In het vakgebied artificial life bestudeert
men levende processen met behulp van
computersimulaties. De gedachte achter alife is dat het geheel meer is dan de som
der delen en dat het complexe gedrag van
een systeem niet afhangt van centrale
besturing. Een voorbeeld van een dergelijk
proces is het tot stand komen van complexe
termietenheuvels. ‘Framsticks’ is een
programma om deze biologische processen te
visualiseren en te onderzoeken, maar dat
is niet alles. In dit artikel schetst Walter
de Back het onderzoeksterrein van a-life
en gaat hij in op de vele mogelijkheden
van ‘Framsticks’ en het nut van a-life
voor de kunstmatige intelligentie. Artificial
Life blijkt een boeiende manier te zijn om
toe te werken naar intelligente systemen.
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Wie kent ze niet? De bewegende en replicerende patronen van de Game
of Life, de groepen zwermende boids van Reynolds, of de klungelig
maar eﬀectief voortbewegende evolved creatures van Karl Sims. Ze behoren tot de meest aansprekende voorbeelden van artiﬁcial life, oftewel
a-life, het vakgebied dat levende processen bestudeert door middel van
computersimulaties. A-life modellen zijn gebaseerd op het idee dat het
geheel meer is dan de som der delen. En in het bijzonder dat complex
gedrag van een systeem (het geheel) kan emergeren uit de interacties
tussen vele simpele individuen (de delen), zonder dat daarvoor centrale besturing nodig is. Het ontstaan van complexe termietenheuvels,
bijvoorbeeld, kan niet worden toegeschreven aan centrale besturing,
maar toch ook niet aan het brein van een individuele termiet. Niet zozeer de termieten zelf, maar juist de interacties tussen hen en de omgeving zijn van belang voor de bouw van de heuvel. Een ander voorbeeld
is het menselijk brein. Ten opzichte van de andere lichaamsfuncties lijken de hersenen veel op een centraal controlesysteem, maar bij nadere
inspectie blijkt ook dit een systeem te zijn waarbij de werking ontstaat
uit de interacties tussen simpele neuronen.
A-LIFE ROUTE NAAR AI
Typische a-life onderwerpen zoals emergentie en zelf-organisatie staan
bij veel AI-ers in de belangstelling. Na de lessen over de gesitueerdheid
en lichamelijkheid van individuele cognitieve systemen, vormen ze belangrijke schakels tot het begrijpen van het ontstaan van complex en
cognitief gedrag. Als men uitgaat van een zekere continuïteit tussen
de processen van leven en cognitie, biedt artiﬁcial life een interessante
route naar het ontwikkelen van intelligente systemen. Het past binnen
de trend die is ingezet met de opkomst van autonome robotica in de
AI-gelederen, waarin dezelfde nadruk wordt gelegd op interactie van
de robot met zijn omgeving. Bovendien is artiﬁcial life net als robotica
een zeer experimenteel gebied, waarin theorie en praktijk zeer dicht
bij elkaar komen. Uit het feit dat er inmiddels door het hele land robotlabs zijn opgericht, kan men opmaken dat er hiervoor grote interesse
bestaat.
De multidisciplinaire samenstelling van a-life verschilt echter iets
van robotica, doordat in artiﬁcial life biologische processen niet enkel ter inspiratie dienen, maar zelf juist het onderwerp van onderzoek
zijn. Ook verschilt het experimenteel instrumentarium, omdat men
zich hoofdzakelijk bedient van computersimulaties. Vanuit praktisch
oogpunt biedt dit het voordeel dat men geen dure robots hoeft aan te
schaﬀen om aan de slag te kunnen. Vele applets en simulatoren zijn
online beschikbaar waarmee in een handomdraai interessante fenomenen kunnen worden gevisualiseerd. De meeste hiervan zijn echter
gericht op het simuleren van zeer speciﬁeke onderwerpen en lenen
zich slecht voor eigen onderzoek. Een welkome uitzondering hierop
is Framsticks.
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VERSCHILLENDE CREATURES GEMAAKT MET FRAMSTICKS

FRAMSTICKS
Framsticks1 is een artiﬁcial life programma dat een drie-dimensionale wereld simuleert waarin virtuele creatures met elkaar
en met de omgeving kunnen interacteren. De individuen in het
model zijn mechanische structuren bestaande uit stokjes, die
voorzien kunnen worden van sensoren en spieren, en worden
bestuurd door middel van neurale netwerken. Alle aspecten van
de creatures kunnen ‘met de hand’ worden geconstrueerd, maar
ook ontworpen en geoptimaliseerd door evolutionaire algoritmen. Op deze manier kan men bijvoorbeeld snel en eenvoudig
lopende of zwemmende creatures evolueren.
