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W TYM ROZDZIALE:



Co rozumiemy przez algorytm?



Wykorzystywanie komputerów do
dostarczania rozwiÇzaĆ za pomocÇ
algorytmów

RozdziaĄ



Ustalenie róľnic pomiÛdzy problemami
a rozwiÇzaniami



Operowanie na danych w celu
znalezienia rozwiÇzaĆ

т

Wprowadzenie
do algorytmów
J

eőli jesteő podobny do wiókszoőci ludzi, zapewne poczujesz sió zagubiony,
otwierajñc tó ksiñūkó i rozpoczynajñc przygodó z algorytmami. W tekstach
dotyczñcych algorytmów przewaūnie bowiem nie wspomina sió, czym sñ algorytmy, a tym bardziej po co sió ich uūywa. W wiókszoőci tekstów zakûada sió,
ūe juū czytelnik coő wie o algorytmach i czyta o nich po to, aby wzbogaciġ swojñ
wiedzó. Co ciekawe, niektóre ksiñūki wprowadzajñ mylñcñ definicjó algorytmu,
która w zasadzie go nie definiuje, a czasem nawet utoūsamia z jakñő innñ formñ
abstrakcyjnego, liczbowego lub symbolicznego wyraūenia.
Pierwsza czóőġ tego rozdziaûu ma za zadanie pomóc Ci zrozumieġ, co to jest algorytm i dlaczego znajomoőġ algorytmów jest przydatna. Algorytmy nie sñ wiedzñ tajemnñ — uūywa sió ich wszódzie. Prawdopodobnie korzystasz z nich od
lat, wcale o tym nie wiedzñc. Algorytmy sñ krógosûupem, który wspiera i reguluje
to, co jest waūne w coraz bardziej zûoūonym i technicznym spoûeczeŁstwie.
W tym rozdziale przybliūamy takūe, jak wykorzystywaġ komputery do tworzenia
rozwiñzaŁ problemów przy uūyciu algorytmów, jak rozróūniaġ problemy od rozwiñzaŁ oraz jak operowaġ danymi, aby znaleũġ rozwiñzanie. Celem tego rozdziaûu
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jest pomoc w odróūnieniu algorytmów od innych zadaŁ, które ludzie wykonujñ
i które mylñ z algorytmami. Krótko mówiñc, w tym rozdziale odkryjesz, do czego
sñ Ci potrzebne algorytmy i jak je zastosowaġ do danych.

Co to jest algorytm?
Chociaū ludzie stosowali algorytmy rócznie przez tysiñce lat, takie podejőcie pochûania ogrom czasu i wymaga wielu obliczeŁ numerycznych, w zaleūnoőci od
zûoūonoőci problemu, który chcemy rozwiñzaġ. Algorytmy dotyczñ znajdowania
rozwiñzaŁ — im szybciej i ûatwiej, tym lepiej. Istnieje ogromna luka miódzy algorytmami matematycznymi historycznie stworzonymi przez geniuszy swoich
czasów, takich jak Euklides, Newton czy Gauss, a nowoczesnymi algorytmami
opracowanymi na uniwersytetach i w prywatnych laboratoriach badawczorozwojowych. Gûównym powodem tej luki jest wykorzystanie komputerów. Ich
stosowanie do rozwiñzywania problemów za pomocñ odpowiednich algorytmów
pozwala znacznie szybciej wykonywaġ zadania. Wûaőnie dlatego — od czasów
pojawienia sió potóūnych systemów komputerowych — rozwój nowych algorytmów postópuje tak szybko. Prawdopodobnie zauwaūyûeő, ūe wspóûczeőnie pojawia sió coraz wiócej rozwiñzaŁ problemów. Czóőciowo wynika to stñd, ūe moc
obliczeniowa komputerów jest zarówno tania, jak i stale roőnie. Komputery (czasami w postaci specjalnego sprzótu) stajñ sió wszechobecne wûaőnie z powodu
ich zdolnoőci do rozwiñzywania problemów przy uūyciu algorytmów.
Podczas pracy z algorytmami bierze sió pod uwagó dane wejőciowe, poūñdane dane
wynikowe i proces (ciñg dziaûaŁ) prowadzñcy do uzyskania poūñdanego wyniku
na podstawie danych wejőciowych. Moūesz jednak ũle zrozumieġ terminologió
i niewûaőciwie postrzegaġ algorytmy, poniewaū nigdy nie zastanawiaûeő sió nad
tym, jak w rzeczywistoőci dziaûajñ. W trzecim podrozdziale tego rozdziaûu omówiliőmy algorytmy w őwiecie rzeczywistym, to znaczy dokonaliőmy przeglñdu
terminologii stosowanej w celu zrozumienia algorytmów i zaprezentowaliőmy
algorytmy w sposób, który dowodzi, ūe rzeczywisty őwiat jest czósto daleki od doskonaûoőci. Umiejótnoőġ realistycznego opisania algorytmu pozwala takūe zûagodziġ
oczekiwania wobec algorytmów i odzwierciedliġ rzeczywisty stan tego, co faktycznie moūna za ich pomocñ osiñgnñġ.
Ta ksiñūka prezentuje algorytmy na wiele sposobów. Poniewaū jednak dostarcza
opisu sposobu, w jaki algorytmy sió zmieniajñ i wzbogacajñ ūycie ludzi, koncentruje sió na algorytmach wykorzystywanych do przetwarzania danych z uūyciem
komputerów. To one dostarczajñ wymaganej mocy obliczeniowej. Majñc to na
uwadze, algorytmy, z którymi pracujesz w tej ksiñūce, wymagajñ wprowadzania
danych w okreőlonej formie, co czasami oznacza modyfikowanie danych w celu
ich dopasowania do wymagaŁ algorytmu. Przetwarzanie danych nie zmienia ich
zawartoőci. Zmienia jedynie prezentacjó i formó danych. Dzióki temu algorytmy
mogñ pomóc Ci zauwaūyġ nowe wzorce — takie, które wczeőniej nie byûy widoczne
(choġ wystópowaûy w danych przez caûy czas).
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ǁródûa informacji o algorytmach czósto przedstawiajñ je w sposób, który jest
mylñcy — zbyt wyrafinowany lub wrócz niepoprawny. W tej ksiñūce uūyto nastópujñcych definicji dla terminów, które ludzie czósto mylñ z algorytmami:



Równanie — liczby i symbole, które w caĄoĝci sÇ równe okreĝlonej wartoĝci.
Równanie zawsze zawiera znak równoĝci, dziÛki czemu wiemy, ľe liczby
i symbole reprezentujÇ okreĝlonÇ wartoĝÉ po drugiej stronie znaku równoĝci.
Równania na ogóĄ zawierajÇ zmienne informacje zaprezentowane
w symbolicznej formie, choÉ nie muszÇ uľywaÉ zmiennych.



