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In fo r m a ty k a  d la  h u m a n istó w

DIE H EXE (mit grofier Emphase fangt an, 
aus dem Buche zu deklamieren)

Du mufit verstehn!
Aus Eins mach Zehn,
Und Zwie lafi gehn,
Und Drei mach gleich,
So bist du reich.
Verlier die Vier!
Aud Fiinf und Sechs,
So sagt die Hex,
Mach Sieben und Acht,
So it’s vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Zehn ist keins.
Das ist das Hexen-Einmaleins!

W IE D Ź M A  z wielką emfazą zaczyna de-
klamować z księgi:

Zmień na początek 
Jedno w dziesiątek,
Dodaj mu dwoje 
I dostaw troje,
A  już są twoje!
Cztery jest puste.
Piąte i szóste 
Teraz przenosim 
Za siedem-osiem.
Dziewięć wygrywa,
Dziesięciu nie bywa.
Co ma być, to być ma:
To jest wiedźm dwa razy dwa.

Johann Wolfgang v. Goethe, Faust, 
przeł. A . Pomorski

Jednym z wielu mądrze brzmiących terminów matematycznych i infor-
matycznych jest algorytm. Niektóre dawne źródła podawały, że słowo to 
pochodzi od greckiego algiros (bolesny) i arithmos (liczba), bo przecież już 
Euklides znał... algorytm Euklidesa (to sposób wyznaczania największego 
wspólnego dzielnika dwóch liczb; przypominamy go w ramce niżej, obok al-
gorytmu na kleik). Dziś jednak nikt nie kwestionuje, że termin pochodzi od 
nazwiska Al-Chwarizmiego, o którym wspominamy w rozdziale o algebrze. 
Algorytm to po prostu przepis na osiągnięcie zamierzonego celu. Ma być 
niezawodny, ma dawać jasne instrukcje: zrób tak a tak, a efekt murowany. Z 
algorytmami spotykamy się zatem na co dzień. Jak dojść na Swinicę? Niebie-
skim szlakiem z Kuźnic na Halę Gąsienicową, potem zielonym na Przełęcz

Zamieszczony fragment pochodzi z książki Michała Szurka Matematyka dla humani-
stów, która ukazała się nakładem W Y D A W N IC T W A  R T W .

[67]
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Świnicką i czerwonym w lewo (uwaga: nie w prawo) pod górę. Gdy już nie 
można iść pod górę, jesteśmy u celu wycieczki. Algorytm zadziałał. A jak 
robimy bigos? Po najrozmaitsze algorytmy odsyłamy Czytelnika do różnych 
książek kucharskich albo do Pana Tadeusza, do księgi Dyplomatyka i łowy.

Czy pamiętamy ze szkoły, jak rozwiązuje się równania kwadratowe? 
Przypomnijmy: jeżeli równaniem jest

ax2 +  bx +  c — 0, gdzie a ^  0,

to jeżeli liczba A  =  b2 — 4ac jest ujemna, rozwiązań rzeczywistych nie ma. 
Jeżeli A  >  0, to mamy dwa rozwiązania

x i  =
—b — y/~A

X2 =
—b +  \J~A

2a 2a
a jeżeli delta jest równa zeru, to można stosować każdy z obu wyżej poda-
nych wzorów, bo dadzą ten sam pierwiastek. To cała (no, prawie) teoria 
równań kwadratowych. W  każdym razie to kompletny przepis na znajdo-
wanie pierwiastków. Niekiedy nie najlepszy, ale zawsze doprowadzający do 
celu. Po prostu . . .  algorytm.

Przepis na wyznaczenie największego 
wspólnego dzielnika dwóch liczb natural-
nych.

Podzielić pierwszą z liczb przez drugą, 
otrzymując iloraz i resztę. Jeżeli reszta 
jest zerem, to N W D  jest równe drugiej 
liczbie. Jeśli nie, to przemianować drugą 
na pierwszą, zaś resztę na drugą. Dzielić 
dalej, aż reszta stanie się zerem. Podawać 
bez masła.