Framsticks is echter niet beperkt tot het simuleren van een
bepaald fenomeen, maar biedt de gebruiker een reeks mogelijkheden om zelf te experimenten door zoveel mogelijk functionaliteit voor de gebruiker toegankelijk te maken. Framsticks is ontworpen om inzicht te geven in complexe evolutionaire processen
en beschikt daarom over een duidelijke visualisatie en vele tools
voor ondersteuning en analyse. Men kan met Framsticks spelenderwijs en hands-on leren over autonome robotica, evolutionaire
algoritmen, en neurale netwerken. Bovendien biedt de Java-achtige taal FramScript ruime mogelijkheden tot het aanpassen en
ontwerpen van eigen sensoren, neuronen of experimentdeﬁnities. Deze eigenschappen maken Framsticks zeer geschikt voor
onderwijs en onderzoek.
Op verschillende universiteiten wordt deze simulator ingezet bij onderwijs over biocomputing, adaptieve systemen en
robotica, en zelfs neuroﬁlosoﬁe. In Utrecht wordt Framsticks
gebruikt bij het vak ‘virtual life’ waarin studenten zelfstandig
onderzoeksprojecten doen waarin experimenten in artiﬁcial life
moeten worden ontworpen en uitgevoerd. Deze projecten kunnen variëren in onderwerp van evolutionaire robotica tot mierenkolonies, en van natuurlijke en seksuele selectie tot competitieve co-evolutie.

DEATHMATCH
Alvorens aan zo’n project te beginnen is het aan te raden Framsticks eerst te verkennen en de verschillende functionaliteiten
te leren gebruiken. Hiervoor kan men uiteraard de documentatie en tutorials doornemen, maar een andere aardige manier om
met het programma te leren werken is deelname aan een Framsticks Deathmatch. Hierin nemen enkele teams van studenten
het tegen elkaar op door een creature te ontwerpen die moet
zien te overleven in de vijandige omgeving van de deathmatch.
In deze omgeving lopen van ieder team een aantal creatures rond
die alle hun energieniveau op peil moeten houden door voedsel
te eten. Bij voldoende energie kan een individu zichzelf repliceren. Ook kunnen creatures van verschillende teams met elkaar
vechten waarbij degene met de meeste energie als winnaar uit de
bus komt en met extra energie wordt beloond. Doordat creatures
sterven als ze geen energie meer over hebben, zullen de populaties met minder goede creatures minder nageslacht nalaten en
eerder uitsterven. De makers van de creatures die uiteindelijk alle
andere tot uitsterven dwingen, en als laatste overlevenden overblijven, winnen de deathmatch.
Bij het ontwerpen van de creatures mogen alle technieken
en methoden uit de kast getrokken worden. Het is mogelijk de
mechanische constructie, de sensoren, en het neuraal netwerk
eigenhandig te speciﬁceren, maar ook om evolutionaire algoritmen aan het werk zetten voor het optimaliseren van de vorm van
het lichaam of de gewichten van het netwerk. Zelfgeprogrammeerde sensoren en neuronen zijn eveneens toegestaan. Deze
vrijheid zorgt voor een grote verscheidenheid aan creatieve oplossingen. Het probleem wordt op verschillende wijzen benaderd
en iedereen gebruikt een andere combinatie van technieken. De
deathmatch zelf loopt dikwijls uit op een eindstrijd tussen onverwachte kandidaten. In één interessant geval ontaardde de
deathmatch in een direct conﬂict tussen volledig handgemaakt
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“De makers van de creatures die uiteindelijk alle andere tot
uitsterven dwingen, en als laatste overlevenden overblijven,
winnen de deathmatch.”
creatures en creatures waarvan zowel het lichaam als het brein
Exero dolortissis nim iustrud ea feugait alismod olorper ostrud
geëvolueerd waren. Uiteindelijk trokken de laatstgenoemde aan
dolorem quipism odiam, si.
het langste eind.
Or suscil elenibh elissequat, sum duis augait, quamet amet aci
euis eratue do commodip elessit ilit, cor sed er senis nonsequat.