Wzór (formuĄa) — poĄÇczenie liczb i symboli stosowane do wyraľenia informacji
lub pojÛÉ. Wzory zazwyczaj przedstawiajÇ pojÛcia matematyczne lub logiczne,
takie jak definiowanie najwiÛkszego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb
caĄkowitych (aby dowiedzieÉ siÛ, co to jest, moľna obejrzeÉ film dostÛpny
pod adresem https://www.khanacademy.org/math/in-sixth-grade-math/playing-numbers/highest-common-factor/v/greatest-common-divisor). Ogólnie rzecz biorÇc,
wzory pokazujÇ zwiÇzek pomiÛdzy co najmniej dwiema zmiennymi. WiÛkszoĝÉ
osób uwaľa wzory za specjalny rodzaj równaĆ.



Algorytm — sekwencja dziaĄaĆ zmierzajÇcych do rozwiÇzania problemu.
Sekwencja przedstawia unikatowÇ metodÛ podejĝcia do problemu poprzez
dostarczenie konkretnego rozwiÇzania. Algorytm nie musi reprezentowaÉ pojÛÉ
matematycznych lub logicznych. Algorytmy zaprezentowane w tej ksiÇľce czÛsto
naleľÇ jednak do tej kategorii, poniewaľ ludzie przewaľnie stosujÇ algorytmy
w taki sposób. Niektóre specjalne wzory, na przykĄad równania kwadratowe,
to takľe algorytmy. Aby proces reprezentowaĄ algorytm, musi byÉ:

 SkoĆczony — algorytm musi prowadziÉ do rozwiÇzania problemu.
W tej ksiÇľce omawiamy problemy ze znanymi rozwiÇzaniami, dziÛki
czemu moľemy oceniÉ, czy algorytm rozwiÇzuje problem poprawnie.

 Ĝciĝle zdefiniowane — sekwencja kroków musi byÉ precyzyjna i musi
przedstawiaÉ kroki w sposób zrozumiaĄy. Poniewaľ w wykorzystanie algorytmu
sÇ zaangaľowane komputery, muszÇ one byÉ w stanie zrozumieÉ kroki
zmierzajÇce do stworzenia uľytecznego algorytmu.

 Skuteczny — algorytm musi uwzglÛdniaÉ wszystkie przypadki problemu, dla
którego ktoĝ go zdefiniowaĄ. Algorytm powinien zawsze rozwiÇzywaÉ problem,
do którego rozwiÇzania jest przeznaczony. Nawet jeĝli przewidujemy jakieĝ
awarie, czÛstoĝÉ awarii powinna byÉ niska. Awarie wystÛpuje tylko w sytuacjach,
które sÇ dopuszczalne dla zamierzonego uľycia algorytmu.
W dalszych podrozdziaûach staramy sió opisaġ naturó algorytmów z uwzglódnieniem powyūszych definicji. Celem nie jest zapewnienie precyzyjnej definicji algorytmów, ale raczej pomoc w zrozumieniu ich istoty, dzióki czemu bódziesz w stanie
rozwijaġ wûasne rozumienie tego, czym sñ algorytmy i dlaczego sñ tak waūne.
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Zastosowania algorytmów
Algorytm zawsze prezentuje sekwencjó kroków, choġ niekoniecznie wykonuje te
kroki w celu rozwiñzania matematycznego równania. Zakres algorytmów jest
niewiarygodnie duūy. Istniejñ algorytmy, które rozwiñzujñ problemy w nauce,
medycynie, finansach, produkcji przemysûowej, a takūe logistyce i komunikacji.
Algorytmy zapewniajñ wsparcie dla wszystkich aspektów codziennego ūycia. Za
kaūdym razem, gdy sekwencja dziaûaŁ, które do czegoő prowadzñ, jest skoŁczona,
dobrze zdefiniowana i skuteczna, moūemy postrzegaġ jñ jako algorytm. Na przykûad
moūesz przeksztaûciġ w algorytm nawet coő tak trywialnego i prostego jak przygotowanie tostu. Procedura przygotowywania tostów czósto pojawia sió na lekcjach
informatyki. Taki opis moūna znaleũġ na stronie http://brianaspinall.com/now-thats-how-you-make-toast-using-computer-algorithms/.
Niestety algorytm zaprezentowany na tej stronie jest wadliwy. Instruktor nigdy
nie wyjmuje tostu z opakowania i nigdy nie wkûada go do tostera, w wyniku
czego powstaje uszkodzona kromka wciñū w opakowaniu w niedziaûajñcym tosterze
(szczegóûowe informacje moūna znaleũġ na stronie http://blog.johnmuellerbooks.
com/2013/03/04/procedures-in-technicalwriting/). Mimo ūe koncepcja jest poprawna, to aby algorytm byû skoŁczony i skuteczny, wymaga pewnych drobnych, ale
koniecznych zmian.
Jednym z najczóstszych zastosowaŁ algorytmów jest rozwiñzywanie wzorów. Na
przykûad NWD dwóch liczb caûkowitych moūna obliczyġ rócznie. W tym celu naleūy
podaġ wszystkie dzielniki obu liczb caûkowitych, a nastópnie wybraġ najwiókszy
dzielnik, który jest dla nich wspólny. Na przykûad NWD(20, 25) wynosi 5, poniewaū 5 jest najwiókszñ liczbñ bódñcñ dzielnikiem zarówno liczby 20, jak i 25.
Róczne obliczanie kaūdego NWD (co w istocie jest rodzajem algorytmu) to jednak
proces czasochûonny i stwarzajñcy okazje do popeûnienia bûódów. Z tych powodów grecki matematyk Euklides (https://pl.wikipedia.org/wiki/Euklides) stworzyû
algorytm do wykonania tego zadania. Z metodñ Euklidesa moūna zapoznaġ sió na
stronie https://www.khanacademy.org/computing/computerscience/cryptography/modari-thmetic/a/the-euclidean-algorithm.
Pojedynczy wzór, który jest prezentacjñ symboli i liczb uūywanych do wyraūenia
informacji lub pojóġ, moūe mieġ wiele rozwiñzaŁ. Kaūde z nich jest algorytmem.
W przypadku NWD innym popularnym algorytmem jest algorytm Lehmera (zobacz
https://www.imsc.res.in/~kapil/crypto/notes/node11.html i https://en.wikipedia.org/wiki/
Lehmer%27s_GCD_algorithm). Poniewaū kaūdy wzór moūna rozwiñzaġ na wiele
sposobów, czósto spódzamy duūo czasu, porównujñc algorytmy — aby znaleũġ
taki algorytm, który najlepiej sprawdza sió w okreőlonej sytuacji (zobacz porównanie algorytmów Euklidesa i Lehmera pod adresem http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.31.693&rep=rep1&type=pdf).
Poniewaū nasze spoûeczeŁstwo i towarzyszñca mu technologia nabierajñ coraz
wiókszego tempa, potrzebujemy algorytmów, które potrafiñ to tempo utrzymaġ.
W naszych czasach moūliwe staûy sió takie osiñgniócia naukowe jak sekwencjo-
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nowanie ludzkiego genomu dzióki temu, ūe naukowcy znaleũli algorytmy dziaûajñce wystarczajñco szybko, aby wykonaġ to zadanie. Zmierzenie, który algorytm jest lepszy w danej sytuacji lub w przeciótnej sytuacji uūytkownika, to naprawdó powaūny problem i temat do dyskusji wőród informatyków.
W informatyce ten sam algorytm moūe mieġ wiele postaci. Na przykûad algorytm
Euklidesa moūna zaprezentowaġ zarówno w sposób rekurencyjny, jak i iteracyjny,
co objaőniono na stronie http://cs.stackexchange.com/questions/1447/what-is-most-efficient-for-gcd. Ogólnie rzecz biorñc, algorytmy przedstawiajñ metodó rozwiñzywania wzorów. Bûódem byûoby jednak stwierdzenie, ūe istnieje tylko jeden akceptowalny algorytm dla danego wzoru lub ūe istnieje tylko jedna akceptowalna
postaġ algorytmu. Wykorzystywanie algorytmów do rozwiñzywania róūnego rodzaju problemów ma dûugñ historió — to nie jest coő, co wûaőnie sió wydarzyûo.
Nawet jeőli ograniczysz swoje poszukiwania do informatyki, inūynierii danych,
sztucznej inteligencji i innych dziedzin technicznych, znajdziesz wiele rodzajów
algorytmów — zbyt wiele jak na jednñ ksiñūkó. Na przykûad ksiñūka The Art of Computer Programming Donalda E. Knutha (Addison-Wesley) ma 3168 stron w czterech
tomach (zobacz http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0321751043/datacservip0f20/) i mimo to nie jest w stanie wyczerpaġ tematu (autor zamierzaû napisaġ wiócej
tomów). Oto kilka interesujñcych zastosowaŁ algorytmów:



Wyszukiwanie — znajdowanie informacji lub sprawdzanie, czy informacje,
które widzimy, sÇ potrzebne, to zadanie o podstawowym znaczeniu. Bez takich
mechanizmów nie byĄoby moľliwe wykonanie wielu zadaĆ w trybie online,
takich jak na przykĄad znalezienie strony internetowej oferujÇcej idealny
dzbanek do kawy do Twojego biura.



Sortowanie — ustalenie kolejnoĝci, w jakiej wykorzystujemy informacje,
jest bardzo waľne. Dla wielu osób natĄok informacji to duľy problem,
a uporzÇdkowanie ich jest jednym ze sposobów na zmniejszenie napĄywu
danych. Prawdopodobnie bÛdÇc dzieckiem, nauczyĄeĝ siÛ, ľe kiedy utrzymywaĄeĝ
porzÇdek w zabawkach, Ąatwiej byĄo Ci je znaleļÉ i pobawiÉ siÛ tÇ zabawkÇ, która
CiÛ akurat interesowaĄa, niľ wtedy, gdy zabawki byĄy porozrzucane po caĄym
domu. Wyobraļ sobie, ľe wchodzisz do serwisu Amazon i dowiadujesz siÛ, ľe ma
sprzedaľy ponad tysiÇc dzbanków do kawy i nie moľesz posortowaÉ ich wedĄug
ceny lub najbardziej pozytywnej opinii. Co wiÛcej, wiele zĄoľonych algorytmów
wymaga danych w odpowiedniej kolejnoĝci do niezawodnego dziaĄania, dlatego
sortowanie jest waľnym wymogiem dla rozwiÇzania wielu problemów.



PrzeksztaĄcanie — konwersja jednego rodzaju danych na inny rodzaj danych
ma kluczowe znaczenie dla ich efektywnego zrozumienia i wykorzystania. Na
przykĄad moľesz dobrze rozumieÉ wagÛ w skali brytyjskiej, ale we wszystkich
Twoich ļródĄach jest stosowany system metryczny. Konwersja pomiÛdzy tymi
dwoma systemami pomaga je zrozumieÉ. Podobnie szybka transformata Fouriera
(FFT) przeksztaĄca sygnaĄy pomiÛdzy domenÇ czasu a domenÇ czÛstotliwoĝci,
dziÛki czemu moľliwe staje siÛ dziaĄanie takich urzÇdzeĆ jak router wi-fi.
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Szeregowanie — doprowadzenie do sprawiedliwego podziaĄu zasobów przez
wszystkie zainteresowane podmioty to kolejny obszar, w którym algorytmy
znaczÇco ujawniajÇ swojÇ obecnoĝÉ. Na przykĄad synchronizacja ĝwiateĄ na
skrzyľowaniach nie sprowadza siÛ juľ tylko do odliczania sekund pomiÛdzy
zmianami ĝwiateĄ. Nowoczesne urzÇdzenia uwzglÛdniajÇ wiele czynników, takich
jak pora dnia, warunki pogodowe czy natÛľenie ruchu. Szeregowanie ma jednak
wiele postaci. Na przykĄad zastanów siÛ, w jaki sposób komputer wykonuje
jednoczeĝnie wiele zadaĆ. Bez algorytmu szeregowania system operacyjny
mógĄby pobraÉ wszystkie dostÛpne zasoby i uniemoľliwiÉ aplikacji wykonanie
poľytecznej pracy.



Analiza grafów — wybór najkrótszej drogi pomiÛdzy dwoma punktami znajduje
wiele róľnych zastosowaĆ. Na przykĄad bez tego konkretnego algorytmu nie
mogĄaby funkcjonowaÉ nawigacja GPS, poniewaľ nie potrafiĄaby skierowaÉ CiÛ
po ulicach miasta przy uľyciu najkrótszej trasy z punktu A do punktu B.



Kryptografia — utrzymywanie bezpieczeĆstwa danych to nieustanna walka
z hakerami stale atakujÇcymi ļródĄa danych. Algorytmy umoľliwiajÇ analizÛ
danych, ich transformacjÛ do okreĝlonej postaci, a nastÛpnie powrót do postaci
pierwotnej.



Generowanie liczb pseudolosowych — wyobraļ sobie, ľe grasz w gry, które
nigdy siÛ nie zmieniajÇ. Przy kaľdej rozgrywce zaczynasz w tym samym miejscu
i w ten sam sposób wykonujesz te same kroki. Bez moľliwoĝci generowania
pozornie losowych liczb realizacja wielu komputerowych zadaĆ staĄaby siÛ
niemoľliwa.