Algorytm na kleik z kaszy manny (grysi-
kowy)

Wodę zagotować. Rozmieszać kaszę z 
małą ilością zimnej wody. W lać zawiesinę 
na wrzącą wodę. Gotować powoli, ciągle 
mieszając, osolić. Podawać z masłem.

Kuchnia Polska, P W E , Warszawa 1975, 
s. 193.

A lgorytm : opis rozwiązania problemu, wyrażony za pomocą takich ope-
racji, które wykonawca rozumie i potrafi wykonać.

[z encyklopedii szkolnej]

A lgorytm : pewna, ściśle określona procedura obliczeniowa, która dla 
właściwych danych wejściowych daje żądane wyjściowe.

[z podręcznika informatyki]

Szkolna, zwykła metoda rozwiązywania równania ax2 +  bx +  c =  0, za-
pisana jako algorytm (skrót wpp oznacza „w przeciwnym przypadku” ):

jeżeli a =  0, to 
jeżeli b =  0, to 

jeżeli c =  0, to
równanie jest nieoznaczone;
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wpp
równanie nie ma rozwiązania;

wpp
równanie ma jedno rozwiązanie: x =  —c/b;

wpp
oblicz b2 — 4ac i nazwij tę liczbę deltą; 

równanie ma dwa rozwiązania, równe . . .  o, tyle, ile napisane wyżej.

Co jest ważne w algorytmie? Po pierwsze, musi być poprawny. Po drugie: 
musi być szybko zbieżny, to jest szybko doprowadzać do celu. Gospodynie 
domowe też chwalą się koleżankom: mam znakomity przepis na sernik, pięt-
naście minut i gotowe. Nie trzeba nikogo przekonywać, że dobry algorytm to 
szybki algorytm. Widać to na kilku sposobach obliczania 7r . Możemy wziąć 
interesujący szereg Leibniza:

1 1 1 1 _1_ j l

3 +  5 +  7 +  9 +  U  +  I I  +  " '
Ale uwzględniając tysiąc pierwszych wyrazów, uzyskamy wynik z dokładno-
ścią zaledwie do dwóch cyfr po przecinku. Kiepska dokładność. Tylko trochę 
lepszy jest skądinąd ciekawy wzór Wallisa:

7T _  2 • 2 • 4 • 4 • 6 • 6 • 8 • 8 • 10 • 10 • 12 • 12 • 14 • 14 • ...
2 ~~ 3 • 3 • 5 • 5 • 7 • 7 • 9 • 9 • 11 • 11 • 13 • 13 • 15 • ...

Obliczenie dziesięciu tysięcy wyrazów tego iloczynu zajmie domowemu kom-
puterowi, wyposażonemu w nieskomplikowany program matematyczny, kilka 
minut i otrzymamy 7r z dokładnością do . . .  trzech cyfr po przecinku. Zu-
pełnie dobry jest natomiast stary

Sposób geometryczny: oblicz obwód kwadratu wpisanego w okrąg o 
promieniu 1. Wyprowadź wzór na długość boku 2n-kąta wpisanego w 
okrąg, jeżeli znana jest długość boku n-kąta foremnego. Obliczaj dłu-
gości boków kolejnych wielokątów foremnych: ośmiokąta, szesnastokąta, 
trzydziestodwukąta, . . . ,  a -  sumując -  otrzymasz dowolnie dokładne 
przybliżenie 7r. Już 62 razy wystarczy do 35 miejsc po przecinku. Dziś 
jest to kilkanaście sekund dla komputera, ale na początku XVII wieku 
Holender Ludolf van Ceulen wraz z żoną zużyli na to wiele lat pracy. 
Dlatego 7r nazywa się niekiedy ludolfiną (-1). Wzorem na długość boku 
2n-kąta foremnego w zależności od długości boku n-kąta jest (*)

(*) O innych, bardziej wymyślnych algorytmach na 7r piszę na przykład w swoich 
książkach Opowieści matematyczne, Warszawa 1984 i Opowieści geometryczne, Warszawa
1995.
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Ponieważ dla kwadratu wpisanego w koło o promieniu 1 mamy X2 =  \/2, 
więc ośmiokąt foremny ma bok długości

co jest równe w przybliżeniu 0,9801. Mnożąc to przez 32, otrzymamy 
znaną przybliżoną wartość liczby 7r =  3,14. Pamiętajmy, że obwód koła 
o promieniu r to 2nr.