ENDOGENE FITNESS
Ut velenim volore dolore tionsequis alit nim vel euipis ex eu feu
De meeste creatures in de deathmatch zijn deels ontworpen met
feuguer ipit augiam, consequip ex exer sustio estio od diat ambehulp van traditionele evolutionaire algoritmen. Hierbij bepaalt
commy nos alit wismolu tatumsa ndiamet ueriure venisci ncilla
de gebruiker de selectiecriteria en legt deze vast in de vorm van
cortion sequatue vent adit ipsumsa ndipsustrud tatie consendreeen ﬁtnessfunctie. Individuen worden naar prestatie op deze cririt lor sustin veraessis alis at lum volor alissit, consed doluptat.
teria gerangschikt, waarbij individuen met een hoge ﬁtness een
At volum zzriuscilis duisl ut inim aut inim quis nisl ero od ting
hogere kans hebben om te reproduceren. Door zelf deze criteex esecte con ver in utem quatet augueros adit, conum am vel
ria te bepalen wordt het evolutionaire proces bewust in een beulla consed te volutet utem zzrit, sim vel ea faccum dolum augait
paalde richting geduwd. Wanneer we bijvoorbeeld in Framsticks
iureet, venit, quisim num vulla ametuero con erci blam, consehet loopgedrag van een individu willen optimaliseren, kunnen
quip esed dolorer sim dolesse quatuer sis augait irit nos ea comwe daarvoor de vorm van het lichaam of de gewichten van het
mod et luptatis nos duisl ing enis alis ea conse dunt ullum zzrilit
neuraal netwerk random muteren. Door de snelheid van deze
velismolore te dio et, vel dolum velesse ea autatue corper sim
creatures als ﬁtnesscriterium te hanteren, creëert men bewust
ing eum ing eraestrud ecte tie magna feum non exero corperit la
een selectiedruk in de richting van lichamen of netwerken waarfaciduip er inisl ercillaorper iure venisci et velisl ilit aliquat.
mee de creatures zich sneller voortbewegen. De bijzondere liOrperatio odit, consequisis ad molore consed eugait in volorpero
chaamsvormen van Sims’ evolved creatures zijn bijvoorbeeld door
odip essis augait wissi.
dergelijke evolutionaire optimalisatie verkregen. Het evolueren
Magnim dolor in hen iscil incipsustrud duis ex et nullaorper sevan neurale netwerken voor robots krijgt tegenwoordig veel aanqui tate consed ming ectem vulla con utpat. Duipism
olorperat
dacht op het gebied van evolutionaire robotica2.
exercilit in utpat autet acil enis ad min ut dolore dit augueraesIn dat laatste vakgebied ondervindt men dagelijks de moeilijksi.
heden van het deﬁniëren van geschikte ﬁtnessfuncties. Hoewel
Igna aliquating et in vercidu ismolessim ipsummy nim nos ex et
dit soms eenvoudig is voor simpele navigatietaken, wordt het
luptatum quiscidui tionumsandre enit, volobore delenisi te eugisnel moeilijker naarmate de taak voor de robot complexer wordt.
am quatem quat. Ut aut dolorpe riliquipisi et lum ad eugiam doDit geldt zeker voor het evolueren van collectieve gedragingen
lorem quat wis ea faccum dit am, quisciduis nisi blandreet prate
waaraan vele individuen deelnemen, omdat hierbij een kenmerk
magna con velenit luptatuero delenibh ea consed do odolorper
van een groep wordt nagestreefd terwijl het gedrag en de selectie
augait nullumObortie venis num augiam, volorper senit iriure
op individueel niveau plaatsvindt. Dit probleem komt mooi tot
con et veraesequip ea faccumsan exer iuscil ullam, volobortie del
uitdrukking in artikelen met titels als “(Not) Evolving Collective
utpat ing eniam dolut alit amconsectet,
venim zzriure faci tat
Behaviours in Synthetic Fish”3, waarin de schrijvers stellen dat
ipit lumsandre duipsustis endre magna feum alis dunt in ullut
het formuleren van een eﬀectieve ﬁtnessfunctie minstens zo
adipit accumsandre veliquatue tet lum volorpero commy nit la
moeilijk is als het handmatig programmeren van de besturing
feugue velisim at acil euis alismod do ecte faciliquat. Ut volorvoor de scholende visjes.