Powyūsza lista to bardzo krótki przeglñd zastosowaŁ algorytmów. Algorytmów
uūywa sió do rozwiñzywania wielu róūnych zadaŁ i na wiele róūnych sposobów.
Stale powstajñ nowe algorytmy do rozwiñzania zarówno istniejñcych, jak i nowych problemów. Najwaūniejszñ kwestiñ, którñ naleūy uwzglódniġ w pracy z algorytmami, jest to, ūe przy danym wejőciu naleūy oczekiwaġ okreőlonego wyjőcia.
Problemy drugorzódne to iloőġ zasobów, których algorytm wymaga do wykonania swojego zadania, oraz czas potrzebny do jego wykonania. W zaleūnoőci od
rodzaju problemu i rodzaju zastosowanego algorytmu moūe byġ równieū konieczne uwzglódnienie kwestii dokûadnoőci i spójnoőci.

Algorytmy sÇ wszÛdzie
W poprzednim podrozdziale nieprzypadkowo wspomnieliőmy algorytm przygotowywania tostów. Z jakiegoő powodu robienie tostów jest jednym z najpopularniejszych algorytmów, jakie kiedykolwiek powstaûy. Wielu uczniów szkóû ponadgimnazjalnych pisze odpowiedniki algorytmu przygotowywania tostów na
dûugo przed tym, zanim rozwiñūñ najbardziej podstawowe zadanie z matematyki.
Nietrudno sobie wyobraziġ, jak wiele odmian algorytmu tostowego istnieje i jakie
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sñ wyniki kaūdego z nich. Prawdopodobnie wyniki sñ róūne w zaleūnoőci od osoby
i poziomu kreatywnoőci. Krótko mówiñc, algorytmy pojawiajñ sió w duūej róūnorodnoőci, czósto w nieoczekiwanych miejscach.
Algorytmy wykorzystuje sió we wszystkich zadaniach wykonywanych na komputerach. Niektóre algorytmy sñ elementami sprzótu komputerowego (sñ wbudowane, dlatego czósto mówimy o wbudowanych mikroprocesorach). Sam proces
uruchamiania komputera obejmuje uūycie algorytmu. Algorytmy sñ wykorzystywane równieū w systemach operacyjnych, aplikacjach i kaūdym innym oprogramowaniu. Nawet uūytkownicy polegajñ na algorytmach. Skrypty pomagajñ uūytkownikom wykonywaġ zadania w okreőlony sposób, ale te same kroki mogñ mieġ
postaġ pisemnych instrukcji lub tworzyġ strategió organizacji.
Codzienne czynnoőci czósto zmieniajñ sió w algorytmy. Pomyől o tym, jak spódzasz dzieŁ. Zazwyczaj, jak wiókszoőġ ludzi, wykonujesz kaūdego dnia te same
zadania w tej samej kolejnoőci. W zwiñzku z tym Twój dzieŁ staje sió algorytmem, który rozwiñzuje problem wygodnego ūycia przy uūyciu moūliwie jak najmniejszej iloőci energii. W koŁcu wûaőnie taki cel speûnia rutyna — czyni nas
skutecznymi.
Na algorytmach czósto bazujñ procedury awaryjne. Instrukcjó postópowania
w sytuacjach awaryjnych wyjmujesz z kieszeni znajdujñcego sió przed Tobñ fotela
w samolocie. Ma ona postaġ serii piktogramów pokazujñcych, jak otworzyġ drzwi
awaryjne i wysunñġ awaryjnñ zjeūdūalnió. Niekiedy algorytmy nie zawierajñ nawet
sûów. Same rysunki ilustrujñ proceduró wymaganñ do wykonania zadania i rozwiñzania problemu awaryjnego wysiadania z samolotu. W tej ksiñūce dla kaūdego
algorytmu zobaczymy te same trzy elementy:

1.
2.

Opisz problem.

3.

Wykonaj te kroki, aby uzyskaÉ poľÇdany rezultat (skoĆczony i skuteczny).

Utwórz ciÇg (dobrze zdefiniowanych) kroków prowadzÇcych do rozwiÇzania
problemu.

Stosowanie komputerów
do rozwiÇzywania problemów
Sûowo komputer brzmi doőġ technicznie i moūe byġ nieco przytûaczajñce dla niektórych osób. Wspóûczesny czûowiek tkwi jednak w komputerach „po uszy” (a byġ
moūe nawet gûóbiej). Przez wiókszoőġ czasu masz przy sobie przynajmniej jeden
komputer — Twój smartfon. Jeőli masz jakieő specjalne urzñdzenie, na przykûad
rozrusznik serca, ono takūe zawiera komputer. Twój telewizor zawiera co najmniej jeden komputer. W komputery sñ równieū wyposaūone „inteligentne”
urzñdzenia AGD. Samochód moūe zawieraġ nawet 30 komputerów — majñ one
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postaġ wbudowanych mikroprocesorów sterujñcych zuūyciem paliwa, emisjñ
spalin, dziaûaniem skrzyni biegów i ukûadu kierowniczego oraz stabilnoőciñ
(zobacz artykuû z „New York Timesa” dostópny na stronie http://www.nytimes.
com/2010/02/05/technology/05electronics.html) — i wiócej wierszy kodu niū odrzutowy myőliwiec. Pojawiajñce sió na rynku motoryzacyjnym samochody autonomiczne bódñ jeszcze bardziej wymagaûy wbudowanych mikroprocesorów i algorytmów o jeszcze wiókszej zûoūonoőci. Komputer sûuūy do szybkiego rozwiñzywania
problemów i z mniejszym wysiûkiem niū w przypadku rozwiñzywania ich rócznie. Dlatego nie powinno Ció dziwiġ, ūe w tej ksiñūce jeszcze bardziej wykorzystujemy komputery po to, aby lepiej zrozumieġ algorytmy.
Komputery róūniñ sió na wiele sposobów. Komputer w zegarku jest doőġ maûy —
ten, który znajduje sió na Twoim biurku, jest stosunkowo duūy. Superkomputery sñ ogromne i skûadajñ sió z wielu mniejszych komputerów — wszystkie
one wspóûpracujñ ze sobñ podczas rozwiñzywania zûoūonych problemów, takich
jak opracowywanie prognozy pogody na jutro. Najbardziej zûoūone algorytmy
bazujñ na specjalnych funkcjonalnoőciach komputerów. Za ich pomocñ uzyskujemy rozwiñzania problemów, do których rozwiñzywania te funkcjonalnoőci
zaprojektowano. To prawda, ūe moūna zuūyġ mniejsze zasoby, aby wykonaġ zadanie, ale kosztem uzyskania odpowiedzi po znacznie dûuūszym czasie lub uzyskania odpowiedzi, która nie jest wystarczajñco dokûadna, by byûa uūytecznym rozwiñzaniem. W niektórych przypadkach na odpowiedũ czekamy tak dûugo, ūe
w momencie jej uzyskania nie jest ona juū waūna. Biorñc pod uwagó zarówno
szybkoőġ, jak i dokûadnoőġ, w poniūszych punktach omówiliőmy kilka specjalnych wûasnoőci komputera, które mogñ mieġ wpûyw na algorytmy.

