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Symulacje wieloagentowe zdobywają obecnie wielu zwolenników w naukach
spoáecznych – nie tylko w ekonomii, lecz takĪe w naukach politycznych, naukach
o bezpieczeĔstwie i obronnoĞci, antropologii, etnogra¿i, archeologii, socjologii,
demogra¿i, czy geogra¿i ludnoĞci. MoĪliwoĞci eksperymentowania komputerowego
in silico, analizowania na tej podstawie mikropodstaw obserwowanych zjawisk,
mechanizmów przyczynowych i sprzĊĪeĔ zwrotnych, oraz formuáowania nowych
hipotez badawczych, pozwalają wyjĞü poza sztywne ramy wyznaczane przez modele
czysto analityczne lub empiryczne. ElastycznoĞü podejĞcia wieloagentowego pozwala
wykorzystaü wyniki modelowania na wiele niestandardowych sposobów: J. Epstein
(2008) wymienia szesnaĞcie zastosowaĔ poza predykcją – od wyjaĞniania zjawisk,
przez opisywanie ich dynamiki, niepewnoĞci oraz sugerowanie analogii, po edukacjĊ
opinii publicznej i „dyscyplinowanie dialogu politycznego”.
Z drugiej strony, w przypadku podejĞcia wieloagentowego istnieje spore ryzyko
oderwania siĊ budowanych modeli od rzeczywistoĞci spoáecznej, którą mają opisywaü. Aby temu zapobiec, konieczne jest poddanie procesu modelowania rygorom
metody naukowej, takim jak stawianie i wery¿kacja hipotez, zarówno iloĞciowych
i jakoĞciowych. PoniewaĪ metodologia badaĔ wieloagentowych wciąĪ siĊ rozwija,
konieczne jest opracowanie szczegóáowych technik pozwalających na analizowanie
wyników budowanych modeli. To wáaĞnie aspektom metodologicznym poĞwiĊcona
jest w gáównej mierze unikatowa na polskim rynku ksiąĪka Bogumiáa KamiĔskiego,
podsumowująca szereg badaĔ prowadzonych przez autora w Szkole Gáównej Handlowej w Warszawie.
KsiąĪka podzielona jest na trzy czĊĞci: koncepcyjno-metodologiczną (rozdziaáy
1–3), aplikacyjną (rozdziaáy 4–7), oraz uzupeánienia i dodatki. Rozdziaá 1 zawiera
wprowadzenie do modelowania wieloagentowego, zilustrowane klasycznym modelem segregacji rasowej Schellinga oraz wybranymi modelami rynków. Poszczególne
aspekty konstrukcji i badania wáasnoĞci symulacji wieloagentowych prezentowane
są w rozdziale 2. Z punktu widzenia wkáadu do literatury przedmiotu kluczowy
jest rozdziaá 3, poĞwiĊcony oryginalnym, probabilistycznym metodom wery¿kacji
hipotez o wynikach modelowania. Szczególny nacisk káadziony jest na projektowa-
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nie eksperymentów symulacyjnych oraz rolĊ metamodeli – gáównie statystycznych
modeli opisujących relacje miĊdzy wejĞciami (parametrami) modelu symulacyjnego,
a wybraną zmienną wyjĞciową.
W drugiej czĊĞci ksiąĪki prezentowane są kolejne etapy budowy wieloagentowego modelu rynku telekomunikacyjnego. Proces rozpoczyna prosty model duopolu
(rozdziaá 4), który uogólniony zostaje nastĊpnie na przypadek z wieloma operatorami
(rozdziaá 5). Najpeániejszy wariant modelu, zakáadający dodatkowo heterogenicznoĞü
klientów (rozdziaá 6), opisywany jest z wykorzystaniem aparatu analitycznego zaproponowanego w pierwszej czĊĞci. Podsumowanie i wnioski koĔcowe przedstawione są
w rozdziale 7. Dodatki zawierają dyskusjĊ dotyczącą implementacji i dokumentacji
modeli wieloagentowych w Ğwietle standardu ODD – Overview, Design concepts,
Details (dodatek A), kody programów w jĊzykach R i Java dla wybranych symulacji
(dodatek B), oraz szczegóáowe wyniki modelowania (dodatki C–E).
Cytowana literatura jest bardzo bogata, zwáaszcza w odniesieniu do prac
z dziedziny badaĔ operacyjnych. Pewien niedosyt pozostawia natomiast dyskusja
statystycznych metod metamodelowania (s. 90), pomijająca gáówny nurt bayesowskiego opisu i analizy Ĩródeá niepewnoĞci w modelach záoĪonych. Wspomniany
w pracy kriging zainspirowaá dynamiczny rozwój emulatorów (metamodeli) stochastycznych opartych na procesach gaussowskich. Czoáowe prace z tego nurtu,
powstaáe w zespole A. O’Hagana (Kennedy i O’Hagan, 2001; Oakley i O’Hagan,
2002), poruszają takie kwestie, jak analiza niepewnoĞci i wraĪliwoĞci, kalibracja
statystyczna, czy problem niedopasowania modelu symulacyjnego do rzeczywistoĞci
(model discrepancy/inadequacy). Równolegle rozwijaáy siĊ takie techniki, jak metoda
scalenia bayesowskiego (Bayesian melding, Poole i Raftery, 2000, z póĨniejszymi
uogólnieniami), czy liniowe podejĞcie bayesowskie (Bayes linear approach, Vernon
i in., 2010). W tym ostatnim przypadku, metody tzw. dopasowywania historii (history
matching) pozwalają na systematyczne przeszukiwanie przestrzeni parametrów
modelu.
W ksiąĪce zwraca uwagĊ bardzo staranne opracowanie redakcyjne. Notacja matematyczna jest spójna i drobiazgowa, a lapsusy jĊzykowe są wyáącznie incydentalne.
WiĊkszoĞü ksiąĪki jest napisana przystĊpnym jĊzykiem; jedynie w metodologicznej
sekcji 3.2 prezentacja jest mocno skondensowana i wymaga bardzo uwaĪnej lektury.
W tym przypadku, czytelnicy niespecjalizujący siĊ w rachunku prawdopodobieĔstwa
skorzystaliby niewątpliwie z bardziej intuicyjnej dyskusji dotyczącej wprowadzanych
pojĊü i dowodzonych twierdzeĔ.
NiezaleĪnie od wspomnianych detali, rola ksiąĪki Bogumiáa KamiĔskiego na
polskim rynku naukowym jest nie do przecenienia. Walory edukacyjne, zwáaszcza
pierwszej czĊĞci, oraz precyzja opisu sprawiają, Īe tekst moĪe stanowiü ogólne
wprowadzenie do problematyki modelowania wieloagentowego dla szerszej grupy
czytelników. Oryginalny wkáad autora w obszarze testowania hipotez aĪ prosi siĊ
o publikacjĊ w formie artykuáu w renomowanym czasopiĞmie miĊdzynarodowym.
KsiąĪka jest tego warta: tylko poprzez rozwój rygorystycznych metod analiz wyników
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modeli moĪna sprawiü, Īe podejĞcie wieloagentowe bĊdzie w peáni mogáo – cytując
J. Epsteina (2008) – „propagowaü naukowe nawyki umysáu”.
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