Podstawowym elementem algorytmu jest najczęściej pętla. Bardzo często 
w algorytmach pojawia się pętla: powtarzalna czynność, wykonywana aż 
do uzyskania żądanego efektu (kolejne dzielenie w algorytmie Euklidesa, 
wyrabianie ciasta, jednostajny ruch pędzlem lub wałkiem z farbą po ścianie). 
Już pierwsze „praprogramy” w „prehistorii prakomputerów” -  mam tu na 
myśli silnik analityczny Charlesa Babbage’a z lat trzydziestych XIX wieku 
-  były pisane w formie pętli, a programistką była Augusta Ada Lovelace, 
córka . . .  lorda Byrona.

Algorytmy zawsze nas otaczały, ale teraz atakują całym frontem. Coraz 
więcej jest urządzeń, które umiemy obsługiwać, nie mając pojęcia o ich na-
turze. Jeśli przycisnę tu, to stanie się to a to. Wszystko dobrze, póki działa, 
póki nie trzeba zacząć myśleć. Ale skoro możemy się napić zimnej coca-coli, 
nie angażując zbytnio szarych komórek i sprytu, to może jednak lepiej za-
chować myślenie do spraw poważniejszych? To duży problem w nauczaniu 
matematyki i nie tylko: jakie są właściwe proporcje w nauczaniu? Czy uczyć 
algorytmów (co obejmuje też naukę wielu rzeczy na pamięć), czy preferować 
myślenie? Pozornie sprawa jest jasna: myślenie, myślenie i jeszcze raz my-
ślenie, bo wszelkie dane można znaleźć w encyklopediach i Internecie. Ale 
z myśleniem jest tak, jak z szarżą kawaleryjską: można ją stosować tylko 
raz i to w odpowiednim momencie bitwy. Myślenie jest przygodą: wbrew 
powszechnej opinii uczymy się po to, by jak najwięcej rzeczy robić bez my-
ślenia. Kierowca nie może myśleć o tym, jak prowadzić samochód, chirurg 
nie może myśleć, jak się używa skalpela, matematyk nie może myśleć, ile 
jest dwa razy dwa. Oni to muszą wiedzieć. Natychmiast, a nie dopiero, gdy 
pomyślą. Muszą znać na pamięć algorytmy.

a dla 64-kąta mamy efektownie wyglądającą formułę:
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I matematycy, i informatycy używają rekursji oraz indukcji.

Jak zrobić esklop (nieprawidłowa rekursja): 
W z ią ć  p ó ł fu n ta  cielęciny, u m yć, posolić, 
w strząsn ąć i zrobić esklop.

Julian Tuwin, W  oparach absurdu

Rekursja jest w pewnym sensie przeciwieństwem indukcji. Ten drugi ter-
min pochodzi od łacińskiego inductio (=  wpływ, wszyscy uczyliśmy się o 
indukcji elektromagnetycznej, a na lekcjach matematyki w szkole o indukcji 
zupełnej). Algorytm indukcyjny to taki, w którym robi się wszystko po ko-
lei, systematycznie, w naturalnej kolejności: obieramy ziemniaki, wstawiamy 
je do wody, solimy, zapalamy gaz. Wymaga to posiadania od razu planu 
działania, a choć w przypadku gotowania ziemniaków jest on nieskompliko-
wany, moglibyśmy pomyśleć tak: „aha, widziałem kiedyś, jak żona gotowała 
kartofle, pamiętam, że woda musiała zawrzeć, no to nastawmy wodę. Aha, 
mówiła, żeby osolić, no to wsypmy sól. No, świetnie, początek już mamy, 
co teraz, aha, kartofle, gdzież one są, o, mam, no, to wrzucamy, stop, ja-
koś dziwnie wyglądają, już wiem, trzeba je obrać.. . ,  uff, nie wiedziałem, 
że to takie trudne, no, ale wszystko się udało. . To jest właśnie rekursja: 
zaczynamy od czynności, którą przy indukcji wykonujemy na końcu.