Wykorzystanie nowoczesnych procesorów
i procesorów graficznych
Procesory ogólnego przeznaczenia — CPU — powstaûy jako mechanizmy do
rozwiñzywania problemów z wykorzystaniem algorytmów. Jednak z ich uniwersalnego charakteru wynika równieū to, ūe procesory mogñ wykonywaġ wiele innych zadaŁ, takich jak na przykûad przenoszenie danych lub interakcje z urzñdzeniami zewnótrznymi. Procesory ogólnego przeznaczenia majñ wiele zalet,
co oznacza, ūe mogñ wykonywaġ kroki potrzebne do realizacji algorytmu, choġ
niekoniecznie szybko. Wûaőciciele wczesnych procesorów ogólnego przeznaczenia mogli dodatkowo instalowaġ w swoich systemach koprocesory matematyczne (specjalne ukûady sûuūñce do wykonywania dziaûaŁ arytmetycznych). Dzióki
temu mogli zyskaġ wiókszñ szybkoőġ dziaûania (wiócej informacji moūna znaleũġ
na stronie http://www.computerhope.com/jargon/m/mathcopr.htm). Obecnie procesory ogólnego przeznaczenia majñ wbudowany koprocesor matematyczny, zatem
kiedy kupujesz procesor Intel i7, w rzeczywistoőci otrzymujesz wiele procesorów
w jednym pakiecie.
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Co ciekawe, Intel nadal wprowadza na rynek specjalne dodatki do procesorów, takie
jak procesor Xeon Phi uūywany z ukûadami Xeon (wiócej informacji moūna znaleũġ
na stronach http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/xeon/xeon-phi-detail.
´html i https://en.wiki2.org/wiki/Intel_Xeon_Phi). Ukûad Xeon Phi wraz z ukûadem
Xeon sûuūy do wykonywania zadaŁ wymagajñcych duūej mocy obliczeniowej, takich jak uczenie maszynowe (szczegóûowe informacje o tym, jak uczenie maszynowe wykorzystuje algorytmy do ustalenia sposobu wykonywania róūnych zadaŁ
wspomagajñcych uūycie danych oraz do przewidywania nieznanych informacji
i porzñdkowania ich tak, by na ich podstawie wyciñgaġ sensowne wnioski, moūna
znaleũġ w ksiñūce Johna Muellera i Luki Massarona Machine Learning For Dummies).
Byġ moūe zastanawiasz sió, dlaczego w tym punkcie wspominamy o procesorach
graficznych (GPU). W koŁcu GPU majñ pobieraġ dane, w specjalny sposób je
przetwarzaġ, a nastópnie wyőwietlaġ na ekranie estetyczny obraz. Kaūdy sprzót
komputerowy moūe sûuūyġ do wiócej niū jednego celu. Okazuje sió, ūe procesory
GPU sñ szczególnie wydajne w transformacjach danych, co w wielu przypadkach
jest jednym z najwaūniejszych zadaŁ przy rozwiñzywaniu algorytmów. GPU to
procesory specjalnego przeznaczenia, które majñ wûaőciwoőci umoūliwiajñce
szybsze wykonywanie algorytmów. Nie powinno nikogo dziwiġ, ūe osoby, które
opracowujñ algorytmy, spódzajñ duūo czasu na myőleniu. W zwiñzku z tym czósto
znajdujñ sposoby rozwiñzywania problemów za pomocñ nietradycyjnych metod.
Chodzi o to, ūe CPU i GPU to najczóőciej uūywane ukûady do wykonywania zadaŁ
zwiñzanych z algorytmami. Pierwsze caûkiem dobrze wykonujñ zadania ogólnego
przeznaczenia, natomiast drugie specjalizujñ sió w zapewnieniu obsûugi zadaŁ
wymagajñcych intensywnych obliczeŁ matematycznych — zwûaszcza tych, które
wymagajñ transformacji danych. Korzystanie z wielu rdzeni umoūliwia przetwarzanie równolegûe (wykonywanie wiócej niū jednego kroku algorytmu naraz).
Dodanie wielu ukûadów zwióksza liczbó dostópnych rdzeni. Posiadanie wiókszej
liczby rdzeni zwióksza szybkoőġ, ale z powodu wielu czynników zysk szybkoőci
nie jest liniowy: uūycie w systemie dwóch ukûadów i7 nie spowoduje podwojenia
szybkoőci w porównaniu z systemem wyposaūonym tylko w jeden ukûad i7.

Wykorzystanie ukĄadów specjalnych
Koprocesor matematyczny i procesor graficzny to dwa przykûady popularnych
ukûadów specjalnych — takich, które nie sñ uūywane do wykonywania zadaŁ
ogólnych, na przykûad ûadowania systemu. Algorytmy czósto jednak wymagajñ
uūycia nietypowych ukûadów specjalnych do rozwiñzywania problemów. Niniejsza ksiñūka nie jest o sprzócie. Warto jednak poőwióciġ trochó czasu, aby sió rozejrzeġ i zauwaūyġ wiele interesujñcych ukûadów, takich jak nowe sztuczne neurony,
nad którymi pracuje IBM (zobacz historió na stronie http://www.computerworld.com/
article/3103294/computer-processors/ibm-creates-artificial-neurons-from-phase-change-memory-for-cognitive-computing.html). Wyobraũ sobie algorytmiczne przetwarzanie z wykorzystaniem pamióci, która symuluje ludzki mózg. Byûoby to interesujñce őrodowisko do wykonywania zadaŁ, których wykonanie bez takiego rodzaju
pamióci nie byûoby dzisiaj moūliwe.
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Sieci neuronowe, technologia wykorzystywana do symulacji myőli czûowieka i umoūliwiajñca stosowanie technik uczenia gûóbokiego w scenariuszach uczenia maszynowego, korzystajñ obecnie z wyspecjalizowanych ukûadów scalonych, takich jak
Tesla P100 firmy NVidia (aby poznaġ szczegóûy, zobacz artykuû na stronie https://
www.technologyreview.com/s/601195/a-2-billionchip-to-accelerate-artificial-intelligence/).
Tego rodzaju ukûady nie tylko wykonujñ niezwykle szybkie przetwarzanie algorytmiczne, ale uczñ sió, jak wykonywaġ zadania, dzióki czemu sñ szybsze przy
kaūdej kolejnej iteracji. Komputery uczñce sió w koŁcu zacznñ byġ instalowane
w robotach, które bódñ mogûy same sió poruszaġ, podobnie jak roboty zaprezentowane w filmie Ja, robot (jeden z takich robotów zostaû opisany na stronie
http://www.cbsnews.com/news/this-creepy-robot-is-powered-by-a-neuralnetwork/).
Istniejñ równieū specjalne ukûady, które wykonujñ takie zadania jak rozpoznawanie
obrazów (szczegóûowe informacje moūna znaleũġ na stronie https://www.technolo-gyreview.com/s/537211/a-better-way-tobuild-brain-inspired-chips/).
Niezaleūnie od tego, jak dziaûajñ procesory specjalizowane, w koŁcu zostanñ one
wykorzystane do wykonywania wszystkich rodzajów algorytmów, co bódzie
miaûo konsekwencje w őwiecie rzeczywistym. Wiele z tych rzeczywistych aplikacji w stosunkowo prostej formie moūna znaleũġ juū dziő. Na przykûad wyobraũ
sobie zadania, które musiaûby rozwiñzaġ robot do pizzy — zmienne, które musiaûby przetwarzaġ w czasie rzeczywistym. Takie roboty juū istniejñ (jest to tylko
jeden przykûad wielu robotów przemysûowych wykorzystywanych do produkcji
dóbr materialnych przy uūyciu algorytmów). Moūna zaûoūyġ, ūe jego dziaûanie
bazuje na algorytmach, które opisujñ co robiġ, a takūe na specjalnych ukûadach,
dzióki którym zadania sñ wykonywane szybko (zobacz artykuû na stronie http://
www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-24/inside-silicon-valley-s-robot-pizzeria).
Byġ moūe kiedyő powstanie moūliwoőġ wykorzystania w roli procesora ludzkiego
umysûu i wyprowadzenia informacji przez specjalny interfejs. Istniejñ firmy,
które eksperymentujñ z umieszczaniem procesorów bezpoőrednio w ludzkim
mózgu, aby zwiókszyġ jego zdolnoőġ do przetwarzania informacji (zobacz artykuû
na stronie ,https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/08/15/putting-a-computer-in-your-brainis-no-longer-science-fiction/). Wyobraũ sobie system,
w którym ludzie mogñ stosowaġ algorytmy z szybkoőciñ komputerów, ale z kreatywnym potencjaûem „co jeőli” charakterystycznym dla ludzi.

