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Pojawienie sieι na poczaιtku lat osiemdziesiaιtych taniego komputera personal-
nego (“peceta”) spowodowaÃlo rozwój caÃlych nowych dziedzin badań w fizyce. Wielu
fizyków teoretyków zaczeιÃlo przeprowadzać “eksperymenty” komputerowe. Liczba
analitycznie (dokÃladnie) rozwiaιzywalnych problemów w fizyce jest bardzo maÃla, a
posÃlugujaιc sieι komputerem można starać sieι znaleźć rozwiaιzania numeryczne. Wraz
z bardzo szybkim rozwojem elektroniki i technologii pojawiÃla sieι możliwość mode-
lowania coraz bardziej zÃlożonych zjawisk: jeszcze kilka lat temu pamieιć operacyjna
rzeιdu 1 GB byÃla dosteιpna tylko w superkomputerach, a dzisiaj można kupić pec-
eta z takaι ilościaι RAM-u w każdym supermarkecie. Ksiaιżka Iwo BiaÃlynickiego–
Biruli i Iwony BiaÃlynickiej–Birula w przysteιpny sposób wprowadza czytelnika w
kraιg zagadnień zwiaιzanych z modelowaniem “rzeczywistości” na komputerze. Pow-
staÃla ona na podstawie wykÃladów prowadzonych dla studentów SzkoÃly Wyższej
Psychologii SpoÃlecznej w Warszawie. Ksiaιżka liczy 190 stron i skÃlada sieι z 16
rozdziaÃlów (w semestrze jest zazwyczaj 15 wykÃladów). Na poczaιtku saι omawiane
automaty komórkowe i sÃlynna gra w życie. Nasteιpne cztery rozdziaιÃly poświecone saι

rachunkowi prawdopodobieństwa. Poza typowymi zagadnieniami (rzucanie monetaι,
deska Galtona) dowiadujemy sieι jak metody statystyki pozwalajaι znaleźć faÃlszywe
zeznania podatkowe. RozdziaÃl 6 rozpoczyna cykl poświeιcony fraktalom i chaosowi.
Przedstawione saι sÃlynne zagadnienia: pÃlatki śniegu, atraktor Lorentza, uniwer-
salność Feigenbauma, zbiór Cantora i Mandelbrota, trójkaιt Sierpińskiego. Kolejne
dwa rozdziaÃly (9-ty i 10-ty) omawiajaι kilka problemów należaιcych do “computer
science” (polskie określenie ’‘informatyka” wydaje mi sieι zbyt szerokie). WyÃlożone
saι zasady dziaÃlania algorytmów kompresji danych i plików, teoria grafów i ich zas-
tosowania: problem komiwojażera, rozpoznawanie jeιzyków. RozdziaÃl 11 to krótkie
wprowadzenie do modnej (czeιściowo za sprawaι filmu Pieιkny umysÃl opartego na
ksiaιżce o tym samym tytule napisanej przez Sylvieι Nasar) w ostatnich latach teorii
gier. Końcowe rozdziaÃly obejmujaι zastosowania metod wypracowanych przez fizyków
do modelowania zagadnień biologicznych, socjologicznych i politycznych. Porusz-
one tematy to: sieci neuronowe, model Schellinga segregacji rasowej, powstawanie
epidemii. Ksiaιżkeι kończaι rozważania o komputerze uniwersalnym i sztucznej in-
teligencji.

Dużaι atrakcjaι jest doÃlaιczona pÃlyta CD zawierajaιca 25 skompilowanych pod sys-
tem Windows programów ilustrujaιcych zagadnienia poruszane w ksiaιżce. Udosteιp-
nienie tekstów źródÃlowych zwieιkszyÃloby znacznie walory edukacyjne, szczególnie
mÃlodzi czytelnicy mieliby możliwość “podpatrzeć” jak sieι takie programy pisze, a
bardziej zaawansowani mogliby przerobić je na wersje dziaÃlajaιce w systemie Linux.
Programy nie zostaÃly spolszczone, jedynie przetÃlumaczono pliki pomocy, ale to może
być zaletaι, bo uczniowie albo studenci beιdaι w ten sposób mieli praktycznaι naukeι
jeιzyka angielskiego.