Indukcyjny algorytm na zdanie egzaminu polegałby na uczeniu się wszys-
tkiego po kolei, w logicznej kolejności: najpierw nauczę się A , bo to jest po-
trzebne do B , a bez B nie zrozumiem C. Rekursja polegała by na tym: biorę 
się za C, ale po chwili odkrywam, że muszę opanować B, więc rozgrzebuję 
zagadnienie B  i nagle zauważam, że jeszcze nie umiem A . Uczę się A , na 
kupie papierów znajduję otwarte notatki do B i po opanowaniu B  wracam 
do C. Podobnie przy remoncie domu czy samochodu: można robić systema-
tycznie, od podstaw, lub zacząć od rzeczy najbardziej widocznych, a'potem 
„zobaczymy, co tam w środku” .

A lg o r y tm  indu kcyjn y

[Rysunek przedstawia wagę szalkową. Na 
jednej szalce siedzi słoń, na drugą wcho- 
dzą („gęsiego” ) mrówki. Jedna z nich 
mówi: „Kiedyś wreszcie przeważymy”.]

Rekursja

Zadanie 1. Dane są: gaz, zapałki i garnek 
i kran z wodą. Zagotować wodę. 
Rozwiązanie: Wlewamy wodę do garnka, 
stawiamy na gazie, zapalamy gaz. Cze-
kamy.
Zadanie 2: Dane są: woda, gaz, zapałki i 
garnek. Woda już jest w garnku. Zagoto-
wać wodę.
Rozwiązanie przez rekursję. Wylewamy 
wodę z garnka. Korzystamy ze znanego 
już rozwiązania zadania 1.
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Dlaczego więc w ogóle matematycy używają rekursji? Jest logicznie 
prostsza („sprowadziliśmy zadanie do poprzedniego” ) i -  co najważniejsze 
-  algorytmy rekursywne łatwiej przekładają się na program. A że dłużej 
działają? Trudno. Coś za coś. Prześledźmy to na przykładzie ciągu Fibo- 
nacciego:

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,510,887,1397,...

Ciąg ten zaczyna się od zera i jedynki, a każdy następny wyraz jest sumą 
dwóch bezpośrednio go poprzedzających. Jest bardzo ciekawy dla matema-
tyka. Oto dwa krótkie programy do obliczenia 26 liczby ciągu Fibonacciego 
(w języku Mathematica); prosimy też komputer o podanie czasu działania 
każdego z tych programów (Timing). Nie trzeba w ogóle znać się na pro-
gramowaniu, żeby zauważyć, że program rekurencyjny jest prostszy, toporny 
i być może szybciej byśmy tę liczbę wyznaczyli za pomocą kartki i długopisu 
(ponad dwie minuty!). To i tak dobry czas! Program oblicza zawsze wszystko 
od nowa. Musi na przykład 75025 razy ściągnąć z pamięci informację, że 
fib on a cci[l] =  0 i tyle samo razy, że fibonacci[2] =  1, następnie 46368 
razy obliczyć trzecią liczbę Fibonacciego, 28657 razy, że fibonacci[4 ] =  3 
i tak dalej . . .  Program indukcyjny wygląda trochę gorzej (tyle symboli.. . ) ,  
ale proszę, jak działa: sześć setnych.

Rekursja Indukcja

fibonacci [n.Integer] := fibo [1] = 0

fibonacci [n-1] + 0

fibonacci[n-2] fibo [2] = 1

fibonacci [1]= 0 1

0 Timing [ {For [k=3, k <= 26, k++,

fibonacci [2] = 1 fibo[k] = fibo[k-l] + fibo[k-2]],

1 fibo[26]} ]