Wykorzystanie sieci
Jeőli Twoje fundusze nie sñ nieograniczone, skuteczne wykorzystanie niektórych
algorytmów moūe byġ niemoūliwe, nawet przy uūyciu specjalistycznych ukûadów.
W takim przypadku istnieje moūliwoőġ poûñczenia komputerów w sieġ. Dzióki
wykorzystaniu specjalnego oprogramowania jeden komputer — tzw. master —
moūe uūywaġ procesorów wszystkich komputerów podrzódnych z uruchomionym agentem (rodzajem aplikacji uruchomionej w tle, która udostópnia procesor). Korzystajñc z tego podejőcia, moūna rozwiñzaġ zûoūone problemy poprzez
przekazanie czóőci problemu do wielu komputerów podrzódnych. W miaró jak
kaūdy komputer w sieci rozwiñzuje swojñ czóőġ problemu, przesyûa wyniki z po-

36
Kup książkę

CZÚĜÈ I

Zaczynamy
Poleć książkę

wrotem do mastera, który scala elementy w celu stworzenia skonsolidowanej
odpowiedzi. Taka technika nazywa sió przetwarzaniem w klastrze (ang. cluster
computing).
Nie jest to bynajmniej temat science fiction. Obecnie ludzie uūywajñ technik obliczeŁ w klastrze na wiele interesujñcych sposobów. Na przykûad w artykule na stronie
http://www.zdnet.com/article/build-your-own-supercomputer-out-ofraspberrypi-boards/ zawarto szczegóûowe informacje o tym, jak zbudowaġ wûasny superkomputer poprzez poûñczenie w klaster wielu mikrokontrolerów Raspberry Pi
(zobacz stronó https://www.raspberrypi.org/).
Popularna jest takūe technologia przetwarzania rozproszonego — innej wersji obliczeŁ klastrowych (ale z luũniejszñ organizacjñ). Listó projektów, w których zastosowano przetwarzanie rozproszone, moūna znaleũġ na stronie http://www.
distributioncomputing.info/projects.html. Wőród nich jest kilka waūnych przedsiówzióġ, takich jak wyszukiwanie inteligencji pozaziemskiej (projekt SETI). Moūesz takūe przekazaġ swojñ moc obliczeniowñ komputera do pracy nad lekiem na
raka. Lista potencjalnych projektów jest niezwykûa.
Sieci umoūliwiajñ równieū dostóp do mocy obliczeniowej innych komputerów
w formie niezwiñzanej. Na przykûad mechanizmy do korzystania z komputerów
w celu wykonywania wûasnej pracy zapewnia usûuga Amazon Web Services
(AWS), a takūe inni dostawcy. Dzióki poûñczeniu sieciowemu uūytkownicy mogñ
odnosiġ wraūenie, ūe komputery zdalne naleūñ do ich wûasnej sieci. Chodzi o wykorzystanie sieci na róūne sposoby do tworzenia poûñczeŁ miódzy komputerami w celu
rozwiñzywania róūnych algorytmów, które byûyby zbyt skomplikowane, aby je
rozwiñzaġ za pomocñ tylko jednego systemu.

Wykorzystywanie dostÛpnych danych
Czóőġ zadaŁ zwiñzanych ze stosowaniem algorytmu nie ma nic wspólnego z mocñ
obliczeniowñ, twórczym myőleniem lub z czymkolwiek o fizycznym charakterze.
Aby stworzyġ rozwiñzanie wiókszoőci problemów, potrzebne sñ równieū dane, na
których moūna oprzeġ swoje wnioski. Na przykûad w algorytmie do przygotowywania tostów, zanim faktycznie rozwiñūesz problem robienia tostów, musisz
wiedzieġ, czy jest dostópny chleb, toster, prñd elektryczny do zasilania tostera i tak
dalej. Dane te stajñ sió waūne, poniewaū nie moūna ukoŁczyġ algorytmu, gdy brakuje choġby jednego elementu wymaganego rozwiñzania. Oczywiőcie mogñ byġ
takūe potrzebne dodatkowe dane wejőciowe. Na przykûad osoba, która robi tost,
moūe nie lubiġ ūytniego pieczywa. Jeőli tak jest, a mamy tylko ūytni chleb do
dyspozycji, to pomimo dostópnoőci chleba nadal nie uzyskamy pomyőlnego wyniku.
Dane pochodzñ z róūnych ũródeû i mogñ mieġ bardzo róūne formaty. Moūesz
przesyûaġ dane ze ũródûa takiego jak monitor czasu rzeczywistego, strumieniowo, siógaġ do publicznego ũródûa danych, korzystaġ z prywatnych danych w bazie danych, pobieraġ dane ze stron internetowych za pomocñ techniki scrapingu
lub uzyskiwaġ je niezliczonymi sposobami — zbyt wieloma, by je tutaj wymieniġ.
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Dane mogñ byġ statyczne (niezmienne) lub dynamiczne (stale sió zmieniajñce).
Moūe sió okazaġ, ūe dane sñ kompletne lub brakuje im kilku elementów. Dane
mogñ mieġ nieodpowiedniñ formó (na przykûad waga jest wyraūona w jednostkach skali brytyjskiej, a sñ potrzebne jednostki metryczne). Dane mogñ mieġ postaġ tabelarycznñ w sytuacji, gdy sñ potrzebne w innej formie. Mogñ byġ nieuporzñdkowane (na przykûad w bazie danych NoSQL lub po prostu w wielu
róūnych plikach danych), a my potrzebujemy formalnego formatowania wûaőciwego dla relacyjnej bazy danych. Krótko mówiñc, aby rozwiñzywaġ problemy za
pomocñ algorytmu, musisz znaġ bardzo wiele róūnych danych.
Poniewaū dane wystópujñ w bardzo wielu formach i trzeba z nimi pracowaġ na
wiele sposobów, w tej ksiñūce przywiñzuje sió do danych olbrzymiñ wagó. Poczñwszy od rozdziaûu 6., dowiesz sió, jakñ roló odgrywa struktura danych. W rozdziale 7. pokaūemy, w jaki sposób przeszukiwaġ dane, aby znaleũġ to, co jest potrzebne. W rozdziaûach od 12. do 14. omawiamy sposoby pracy z duūymi zbiorami
danych. Jednak w kaūdym rozdziale ksiñūki moūna znaleũġ pewne informacje
specyficzne dla danych. Bez danych algorytm nie jest w stanie rozwiñzaġ ūadnych problemów.

