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ALGORYTMIKA

ALGORYTMY
Jeden z prowadzących zajęcia na moich studiach opowiedział nam 
pewną ciekawostkę. Otóż okazuje się, że algorytmy u pierwszych po-
ważnych matematyków znajdowały się w dużej niełasce. Powszech-
nie uważano bowiem, że na wszystko powinien istnieć wzór i że al-
gorytm jest rozwiązaniem nieestetycznym, topornym i pozbawionym 
matematycznej finezji. W świetle tego faktu możemy sobie wyobra-
zić, jak wielką solą w oku był wówczas dla wszystkich na przykład al-
gorytm Euklidesa służący do poszukiwania największego wspólnego 
dzielnika dwóch liczb, ponieważ stanowił jedyny sposób rozwiązania 
tego problemu: nie istnieje żaden wzór na NWD.

Algorytm Euklidesa
1. Dane są dwie liczby naturalne niezerowe, m i n; bez straty ogólności przyjmujemy, 
że m > n.
2. Obliczamy x będący resztą z dzielenia m przez n.
3. Zastępujemy m przez n, a n przez x.
4. Jeśli n jest równe 0, to m jest szukaną wartością, w przeciwnym wypadku wracamy 
do kroku 2.

Wiek XX wraz z gwałtownym rozwojem komputerów błyskawicznie 
przywrócił algorytmy do łask; wielu matematyków zaczęło się nimi 
zajmować, co doprowadziło do ciekawych odkryć oraz powstania 
wielu działów matematyki, które przyniosły nowe wyzwania.

Mogłoby się wydawać, że algorytm – potraktowany jako obiekt 
badań, a nie jako narzędzie do rozwiązania problemu – nie może do-
starczyć zbyt wiele materiału do pracy. No bo przecież ani nie można 
nic do niego dodać, ani go scałkować, ani zbadać jego przebiegu czy 
miejsc zerowych. Tymczasem nie dosyć, że algorytmy można anali-
zować na wiele ciekawych sposobów, to przyniosły one matematy-
kom wiele pytań, na które do tej pory nikomu nie udało się odpowie-
dzieć. Jednym z zagadnień związanych z algorytmami jest złożoność 
obliczeniowa i właśnie o niej chciałbym opowiedzieć w tym artykule.

CZAS REALIZACJI ZADANIA
Złożoność obliczeniowa jest cechą algorytmu, określającą – bardzo 
uogólniając – zależność pomiędzy wielkością danych wejściowych, 

na których wykonywany jest algorytm, a czasem jego działania. Co 
zabawne, pierwsza analiza złożoności została przeprowadzona na 
(prawdopodobnie) pierwszym znanym algorytmie, czyli na wspo-
mnianym już algorytmie Euklidesa. W 1844 roku Gabriel Lamé udo-
wodnił, że wspomniany algorytm potrzebuje zrealizować nie więcej 
operacji dzielenia niż liczba cyfr (w systemie dziesiętnym) mniejszej 
z dwóch liczb pomnożonej przez 5.

Ponieważ operacja dzielenia jest kluczowym elementem algoryt-
mu Euklidesa, w naturalny sposób można potraktować ją jako jed-
nostkę, w której można wyrazić czas jego pracy. Efektywnie bardzo 
często korzysta się z takiego sposobu mierzenia złożoności – na przy-
kład złożoność algorytmów sortowania określa się poprzez liczbę 
porównań, które trzeba wykonać podczas przetwarzania danych, by 
posortować zadaną kolekcję.

Jeśli chwilę się nad tym zastanowimy, to dosyć trudno jest znaleźć 
taką jednostkę, która byłaby naprawdę uniwersalna. Liczba wyko-
nanych instrukcji programu? Odpada, bo po pierwsze, jedne z nich 
trwają dłużej, a drugie krócej, a po drugie – w jakim języku? Instruk-
cja instrukcji nierówna, a już szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę 
języki różniące się mocno poziomem, na przykład C i Python. No to 
może w takim razie liczba cykli procesora? W porządku, ale jakiego 
procesora? W jakiej architekturze? Którego producenta? To wszyst-
ko ma przecież wpływ na czas wykonania kodu maszynowego. I tak 
dalej.

Wyznaczenie idealnej jednostki wymagałoby wprowadzenia ma-
tematycznego konstruktu, który z jednej strony byłby wystarczający 
do tego, by można było zaprogramować w nim dowolny algorytm, 
a z drugiej – na tyle prosty, by dało się określić jednoznacznie czas 
wykonania danego programu. Konstrukt taki wymyślił jeden z naj-
bardziej znanych matematyków – Alan Turing.

MASZYNA TURINGA
Maszynę Turinga definiujemy w następujący sposób. Przyjmijmy, że 
mamy nieskończenie długą taśmę podzieloną na pojedyncze kratki 
(komórki). W każdej z nich może znajdować się pojedynczy znak 
– przeważnie przyjmuje się, że może to być 0, 1 lub symbol ε (ep-
silon), który oznacza komórkę pustą (dopuszczalne znaki stanowią 
część definicji konkretnej maszyny Turinga).

złożoność obliczeniowa
Czyli P (chyba) ≠ NP i dlaczego RSA nie da się złamać.

Kiedy przeglądałem ostatnio Internet, natknąłem się na postawione przez 
kogoś pytanie: czy algorytmika jest częścią matematyki? Odpowiedzi były 
bardzo skrajne – od twierdzących do kategorycznie zaprzeczających. Tym-
czasem przecież cała informatyka jest jedną z dziedzin matematyki; trudno 
więc, by algorytmika – będąc jednym z najbardziej kluczowych działów in-
formatyki – nie wzbudziła również zainteresowania matematyków.
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