Timing [fibonacci[26]] {0.06 Second, {Null, 75025}}

{130.34 Second, 75025}

oba programy w języku Mathematica

Starsi Czytelnicy pamiętają, że matematyka i w ogóle nauka były symbo-
lem pewności. „To naukowo stwierdzone” , „pewne matematycznie” , „mocne 
jak dwa a dwa cztery” -  chwała pokoleniom uczonym, które wyrobiły taką 
reputację nauki. Dziś powoli utrwala się inny symbol niezawodności: „to 
obliczył komputer” , co trudno przyjąć bez żalu. „Nie osiągniesz nigdy celu, 
gdy się nie znasz na Excelu” -  taką maksymę przekazuje się w wielu szkołach 
średnich i wyższych.
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Bo i jak to jest z arkuszem kalkulacyjnym? Jeszcze 15 lat temu, aby 
posłużyć się komputerem, nawet do prostych obliczeń, trzeba było własno-
ręcznie napisać program. Języków programowania -  czyli sposobów komu-
nikacji z maszyną -  trzeba się było długo uczyć, tak jak języków obcych. 
Języki programowania mają też niemiłą dla przeciętnego użytkowmka ce-
chę: są bardzo matematyczne. Dlatego mało kto był w stanie wykorzystać 
efektywnie to niesamowite urządzenie, jakim jest komputer.

Dziś z komputera jest w stanie korzystać każdy, bez różnicy wykształce-
nia (w szczególności matematycznego) i . . .  inteligencji. Maszyna podpowie, 
doradzi, zasugeruje, a gdy użytkownik chce zrobić coś, co jej się nie podoba, 
zapyta dla bezpieczeństwa .Are you sure? Aby komputer stał się dostępny 
dla każdego, stworzono niezliczoną ilość pakietów, takich jak edytory tek-
stu, bazy danych, programy inżynierskie, naukowe, dla bibliotek, banków... 
Czekam, kiedy w budce z warzywami na moim osiedlu pojawi się komputer.

Jednym z takich gadżetów jest arkusz kalkulacyjny. Jako tako posługiwać 
nim się będzie każdy po kilku godzinach nauki, choć pełne opanowanie jego 
możliwości zajmie miesiące intensywnych studiów. Rynek komputerowy zo-
stał dziś opanowany przez Microsoft i dlatego mówiąc „arkusz kalkulacyjny” 
mamy prawie zawsze na myśli Excel. Przyjrzyjmy się mu z ogólnego, huma-
nistycznego punktu widzenia.

W  komórkach pamięci operacyjnej komputera przechowywane są liczby 
-  wartości zmiennych. Programując, projektujemy zmiany wartości tych ko-
mórek i przesyłamy wartości z jednych do drugich. Odbywa się to wszystko 
gdzieś w wirach obwodów scalonych, mikroskopijnie nadrukowanych na kar-
tach, które wkładają nam do komputera. W arkuszu kalkulacyjnym tę za-
sadę działania komputera mamy wyciągniętą na wierzch. Widzimy ekran 
pokratkowany niemal tak, jak tradycyjny zeszyt do matematyki. Z kratek 
do kratek przesyłamy wartości liczb, sami bądź „automatycznie” ; podsta-
wowe funkcje matematyczne i możliwości samego arkusza są skondensowane 
pod postacią różnych ikonek. Wystarczy kliknąć na obrazek i rzecz się sama 
wykonuje.

Ten prosty pomysł (piktogramy i pokratkowany ekran) okazał się rewe-
lacyjny. Posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym może zmienić nasz cały 
stosunek do matematyki. Więcej: cały styl jej nauczania w szkole, uczelniach 
technicznych i ekonomicznych. Rozpatrzmy takie oto zadanie:

Bank I oferuje odsetki p od lokaty półrocznej (tj. w stosunku półrocz-
nym), bank II q procent od rocznej. Przy jakich wartościach p i q przetrzy-
manie pieniędzy w banku I przez cały rok będzie bardziej korzystne niż w 
banku II?