tismod dui tin henim velit ate essim dolore faccum iriure magna
De beperkingen van het gebruik van expliciete ﬁtness voor
faccummolore dolobore cons auguercin velisit wis ea commod
robotgedrag geven aanleiding tot interesse in evolutionaire momin et, velenim venis ad magnibh eu facipsumsan vero esenit
dellen waarin deze impliciet worden gelaten. In zulke modellen
eros dolutpat adipsum alit nons ea con ullaore commy nis nullan
worden de selectiedrukken niet vooraf door de gebruiker beute esendre faccum quisl dunt luptatue tie ting elisse tion utat
paald, maar ontstaan deze tijdens de simulatie door de interacex eumsan ut wisi.
ties tussen de individuen en hun omgeving. Individuen die meer
Uptat alit utpat voloreet nos er amet wisim quat. Inim enim irit
kinderen krijgen, hebben simpelweg een hogere ﬁtness en zullen
ipisim elenit iliquis dunt vero core corpercidunt augait alit lornaar verloop van tijd de populatie domineren. In de deathmatch
perosto odio el ullandre tate feuis aut nim velessit dit, corting
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komt deze benadering al enigszins naar voren. Ongeacht hoe de
euguercilis nos
deelnemende creatures zijn ontworpen, tijdens de deathmatch
Esto dolor sustrud magnim iliquisi ent nos enismolor sit eliquis
staan ze alle bloot aan de selectiedrukken die de omgeving ze
nit nons delisl dolor suscillandre vulla aut praessi.
oplegt. Deze selectiedrukken zorgen ervoor dat bij de deathmatch
Ommy nim eugiam, cons aut dignis ex erit ut diam, sim nim
uiteindelijk de meest ﬁtte creatures overblijven, doordat ze het
vulluptat.
beste zijn in overleven en reproduceren. Dit soort ﬁtness wordt
Ril ut eugue delisl iurerci psuscilit venis delent lorper ipit numniet van tevoren bepaald, maar komt vanuit het systeem zelf.
sand rerosto esequat, sustie dolor incilit lum quipsummod ex
Het wordt om deze reden ook wel ‘endogene ﬁtness’ genoemd.
euguero exer augue faci exeriure min heniate ex et praestionsed
Een kenmerk van evolutionaire systemen met endogene ﬁtmagna consenit vullaore commy nibh eros dolore min ut augiam,
ness is dat selectie hierbij niet zoals gebruikelijk, gebaseerd is op
sequipis dolore corerate magnit dolore conse essim qui blaorem
de ﬁtness, maar dat de ﬁtness juist gebaseerd is op de selectie.
irit ulput aciniam consed magna aliquis modolore eugait del ut
Endogene ﬁtness wordt in artiﬁcial life gezien als een belangver accum quat, sequipit vel ulla feum essit velenisi ea feummy
rijk kenmerk van ongerichte of open-ended evolutie, waarin een
nonumsandre dunt alis dionsequisim illuptat aut wisit adigna
(eco)systeem zelf de richting van evolutie bepaalt doordat de seaugue conulpu tatissim iniat. Irilisl iure dit adion velessi.
lectiecriteria vanuit het systeem zelf voortkomen. De ﬁtness van
Tum alit wisit, conse cor autpatem quisit laore magna faciduis et
een individu binnen zo’n systeem is steeds veranderlijk, omdat
aliquis augiamcorper sisciliquip ex et wisi.
het voor een groot deel afhankelijk is van het gedrag van alle anUd tat ad dunt lor ilismodiam zzriusto ectem verosto dionse
dere individuen. Wanneer de ene soort in een ecosysteem sterming eugiamet ilit eugiam qui elit la corer sequam, summy nosker wordt, verandert dat de selectiedruk voor andere soorten,
tio consequ ismodol oreet, velismodo consed te te dionsenis nowat kan resulteren in de befaamde co-evolutionaire arms races in
nulputate con exer sustis at. Met, si.
de richting van steeds complexere individuen. Voor AI is dergePisit lamconsenim euipism odigna faccum vent lutat. Duisl del
lijke co-evolutionaire complexiﬁcatie interessant, omdat het in
iniat volorperat adignit am quis ent wisl elisci ex eliquat. Gue
theorie een basis vormt voor het ontstaan van cognitief gedrag.
