Jan H¹z³a (UJ)
Izomorfizm drzew

Rafa³ Pytko (UJ)
Prawdopodobieñstwo w komputerowym
rozpoznawaniu obrazów

Stanis³aw Krawczyk (UJ)
Autyzm - szaleñstwo czy geniusz?

Katarzyna Wachowicz (UWr)
Limfocyt niejedno ma imiê...

Parê zdañ na temat szybkich algorytmów sprawdzaj¹cych
izomorficznoœæ dwóch drzew - podstawowych struktur danych
u¿ywanych w informatyce. Do tego kilka zastosowañ w biologii, fizyce i
kompresji danych.

Teoria Gestalta i zasada Helmholtza w komputerowym rozpoznawaniu
obrazów, czyli kilka s³ów o dostrzeganiu nieprzypadkowych struktur,
czarnym kwadracie, grze w ruletkê z Dostojewskim oraz u³o¿eniu kropek.
To wszystko z du¿¹ iloœci¹ obrazków i przyk³adów na poziomie
zrozumia³ym dla ka¿dego.

Wielu s³awnych naukowców wykazywa³o ³agodne objawy autyzmu.
Czym jest autyzm i w jaki sposób mo¿e siê z nim wi¹zaæ naukowy
geniusz - oto treœæ referatu.

Towarzystwo Doktorantów UJ
www.rkn.uj.edu.pl

14:15-14:45

Procesor Cell BE, ze wzglêdu na kilkukrotnie wy¿sz¹ wydajnoœæ w
porównaniu do tradycyjnej architektury x86, stanowi interesuj¹c¹
alternatywê dla z³o¿onych obliczeniowo problemów. Przedstawiê
praktyczne mo¿liwoœci wykorzystania jego potencja³u na przyk³adzie
symulacji Monte Carlo zagadnieñ chromodynamiki kwantowej na
sieciach.

14:50-15:20

18:30-19:00

mgr Andrzej Oleœ (UJ)
Chromodynamika kwantowa na PlayStation 3

Przyrost mocy obliczeniowej, do którego przyzwyczaili nas producenci
procesorów komputerowych, osi¹ga powoli fizyczny limit usprawnieñ.
Kilka s³ów o pozosta³ych mo¿liwoœciach dzia³añ na tym polu i
wynikaj¹cych z tego zmianach w stylu programowania.

15:25-15:55

17:55-18:25

Marek Kochañczyk (UJ)
Multicore hardcore

Bêdzie trochê o historii, strukturze i sposobie dzia³ania, ale przede
wszystkim o tym, co ta technologia oferuje programistom i zwyk³ym
u¿ytkownikom.

16:00-16:30

17:10-17:40

Bart³omiej Czudek (UJ)
Co to jest .NET i z czym to siê je?

Czym jest sztuczna inteligencja? Czy superinteligentne maszyny bêd¹
myœleæ moralnie? Dlaczego roboty mog¹ byæ niebezpieczne? Czyli nie
wszystko z³oto, co siê œwieci.

Monika Maleszewska (UJ)
Komórki macierzyste, czyli... co?

mgr farm. Tomasz Ogórka (CMUJ)
Badania kliniczne - zagro¿enia i wyzwania

16:35-17:05

16:35-17:05

Ewa Gajda (UJ)
Etyka w zagadnieniach sztucznej inteligencji

Jak rysuj¹c pêtelkê stwierdziæ, czy nie otaczamy jakiegoœ zera? Jak
sprawdziæ, czy gatunek prze¿yje? Przy pomocy d³ugopisu, flamastrów i
... indeksu punktu sta³ego.

Grzegorz Sieñski (UJ)
ARGONAUCI@RNA.COM

Aleksandra Klimek, Robert Pisarczyk (V LO)
Miêdzy fizyk¹ a kurczakiem

17:10-17:40

16:00-16:30

Mateusz £¹cki (UJ)
Indeks punktu sta³ego

Aleksandra Balwierz, Piotr Tymoszuk (UJ)
BY£O SOBIE mRNA…

Agnieszka P³onka (V LO)
Ziemia: cyklicznoœæ i ciep³o

17:55-18:25

Mê¿czyŸni ¿yj¹ krócej, poniewa¿ chromosom Y nie rekombinuje mutacji
z chromosomu X. Najwa¿niejsze pytanie to: Dlaczego ten pierwszy jest
krótszy? - poniewa¿ mê¿czyŸni zdradzaj¹ kobiety.

www.doktoranci.uj.edu.pl

Œledzenie promieni (ray-tracing) jako metoda uzyskiwania fotorealistycznej grafiki, jest znana, lecz niechêtnie u¿ywana w grach
komputerowych z powodu relatywnie niewielkiej wydajnoœci. Postêpy w
sprzêcie oraz algorytmach mog¹ zmieniæ ten trend w najbli¿szych 2-3
latach. Zaprezentujemy te osi¹gniêcia od strony algorytmicznej i
wizualnej.

Marcin Zagórski (UJ)
Czy grafy wol¹ trójk¹ty?

18:30-19:00

14:05-14:35

Agnieszka Mas³owska
Agata Jarmu³a (UWr)
Dlaczego kobiety ¿yj¹ d³u¿ej?

B³ony biologiczne s¹ warunkiem koniecznym do powstania ¿ycia. W toku
rozwoju wiedzy na temat biologii komórki model b³ony biologicznej
ewoluowa³ z prostej dwuwymiarowej matrycy fosfolipidowej do bardzo
z³o¿onego i zró¿nicowanego kompleksu bia³kowo-lipidowego.