Ksiaιżka jest napisana żywo, czyta sieι jaι bardzo dobrze. W miejscu, gdzie mÃlody
czytelnik mógÃlby sieι znudzić omawianym tematem, zaczyna sieι nasteιpny. Oprócz
zasadniczego tekstu innym krojem czcionki wydrukowano wstawki matematyczne
oraz krótkie notki biograficzne. Bardzo duża liczba różnych zagadnień przedstaw-
iona jest na jedynie 190 stronach, wieιc aby sieι wieιcej dowiedzieć o omawianych
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zagadnieniach czytelnik beιdzie musiaÃl zajrzeć do innych opracowań. Ale rozumiem,
że zaÃlożeniem tej ksiaιzki jest sÃlużyć za wsteιp do dalszych studiów. Wiele faktów
historycznych i anegdot byÃlo dla mnie nowościaι. Trafne i zabawne saι rysunki na
poczaιtku rozdziaÃlów.

ZnalazÃlem kilka drobnych bÃleιdów, których nie ma w erracie na zaÃlożonej przez
autorów stronie internetowej:

str. 2310 podejrzewam, że Mathematics of Computation to nie tytuÃl artykuÃlu
D. Shanksa i J. Wrencha, a nazwa czasopisma (ukazuje sieι do dzisiaj), w którym
ukazaÃla sieι ich praca

u góry str. 57: chyba chodzi o trzeciaι, a nie czwartaι litereι.
str. 6216 zamiast limx→0 log(x) = 0 powinno być limx→0 x log(x) = 0.
str. 783 zamiast 3,5 powinno być 0,35.
str. 94, rys. 8.9: podpis pod ostatnim trójkaιtem Sierpińskiego: zamiast 19

powinno być 9.
str. 1002 zamiast “101 bitóẃ’ powinno być “bitów 101”.
str. 117 pierwszaι praceι o teorii gier napisaÃl Hugo Steinhaus. NosiÃla tytuÃl

“Definicje potrzebne do teorji gry i pościgu” i ukazaÃla sieι w Myśli Akademick-
iej w 1925 roku we Lwowie. Jest ona zamieszczona “Selected papers” Steinhausa
wydanych przez PWN w 1985 roku.

str. 1742 zamiast “nieudowodnione twierdzenia” matematyk napisaÃlby “nieu-
dowodnione przypuszczenia”.

Na stronie 95 znajduje sieι stwierdzenie, że kompresja fraktalna nie znalazÃla za-
stosowania do zapisu obrazów. Wydaje mi sieι, że nie odpowiada to prawdzie, gdyż
od kilku lat dosteιpna jest do Photoshopa wtyczka o nazwie Altamira Genuine Frac-
tals PrintPro. Mimo, że dokÃladny opis jej dziaÃlania jest utrzymywany w tajemnicy,
podejrzewam, że Altamira zapisuje na dysk wÃlaśnie zbiór macierzy tworzaιcych ukÃlad
funkcji iterowanych. Po otwarciu zapisanego pliku pojawia sieι okno, w którym po-
daje sieι w pixelach jakich rozmiarów chcemy mieć obrazek i nasteιpuje proces obliczeń
(od kilku do kilkudziesieιciu sekund w zależności od rozmiaru obrazka i szybkości
komputera) prowadzaιcy do odtworzenia zdjeιcia.

Uważam, że ksiaιżka jest potrzebna — to jest bardzo dobra popularyzacja nauki,
bo mÃlodzież może sieι z niej dowiedzieć jak bogata w róznorodne zastosowania jest
wspóÃlczesna fizyka. Może być też znakomit pomocaι dla prowadzaιcych takie wykÃlady
jak socjofizyka, ekonofizyka, biofizyka czy fizyka komputerowa lub na kierunkach
finansowych. Recenzowana ksiaιżka może sÃlużyc za ilustracjeι tezy prof. ÃLukasza
Turskiego, że fizyk może wykonywać (prawie) każdy inny zawód. SprawdziÃlem na
www.amazom.com, że angielski oryginaÃl kosztuje 59$, wieιc cena 35 zÃl za polskie
wydanie wyglaιda atrakcyjnie.
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