Odróľnianie problemów od rozwiÇzaĆ
W tej ksiñūce omawiamy dwie czóőci algorytmicznego widoku rzeczywistego
őwiata. Z jednej strony mamy problemy do rozwiñzania. Problem moūe opisywaġ
poūñdany wynik algorytmu lub przeszkodó, którñ naleūy pokonaġ, aby uzyskaġ
poūñdany wynik. Rozwizania to metody lub kroki stosowane w celu rozwiñzania
problemów. Rozwiñzanie moūe dotyczyġ tylko jednego kroku lub wielu kroków
w algorytmie. Rozwiñzanie to wynik algorytmu, czyli odpowiedũ na jego ostatni
krok. Niektóre waūne aspekty problemów i rozwiñzaŁ zrozumiesz dzióki lekturze
zamieszczonych poniūej punktów.

PoprawnoĝÉ a skutecznoĝÉ
Korzystanie z algorytmów polega na uzyskaniu akceptowalnej odpowiedzi. Szukamy akceptowalnej odpowiedzi dlatego, ūe niektóre algorytmy w odpowiedzi na
rozmyte dane wejőciowe generujñ wiócej niū jednñ odpowiedũ. W ūyciu nie zawsze
jest moūliwe uzyskanie precyzyjnych odpowiedzi. Oczywiőcie precyzyjna odpowiedũ zawsze jest celem, ale czósto trzeba sió zadowoliġ odpowiedziñ akceptowalnñ.
Uzyskanie jak najdokûadniejszej odpowiedzi moūe zajñġ duūo czasu. Gdy otrzymasz precyzyjnñ odpowiedũ, ale nadejdzie ona zbyt póũno, aby moūna byûo z niej
skorzystaġ, informacje stanñ sió bezuūyteczne, zatem tylko straciûeő czas. Wybór
pomiódzy dwoma algorytmami, które dotyczñ tego samego problemu, moūe
sprowadziġ sió do wyboru pomiódzy szybkoőciñ a precyzjñ. Szybki algorytm
moūe nie generowaġ precyzyjnej odpowiedzi, ale odpowiedũ nadal moūe byġ
wystarczajñco dobra, by dostarczaġ uūytecznych danych wyjőciowych.
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Bûódne odpowiedzi mogñ generowaġ problemy. Szybkie tworzenie wielu bûódnych odpowiedzi jest tak samo zûe jak powolne tworzenie wielu precyzyjnych
odpowiedzi. W pewnym sensie celem tej ksiñūki jest pomoc w znalezieniu „zûotego őrodka” pomiódzy odpowiedziami udzielanymi zbyt szybko i zbyt wolno
oraz niedokûadnymi i zbyt dokûadnymi. Nawet jeőli nauczyciel matematyki naciskaû na dostarczanie prawidûowych odpowiedzi w sposób, jaki byû opisany w podróczniku, którego uūywaûeő w szkole, matematyka w őwiecie rzeczywistym czósto wiñūe sió z dokonywaniem wyborów i podejmowaniem kompromisowych
decyzji. Czasami majñ one na nas zaskakujñcy wpûyw.

Nie ma nic za darmo!
Byġ moūe sûyszaûeő popularny mit, ūe komputer moūe obliczyġ kaūdy wynik, nie
wkûadajñc zbyt wielkiego wysiûku w opracowanie rozwiñzania. Niestety nie istnieje
absolutne rozwiñzanie kaūdego problemu, a lepsze odpowiedzi sñ czósto doőġ
kosztowne. Podczas pracy z algorytmami ûatwo sió przekonasz, ūe do uzyskania
szybszych i bardziej precyzyjnych odpowiedzi potrzebne sñ dodatkowe zasoby.
Rozmiar i zûoūonoőġ ũródeû danych, z których korzystasz, równieū znaczñco wpûywajñ na dokûadnoőġ rozwiñzania. Wraz ze wzrostem rozmiaru i zûoūonoőci problemu wzrasta iloőġ zasobów potrzebnych do jego rozwiñzania.

Dostosowanie strategii do problemu
W czóőci V tej ksiñūki omawiamy strategie, których moūna uūyġ, aby zmniejszyġ
koszty pracy z algorytmami. Najlepsi matematycy stosujñ sztuczki, aby uzyskaġ
wiócej wyników z wykorzystaniem mniejszej liczby komputerów. Moūna na
przykûad stworzyġ zûoūony algorytm rozwiñzania problemu lub uūyġ wielu prostszych algorytmów, aby rozwiñzaġ ten sam problem za pomocñ wielu procesorów.
Wiele prostych algorytmów zwykle dziaûa szybciej i lepiej niū pojedynczy zûoūony
algorytm, nawet jeőli to podejőcie wydaje sió sprzeczne z intuicjñ.