magnim illaor adiamconsed eliquis el doluptat luptat et, commod tating eum zzrilla aliquis digna augiat ut aut wismolore
TIERRA
ming eliquis dunt lum vulputat, velisit volore el delit vulla feuEén van de eerste experimentele onderzoeken naar open-ended
gait la feum volesed dolorpe riurem veniamet, sequipit dolorem
evolutie is gedaan door de bioloog Thomas Ray met behulp van
do dolum nibh estrud
dui tis nulputatue dolestisi blandrer irit
zijn simulator Tierra4. In deze simulator zijn de individuen gein volutpat irit dit irillamcommy nulla conullaorem dolore volomodelleerd als zelfreplicerende computerprogrammaatjes die
reet iriustrud tio delent venim quismodolore consed modolupmet elkaar competeren en evolueren. Ieder individu bestaat uit
tat, suscipit iure facil dolor sustrud delendrem augiatue esequi
een reeks instructies en ‘leeft’ als een proces in de computer. Er
tatum ver augait adignibh essim aute vercin henis acing ectet
is slechts beperkt plaats in het werkgeheugen en ook rekentijd is
adion henis aciduipit ad dunt nosto enis nibh esto dolor aliquat.
schaars. Dat laatste hebben individuen onder andere nodig om
Ut nullutp atisseniam, sumsan velenit iurem zzriuscidunt venisde instructies voor reproductie uit te voeren. Ook worden bij het
cillam quatem iuscilis nulput atet, si et et, si.
repliceren zo nu en dan wat foutjes gemaakt als analogie met
Lorer sim zzrit nullute tie do commy nulput alisse facil utet lum
natuurlijke mutatie.
veraesse dunt ullaortissi.
Nadat met enkele voorouders - van zo’n 80 instructies lang
Sit praesent iniamcore velessim dolortie feummy nulluptat nibh
- is begonnen met de simulatie, loopt het geheugen al snel vol.
ex eugiam, quam iriliquatem vullan ulla ating elit utat lutem ipit
Wanneer het grotendeels is bezet, ontstaat er competitie tussen
ea faci bla feuisi.
de individuen om geheugenruimte en rekentijd. De programCum vel euis nibh et, velisim in eriuscipit landre verci blandip
maatjes die zich sneller voortplanten door daarvoor minder
eugiamet nos nonsequis alit wismolore dolore feugait lore facip
instructies nodig te hebben, krijgen gemiddeld meer kinderen
eriure te feuipis cidunt nis essis dolor sendigniamet wissi ex eu
en zijn daarmee in het voordeel. Al snel verspreiden de kleinere
facilis cipisis amcommy nostion velendre vulputatie digna feum
individuen zichzelf en domineren uiteindelijk de populatie. Dan
dolore ero odit praestis nullaore vulpute del ut nibh eriuscinisl
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gebeurt er echter iets onverwachts tijdens Ray’s experimenten.
irit luptatin henis ex eros am irit dolorem ver aliquat.
Er ontstaan plotseling individuen die slechts 45 instructies noSi. Im zzriure magna adit, quis alisim vent et ad ex eugait nulla
dig hadden voor reproductie, wat de ontwerper zelf onmogelijk
feugiam at luptat. Voloborer incin heniscing enim in erci blandre
achtte. Deze individuen doen het op den duur even goed als de
modolor erciduipit velit, sismodionse delestrud ea faccum ad miindividuen met langere instructies. Bij nadere inspectie blijkt dat
niamet auguercincil dipsum dolore core magna acipisl delis nisit
de ‘korte’ individuen niet zélf de code voor reproductie bevatten,
lamet praessed dit velessi tie et acidunt venis eu faci er ipsum
maar op één of andere manier parasiteren op deze capaciteit van
iure veliquis alit ulput eum ipsummo dolutpat. Duisl ipit, verit
gastheren van de ‘langere’ soort. De parasieten dreigen echter
la feuis euguero endio dolorem zzrit aut dolobortion et digna
aan hun eigen succes ten onder te gaan wanneer er bij een groeiadignisse ea conse con henibh exercin esed tet ulputatet vullaore
ende populatie parasieten steeds minder plaats in het geheugen
volor sisciduissis nonprat. Ustio odio ero corperaesto doloreet,
is voor de langere. Dit gebeurt echter niet, omdat de parasieten
consed modolorer si.
afhankelijk zijn van hun gastheren voor reproductie. Nadat de
incip eui eu feum dolobor perosting exero od magnit lum incin
populatie gastheren weer aangroeit, begint de cyclus weer van
ut nim ing exerit luptat. Em zzriure dolorer aestrud tie feugait
voor af aan. We herkennen hier de populatiedynamica uit biodolutem zzriuscil et ipsuscilit dolorem dolesecte commy nonsent
logische ecosystemen waarin negatieve feedback de populatiedolortisi.
groottes van bijvoorbeeld prooi- en roofdieren in stand houdt.