Klasyczne, szkolne rozwiązanie jest takie: Złotówka w banku I da po 
pół roku p procent, będzie to zatem 1 +  p złotych. Po następnym półroczu 
dostaniemy p procent od 1 +  p, zatem łącznie będziemy mieli
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1 +  p +  p (l +  p) =  (1 +  p)2

złotych. W  banku II mielibyśmy 1 +  q złotych. Musimy zatem rozwiązać 
nierówność:

(1 + p )2 > 1  +  9.
To ćwiczymy w szkole. Przekształcamy lewą stronę:

1 +  2p +  p2 >  1 +  q,

doprowadzamy do standardowej postaci:

p2 +  2p -  q >  0,

obliczamy deltę
A  =  4q +  4 =  4(9 +  1)

i po krótkich rachunkach dostajemy końcową odpowiedź: p >  — 1 +  y/q +  1. 
Jeśli bank II oferuje 11 procent, to q — 0,11, zatem stopa w banku I musi 
być większa od — 1 +  y/1,21 =  0,1, czyli 10 procent.

Arkusz kalkulacyjny uwalnia nas od równań kwadratowych. Nie daje 
„ładnego wzoru” , za to sprawnie przelicza jedne procenty na drugie. Do 
jednej z komórek (np. A l) wprowadzamy p, do drugiej, na przykład BI 
1+p, w trzeciej, np. C l, każemy komputerowi zamieścić 1 + p  razy zawartość 
BI, w czwartej D l wprowadzamy 1 +  q. Możemy sobie nawet zażyczyć, 
żeby w piątej komórce, powiedzmy E l, pojawił się numer banku dającego 
korzystniejszą lokatę. Wprowadzamy wartości p i 9, patrzymy, co jest w E l 
i do tego banku zanosimy pieniądze. Łatwo, lekko, przyjemnie. Zamiast 
żmudnych rachunków z pierwiastkami mamy przyjemny wydruk. Tak się 
coraz częściej naucza matematyki.

I bardzo dobrze, tyle że uogólniając tę metodę może przestaniemy uczyć 
dzieci i młodzież pisania i czytania: bo wszystko można wyprowadzić na 
ekran i przedstawić w postaci ikonek. Łatwość obliczeń i sprawność w prze-
twarzaniu danych sprzyja biurokracji, zachęca do zbierania wielkiej liczby 
danych, które można potem wykorzystać do złych celów (choć można i do 
dobrych), ale najczęściej po prostu nie wiadomo, co z nimi zrobić (2).

Według teorii Malthusa liczba ludności będzie się zwiększać w sposób 
geometryczny, zaś żywności może przybywać tylko według reguły ciągu aryt-
metycznego, co musi się prędzej czy później skończyć źle. Jeśli chodzi o 
informację, jest na odwrót: przyrost masy informacyjnej wydaje się geo-
metryczny, a nasze, ludzkie możliwości, rosną co najwyżej w sposób aryt-
metyczny. Nazywane to bywa „bombą I” , która wybuchnie w ten sposób,

(2) Pewien znajomy autora postanowił sprawdzić, jak szybko uda mu się znaleźć w 
Internecie połączenia z Fidżi do Samoa Zachodniego. Po dziesięciu minutach miał już 
pełny rozkład lotów, którym się nawet nie zainteresował, bo i po co?
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że wszystko utonie w ogólnym szumie informacyjnym. To jest pewne. Ar-
kusz kalkulacyjny przyspiesza nadejście tego momentu, ale nie znaczy to, że 
powinniśmy wracać do liczenia na paciorkach.

Największą biedę miałem z rachunkami, których uczył mnie sam pan Murdstone. 
Lekcja zaczynała się zwykle od podobnych pytań:

-  Jeśli wejdę do sklepu i kupię 5500 kg sera po 4 i pół złotego za kilogram, to ile 
zapłacę?

Nad takimi zadaniami ślęczałem nieraz całe godziny.
Karol Dickens, David Copperfield

Rozwiązanie zadania Davida Copperfielda w XXI wieku:
1) Uruchom Microsoft Excel,
2) W  komórce A l wpisz tekst Podaj cenę sera (za kilogram):
3) W  komórce A2 wpisz tekst Ile sera kupiłeś (w kilogramach):
4) W  komórce A3 wpisz tekst: A zatem zapłacisz:
5) W  komórce B3 wpisz formułę: =  BI * B2 (pamiętaj o naciśnięciu 

Enter),
6) Wprowadź dane do komórki BI: 4,5,
7) Wprowadź dane do komórki B2: 5550,
8) W  komórce B3 odczytaj wynik (w złotówkach) 24975.




