـتفاد  نگری وجود داريد ةشرفتيسازهای پ هيشب. ابندي بقا می ايرند يم شمار می محض بی

ا مولکول مجازی  يهزاران جاندار . ديدينجا ديست که در ازی ايتر از چ دهيچيپ ،طيط محيشرا سازها هين شبيدر ا. دنريگ می

د يـ شناسی دارد امـا با  ستياز به تجربه و مهارت در زيافزارها ن ن نرمينکه کار با ايبا ا. ت هستنديلار متنوع در حال فعايبس

 یندهای تصادفيافر :شوند سازها بر اساس دو اصل ساخته می هيشب ةهم. کسان استيسازها  هيشب ةز در هميک چيد يبدان

  .عیيب طبانتخاو 

  

ی يادعا های بی انسان يةکران بر او و کل درود بی. افزار جفری ونترال ابراز کنم ت درود و تشکر خود را از طراح نرميد نهايبا

  .سازند ی را میيهای باال رفتن از نردبان دانا ی پلهيچ ادعايکه هر کدام بی ه

  

های مبحثی  ر مجموعهيکی از زيسازی فرگشت  هيشب .دير وبالگ فرگشت باشيگيد پيا هند شدمعالق ساز هيشبن ياگر به ا

. شـود  ده میينام »کیيتم ژنتيالگور«ا ي »حاسبه فرگشتیم«ات کاربردی است که ياضيوتر و علم ريکامپ سیينو ر برنامهد

ای کـه   کننـده  رهيـ موضوع خ. زی دارديانگ ار جالب و جذابی است و کاربردهای شگفتيهای فرگشتی موضوع بس محاسبه

سـعی   . ه باشـند ا به ابعاد و عمق آن توجـه نکـرد  ي دهيرا نشن دوستدار دانش نام آن انزبان اری از فارسیيبس ممکن است

ـ انفورماتويب(آوری اطالعـات   شناسی و فـن  ستيب زيترک ةنيزمدر  گریيافزارهای د ها و نرم کنم به زودی نوشته می  )کي

   .گری برسنديآور د ج اعجابيند و به نتاراويش روی بيرا پ فرگشت Genepoolتوانند مثل  يارائه کنم که م

  

 .ديباش فرگشتوبالگ ر يپس پپگ

Fargasht.wordpress.com 

Youtube.com/Fargasht 

Facebook.com/Fargasht 
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Jeffrey Ventrell, GenePool: Exploring the Interaction between Natural Selection and Sexual 

Selection: http://www.ventrella.com/Alife/GenePool.pdf 

  