Wydzia³ Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ
www.fais.uj.edu.pl

Zostanie zaprezentowanych kilka klasycznych fraktali i ich ciekawe
(znane lub mniej znane) w³asnoœci.

Przerwa obiadowa

W³aœciwoœci regulatorowe i supresyjne limfocytów T okazuj¹ siê byæ
wa¿nym elementem warunkuj¹cym prawid³owe funkcjonowanie uk³adu
odpornoœciowego.
Kolejne badania wyjaœniaj¹ mechanizmy ich
dzia³ania, znaczenie fizjologiczne, kliniczne i terapeutyczne.

Grzegorz Chwastek (UWr)
Organizacja molekularna b³on biologicznych

PATRONAT

kontakt : sempowisko@gmail.com

www.sempowisko.pl

10:00-10:30

Maja Bia³ecka (UJ)
Biologia ³aknienia
G³ód jako zespó³ emocji wzbudzonych przez reakcje o naturze
biochemicznej, które powstaj¹ pod wp³ywem potrzeb energetycznych.
Kilka zdañ o interakcjach pomiêdzy mózgiem a cia³em oraz o genach
zaanga¿owanych we wzbudzanie ³aknienia.

10:45-11:15

Marta Bruska (UJ / ICM)
„Cudowne" materia³y
Samoczyszcz¹ce siê powierzchnie, inteligentne leki, przewodz¹cy
plastik, nanolelektronika i prototypy komputerów kwantowych...
- z praktycznego punktu widzenia o materia³ach nowej generacji.

11:35-12:05

Czasem obserwujemy specyficzne pr¹¿ki na gêstych firankach. Co
ciekawe, podobne zjawisko wystêpuje w wielu innych sceneriach i jest
efektem czysto geometrycznym. Chcia³bym o nim opowiedzieæ,
wspieraj¹c siê pokazem.

Witold Baryluk (UJ)
Techniki interaktywnego œledzenia promieni

12:10-12:40

Piotr Migda³ (UW)
Pr¹¿ki moiré

Rados³aw Kycia (UJ)
Z ¿ycia fraktali

12:55-13:25

Marek Tylutki (UJ)
Klasyczna i kwantowa kanoniczna grawitacja
Jedn¹ z prób kwantowania grawitacji jest kwantowanie kanoniczne.
Punktem wyjœcia jest hamiltonowski opis Ogólnej Teorii Wzglêdnoœci.
Obecnie to podejœcie jest najpe³niej realizowane przez Pêtlow¹
Kwantow¹ Grawitacjê.

NIEDZIELA 20 IV

Mateusz £¹cki (UJ)
Efekt Aharonova-Bohma a topologia

ORGANIZATORZY

10:00-10:30
10:45-11:15
11:35-12:05
12:10-12:40
12:45-13:15

Wyk³ad inauguracyjny

14:40-15:10

13:30-14:00

19-20 kwietnia 2008

Dziekan Wydzia³u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Prof. dr hab. Jerzy Szwed
Efekty interferencyjne w mózgu?

Przerwa obiadowa

a

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagielloñskiego
ul. Reymonta 4, sala 056

SEMPOWISKO 2008
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W naszej prezentacji przedstawimy jeden ze sposobów, w jaki mo¿e byæ
kontrolowana ekspresja genów. Skupimy siê na etapie regulacji poprzez
kontrolê stabilnoœci mRNA.

Ostatnie lata w biologii molekularnej to okres dominacji ma³ych,
niekoduj¹cych, regulatorowych RNA. Odkrycie kluczowych czynników
wyciszania genów - konserwatywnej rodziny bia³kowych Argonautów
zapocz¹tkowa³o nowe kierunki badañ.

Kilka s³ów o tym, czym s¹ komórki macierzyste, jaka jest ich rola w
naszych organizmach, jaka w medycynie, na co daj¹ (tylko) nadzieje?
Podstawowe fakty i najnowsze doniesienia.

Wyk³ad przybli¿y organizacjê badañ klinicznych na przyk³adzie obecnie
prowadzonych w Szpitalu Uniwersyteckim CMUJ. Poka¿e tak¿e prawa,
korzyœci i obowi¹zki osób uczestnicz¹cych w badaniach.

Jak najefektywniej podgrzaæ kurczaka w mikrofalówce, a w miêdzyczasie
oszacowaæ energiê wybuchu bomby atomowej- czyli o prostym
dochodzeniu do ciekawych wniosków za pomoc¹ analizy wymiarowej.

Opis wp³ywu g³êbokich warstw Ziemi na jej powierzchniê przemieszczenia mas skalnych, klimat, ¿ycie - nie rozwi¹zuje wielu
problemów (dynamiki wczesnej Ziemi, geomagnetyzmu). Co czeka
geologów i geofizyków?

Co fizyk mo¿e powiedzieæ o grafach przypadkowych? Czyli jak w
analizowanych uk³adach odkryæ przejœcie fazowe i przyjrzeæ mu siê z
bliska.

Topologiczne w³asnoœci przestrzeni, w której wykonujemy
doœwiadczenia maj¹ fundamentalne znaczenie dla ich rezultatów. W
omawianym efekcie ,,dziury'' w przestrzeni kreuj¹ obserwowalne
przesuniêcia w diagramach interferencyjnych.

Prezes ko³a SMP Wiktor Parol
Prezes ko³a MYGEN Ma³gorzata Soko³owska
Doktoranci IF UJ:
mgr Micha³ Heller
mgr Jan Kaczmarczyk

smp.if.uj.edu.pl

biotka.mol.uj.edu.pl/new_www/html/Mygen-finito/

