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Symulacje wieloagentowe zdobywaj  obecnie wielu zwolenników w naukach 
spo ecznych – nie tylko w ekonomii, lecz tak e w naukach politycznych, naukach 
o bezpiecze stwie i obronno ci, antropologii, etnogra  i, archeologii, socjologii, 
demogra  i, czy geogra  i ludno ci. Mo liwo ci eksperymentowania komputerowego 
in silico, analizowania na tej podstawie mikropodstaw obserwowanych zjawisk, 
mechanizmów przyczynowych i sprz e  zwrotnych, oraz formu owania nowych 
hipotez badawczych, pozwalaj  wyj  poza sztywne ramy wyznaczane przez modele 
czysto analityczne lub empiryczne. Elastyczno  podej cia wieloagentowego pozwala 
wykorzysta  wyniki modelowania na wiele niestandardowych sposobów: J. Epstein 
(2008) wymienia szesna cie zastosowa  poza predykcj  – od wyja niania zjawisk, 
przez opisywanie ich dynamiki, niepewno ci oraz sugerowanie analogii, po edukacj  
opinii publicznej i „dyscyplinowanie dialogu politycznego”.

Z drugiej strony, w przypadku podej cia wieloagentowego istnieje spore ryzyko 
oderwania si  budowanych modeli od rzeczywisto ci spo ecznej, któr  maj  opisy-
wa . Aby temu zapobiec, konieczne jest poddanie procesu modelowania rygorom 
metody naukowej, takim jak stawianie i wery  kacja hipotez, zarówno ilo ciowych 
i jako ciowych. Poniewa  metodologia bada  wieloagentowych wci  si  rozwija, 
konieczne jest opracowanie szczegó owych technik pozwalaj cych na analizowanie 
wyników budowanych modeli. To w a nie aspektom metodologicznym po wi cona 
jest w g ównej mierze unikatowa na polskim rynku ksi ka Bogumi a Kami skiego, 
podsumowuj ca szereg bada  prowadzonych przez autora w Szkole G ównej Handlo-
wej w Warszawie.

Ksi ka podzielona jest na trzy cz ci: koncepcyjno-metodologiczn  (rozdzia y 
1–3), aplikacyjn  (rozdzia y 4–7), oraz uzupe nienia i dodatki. Rozdzia  1 zawiera 
wprowadzenie do modelowania wieloagentowego, zilustrowane klasycznym mode-
lem segregacji rasowej Schellinga oraz wybranymi modelami rynków. Poszczególne 
aspekty konstrukcji i badania w asno ci symulacji wieloagentowych prezentowane 
s  w rozdziale 2. Z punktu widzenia wk adu do literatury przedmiotu kluczowy 
jest rozdzia  3, po wi cony oryginalnym, probabilistycznym metodom wery  kacji 
hipotez o wynikach modelowania. Szczególny nacisk k adziony jest na projektowa-
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nie eksperymentów symulacyjnych oraz rol  metamodeli – g ównie statystycznych 
modeli opisuj cych relacje mi dzy wej ciami (parametrami) modelu symulacyjnego, 
a wybran  zmienn  wyj ciow . 

W drugiej cz ci ksi ki prezentowane s  kolejne etapy budowy wieloagento-
wego modelu rynku telekomunikacyjnego. Proces rozpoczyna prosty model duopolu 
(rozdzia  4), który uogólniony zostaje nast pnie na przypadek z wieloma operatorami 
(rozdzia  5). Najpe niejszy wariant modelu, zak adaj cy dodatkowo heterogeniczno  
klientów (rozdzia  6), opisywany jest z wykorzystaniem aparatu analitycznego zapro-
ponowanego w pierwszej cz ci. Podsumowanie i wnioski ko cowe przedstawione s  
w rozdziale 7. Dodatki zawieraj  dyskusj  dotycz c  implementacji i dokumentacji 
modeli wieloagentowych w wietle standardu ODD – Overview, Design concepts, 
Details (dodatek A), kody programów w j zykach R i Java dla wybranych symulacji 
(dodatek B), oraz szczegó owe wyniki modelowania (dodatki C–E). 

Cytowana literatura jest bardzo bogata, zw aszcza w odniesieniu do prac 
z dziedziny bada  operacyjnych. Pewien niedosyt pozostawia natomiast dyskusja 
statystycznych metod metamodelowania (s. 90), pomijaj ca g ówny nurt bayesow-
skiego opisu i analizy róde  niepewno ci w modelach z o onych. Wspomniany 
w pracy kriging zainspirowa  dynamiczny rozwój emulatorów (metamodeli) sto-
chastycznych opartych na procesach gaussowskich. Czo owe prace z tego nurtu, 
powsta e w zespole A. O’Hagana (Kennedy i O’Hagan, 2001; Oakley i O’Hagan, 
2002), poruszaj  takie kwestie, jak analiza niepewno ci i wra liwo ci, kalibracja 
statystyczna, czy problem niedopasowania modelu symulacyjnego do rzeczywisto ci 
(model discrepancy/inadequacy). Równolegle rozwija y si  takie techniki, jak metoda 
scalenia bayesowskiego (Bayesian melding, Poole i Raftery, 2000, z pó niejszymi 
uogólnieniami), czy liniowe podej cie bayesowskie (Bayes linear approach, Vernon 
i in., 2010). W tym ostatnim przypadku, metody tzw. dopasowywania historii (history 
matching) pozwalaj  na systematyczne przeszukiwanie przestrzeni parametrów 
modelu. 

W ksi ce zwraca uwag  bardzo staranne opracowanie redakcyjne. Notacja mate-
matyczna jest spójna i drobiazgowa, a lapsusy j zykowe s  wy cznie incydentalne. 
Wi kszo  ksi ki jest napisana przyst pnym j zykiem; jedynie w metodologicznej 
sekcji 3.2 prezentacja jest mocno skondensowana i wymaga bardzo uwa nej lektury. 
W tym przypadku, czytelnicy niespecjalizuj cy si  w rachunku prawdopodobie stwa 
skorzystaliby niew tpliwie z bardziej intuicyjnej dyskusji dotycz cej wprowadzanych 
poj  i dowodzonych twierdze .

Niezale nie od wspomnianych detali, rola ksi ki Bogumi a Kami skiego na 
polskim rynku naukowym jest nie do przecenienia. Walory edukacyjne, zw aszcza 
pierwszej cz ci, oraz precyzja opisu sprawiaj , e tekst mo e stanowi  ogólne 
wprowadzenie do problematyki modelowania wieloagentowego dla szerszej grupy 
czytelników. Oryginalny wk ad autora w obszarze testowania hipotez a  prosi si  
o publikacj  w formie artyku u w renomowanym czasopi mie mi dzynarodowym. 
Ksi ka jest tego warta: tylko poprzez rozwój rygorystycznych metod analiz wyników 
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modeli mo na sprawi , e podej cie wieloagentowe b dzie w pe ni mog o – cytuj c 
J. Epsteina (2008) – „propagowa  naukowe nawyki umys u”.
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