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GENOTIP I SOFTWARE 

Analitzarem certs aspectes que crec que poden tenir en comú el genotip i el software per tal 

de saber si es correcta la seva comparació. 

Els sistemes informàtics actuals amb l’entrada al món de la informàtica de la intel·ligència 

artificial han aconseguit que els programes que s’utilitzen a dia d’avui es puguin actualitzar 

sols, sense la necessitat de re programar-los externament. Per tant, podem dir que els 

programes informàtics ara tenen la capacitat “d’autoaprenentatge” tal i com en l’evolució ha 

demostrat tenir el genoma.  

La base dels dos llenguatges, l’informàtic i el contingut al DNA és relativament senzilla, un es 

basa en un llenguatge quaternari de quatre lletres (A,C,G,T) i l’altre en un llenguatge binari de 

dos números (0,1) i amb només això s’aconsegueix formar codis amb innombrables funcions. 

Els dos codis poden tenir errors (mutacions en el cas del genoma) que afectin a la viabilitat de 

les seves funcions. 

Tant l’un com l’altre tenen multitud d’informació que no s’expressa, regions no codificants i 

comandes silencioses o amagades. 

També es interesant fer un símil de com el programa informàtic (genoma artificial) pot 

modificar el seu fenotip segons l’ambient, de manera que segons l’ambient que l’afecta es 

poden observar unes característiques o unes altres, independentment que la seva programació 

sigui la mateixa. Un exemple d’això seria l’algoritme de youtube que segons els vídeos que 

cada persona des d’un ordinador mira amb més assiduïtat els hi salten com a vídeos 

recomanats uns o altres, l’ambient, les preferències individuals de cada persona fa que el 

programa mostri un fenotip o un altre, un contingut recomanat o un altre.  

En els dos casos, comparteixen la digitalització del seu codi i la possibilitat de ser llegit. 

Realment al analitzar els dos sistemes de transmissió de dades o d’informació,  podem 

concloure que son més les seves semblances del que inicialment podríem pensar. 

 