Estrud tinim volore vendre tatem in ute tat. Ut ilit lan velit essi
Later in de simulaties met Tierra ontstonden nog variaties
ercing esed tio odigna facilit lorperc ipsusto dolorerostin utet,
van de langere individuen die met enkele extra instructies voorcor aute vent ate tat alit velit, conum vel ecte dolorper iriuscikwamen dat parasieten meeliftten op hun replicerende vermodunt exerosto exero do corerci llummodio consendre tat, velisgen. Helaas voor deze immune individuen zorgde een mutatie
mo loreet inci bla feugueriure dSum in elessisim il utpat wismobinnen de parasietenpopulatie er vervolgens weer voor dat ook
lor irillaor illan henibh ent wis accum illum quissent dolobore
deze vatbaar werden voor de nieuwe parasiet. De populaties van
min velissi.
parasieten en gastheren in Tierra waren verwikkeld in een coUmsan ute eugait alis ad eugue eraessit del essit exer sisciduis
evolutionaire wapenwedloop.
etum ing endion ullamcore te delent nostrud doloborpero estrud tat. Ut alisseq uation henibh et ipisisl in ulla facipit, quat
VIRTUAL LIFE
venim amconulput prat am atuerae sequat, quat. Ut lam er ilisi.
De mogelijkheden voor AI lijken onbegrensd wanneer we een
Esequipit irit lortismod ex ex er se magna feu facidunt auguero
Tierra-achtige open-ended evolutie op robots zouden kunnen gedipsusto digna core duip er ipsustrud endre delisci liquamcoreet
bruiken. Niet alleen zouden we er slimme robots mee kunnen
alis ea cons nismolore tio odit am doluptat alit ulput ipsustrud
evolueren, we zouden ons er - na het zaaien van wat voorouders
mod del iriusti scidunt ipis num dit lummy nos nit iliquat. Issit
- zelfs niet meer mee hoeven te bemoeien. Bovendien zouden we
ad modiam dolumsan hent nulput ut loreraesto ea faccum quat
in staat zijn het evolutionaire verloop ervan te bestuderen om
del inis et vel eugue vel dolorper ilit alit prat, quatissequam zzrit,
daarmee inzicht krijgen in de stadia die organismen doorlopen
siscil eu facil ecte magna facil dunt lan eum dip eugue doleniam
vanaf simpel reactief tot complex cognitief gedrag. Zover is het
ipissim estrud estionullam autat, quissequi ex exerit nim zzrit
echter (gelukkig) nog lang niet.
venibh etum quissi.
De simpele programmaatjes in de abstracte wereld van Tierra
Gait prate veliqui psummod eugue faccum quismod ea at. Duis
verschillen hemelsbreed van de complexe robots die hun werk
numsandipis eros nonse feu feuisi tie magnibh endion veleniat
moeten doen in de echte wereld. De individuen in Tierra zijn nou
er ing ent adignisi.
niet bepaald de gesitueerde en lichamelijke systemen waarover
Agna faccum zzrit ut acidunt velismolutet nim velendigna conmen in autonome robotica spreekt. Maar andersom demonsequi te dolum iusciliqui essequi scidui blaorpe riustin eu facstreert Tierra met endogene ﬁtness enkele voorbeelden van evocum adionse quisi.
lutionaire zelforganisatie waar robotici jaloers op kunnen zijn.
Ommy nummy non hent
et wissequisim velent dipisisit eugiIn virtual life projecten5 worden deze ideeën gecombineerd tot
amcore commy nisl ut alis eugait augue ver sequat ipit praesto
Framsticks simulaties van natuurlijke selectieprocessen in poconsed dolenibh ex elenissequi eugait ing et, cortion vent ver ip-
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pulaties van gesimuleerde robots.
sum et utpatisl eugait ut lan hendre feum digna cons dolor sum
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