ZrozumiaĄy opis algorytmów
Algorytmy stanowiñ podstawó komunikacji miódzy ludũmi, nawet jeőli osoby te
majñ róūne perspektywy i mówiñ róūnymi józykami. Na przykûad twierdzenie
Bayesa (prawdopodobieŁstwo wystñpienia zdarzenia przy danych przesûankach —
zwiózûy opis tego niesamowitego twierdzenia moūna znaleũġ na stronie https://
betterexplained.com/articles/an-intuitive-andshort-explanation-of-bayes-theorem/):

P(B|E) = P(E|B)*P(B)/P(E)
wyglñda tak samo bez wzglódu na to, czy mówisz po polsku, angielsku, hiszpaŁsku, chiŁsku, niemiecku, francusku czy w dowolnym innym józyku. Niezaleūnie od tego, w jakim józyku mówisz, przy takich samych danych wejőciowych
algorytm wyglñda tak samo i dziaûa tak samo. Algorytmy pomagajñ przekraczaġ
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wszelkiego rodzaju podziaûy pomiódzy ludũmi, poniewaū umoūliwiajñ wyraūanie
pojóġ w postaci, którñ kaūdy moūe udowodniġ. Przeglñdajñc tó ksiñūkó, odkryjesz
piókno i magió stosowania algorytmów do przekazywania innym nawet bardzo
subtelnych myőli.
Oprócz uniwersalnych notacji matematycznych algorytmy wykorzystujñ józyki
programowania jako sposób wyjaőniania i komunikowania rozwiñzywanych
przez siebie wzorów. Implementacje algorytmów sñ dostópne w C, C ++, Javie,
Fortranie, Pythonie (tak jak w tej ksiñūce), a takūe w innych józykach. Niektórzy
autorzy korzystajñ z pseudokodu, bo dzióki temu moūna zapobiec problemom
zwiñzanym z prezentowaniem algorytmu w józyku, który nie wszyscy znajñ.
Pseudokod to sposób opisywania operacji na komputerze przy uūyciu opisowego
józyka.

Stawianie czoĄa trudnym problemom
Waūnñ kwestiñ podczas pracy z algorytmami jest moūliwoőġ stosowania ich do
rozwiñzywania problemów o dowolnej zûoūonoőci. Algorytm nie myőli, nie ma
emocji ani nie obchodzi go, w jaki sposób go uūywasz (a nawet naduūywasz).
Moūesz uūywaġ algorytmów w dowolny sposób wymagany do rozwiñzania problemu. Na przykûad grupa algorytmów wykorzystywanych do rozpoznawania
twarzy (stosowana jako alternatywa dla komputerowych haseû) moūe sió przyczyniġ do ujawnienia czajñcych sió na lotnisku terrorystów lub znalezienia wódrujñcego po ulicach zagubionego dziecka. Ten sam algorytm ma róūne zastosowania. Sposób jego wykorzystania zaleūy od zainteresowaŁ uūytkownika. Jednym
z powodów, dla których warto uwaūnie przeczytaġ tó ksiñūkó, jest pomoc w rozwiñzaniu trudnych problemów, które mogñ wymagaġ jedynie prostego algorytmu.

Strukturyzacja danych
w celu uzyskania rozwiÇzania
Ludzie myőlñ o danych w niespecyficzny sposób. Stosujñ do tych samych danych
róūne reguûy i rozumiejñ je w sposób, którego komputery nie potrafiñ. Komputer
widzi dane w sposób ustrukturyzowany, prosty, bezkompromisowy i zdecydowanie niekreatywny. Gdy ludzie przygotowujñ dane do wykorzystania przez
komputer, te dane czósto wchodzñ w nieoczekiwane interakcje z algorytmami i powodujñ niepoūñdane rezultaty. Problem polega na tym, ūe czûowiek nie dostrzega
ograniczeŁ postrzegania danych w sposób charakterystyczny dla komputera. W poniūszych punktach opisujemy dwa aspekty danych zilustrowane w wielu rozdziaûach.
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Zrozumienie punktu widzenia komputera
Komputer postrzega dane w prosty sposób, a jednoczeőnie w taki, którego ludzie
zazwyczaj nie rozumiejñ. Zacznijmy od tego, ūe dla komputera wszystkie dane sñ
liczbami. Komputery nie potrafiñ dziaûaġ z danymi ūadnego innego rodzaju. Ludzie widzñ znaki na ekranie komputera i zakûadajñ, ūe komputer przetwarza dane, korzystajñc ze znaków. Komputer nie rozumie jednak danych ani wynikajñcych z nich implikacji. Litera A dla komputera to po prostu liczba 65. Wûaőciwie nie
jest to nawet liczba 65. Komputer „widzi” ciñg impulsów elektrycznych równych
wartoőci binarnej 0100 0001.
Komputery nie rozumiejñ równieū pojócia wielkich i maûych liter. Dla czûowieka
maûa litera a to po prostu inna forma wielkiej litery A, ale dla komputera sñ to dwie
róūne litery. Maûa litera a to dla komputera liczba 97 (wartoőġ binarna 0110 0001).
Jeőli te proste porównania pojedynczych liter mogñ powodowaġ takie problemy
pomiódzy ludũmi a komputerami, nietrudno wyobraziġ sobie, co sió dzieje, gdy
ludzie zaczynajñ tworzyġ zaûoūenia dotyczñce innych danych. Na przykûad
komputer nie potrafi sûyszeġ muzyki ani sió niñ zachwycaġ. Pomimo to muzyka
pûynie z gûoőników komputera. To samo dotyczy grafiki. Zamiast grafiki przedstawiajñcej pióknñ scenerió krajobrazu komputer widzi ciñg zer i jedynek.
Podczas korzystania z algorytmów waūne jest postrzeganie danych z perspektywy komputera. Komputer widzi tylko zera i jedynki, nic wiócej. W konsekwencji,
kiedy zaczynasz analizowaġ algorytmy, musisz postrzegaġ dane w taki sam sposób. Warto wiedzieġ, ūe postrzeganie danych w taki sposób, w jaki widzi je komputer, sprawia, ūe niektóre rozwiñzania stajñ sió ûatwiejsze, a nie trudniejsze do
znalezienia. Wiócej informacji na temat tej osobliwoőci uzyskasz, przeglñdajñc
dane w dalszej czóőci tej ksiñūki.

UkĄad danych robi róľnicÛ
Komputery majñ równieū őcisûe pojócie o formacie i strukturze danych. Kiedy
zaczniesz pracowaġ z algorytmami, przekonasz sió, ūe znaczñca czóőġ zadania
polega na wyőwietlaniu danych w formacie, którego komputer moūe uūyġ podczas korzystania z algorytmu po to, by znaleũġ rozwiñzanie problemu. Chociaū
czûowiek potrafi widzieġ wzorce w danych, które nie sñ dokûadnie uûoūone, to aby
komputery znalazûy ten sam wzorzec, wymagajñ danych w precyzyjnej postaci.
Dzióki tej precyzji komputery mogñ odkrywaġ nowe wzorce. Jest to jeden z gûównych powodów stosowania algorytmów w komputerach — aby zlokalizowaġ nowe wzorce i uūyġ tych wzorców do wykonywania innych zadaŁ. Na przykûad
komputer moūe rozpoznaġ wzorzec wydatków klienta, a nastópnie wykorzystaġ
te informacje do zwiókszenia sprzedaūy.
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