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Co to jest algorytm ? Pochodzenie terminu

Algorytm jest to:

- procedura obliczeniowa, która z danych wejściowych
wytwarza dane wyjściowe (wynik algorytmu) 

- sposób rozwiązania konkretnego problemu
obliczeniowego

Algorytm (z łac. Algorismus)

- nazwa pochodzi od nazwiska matematyka
z IX w. n.e. (Abu Jafar Mohammed ibn Musa 
al-Chowarizmi)

- pierwsze znane algorytmy stworzyła cywilizacja
babilońska (gliniane tabliczki z pismem klinowym)



Klasyfikacja problemów

Problemy niealgorytmiczne

• problem STOPU: czy program komputerowy po 

wczytaniu danych zatrzyma się w skończonym czasie ?

• równania diofantyczne : znalezienie rozwiązania 

całkowitoliczbowego równania z całkowitymi 

współczynnikami, np. 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 = 𝑧𝑛

• decyzyjny problem poprawnego pokrycia płaszczyzny 

wielokątnymi płytkami o zadanych własnościach



Klasyfikacja problemów

Przykład:

Decyzyjny problem pokrycia płaszczyzny 

kwadratowymi płytkami Wanga (skończony

zbiór płytek z pokolorowanymi brzegami).

Czy istnieje poprawne kolorowanie płytkami 

ze zbioru Wanga nieskończonej kraty, 

spełniające warunek, aby stykające się 

krawędzie przylegających płytek były w tym 

samym kolorze?

W przykładzie obok zbiór 4 płytek Wanga 

można ułożyć w kwadrat 5 x 5, którego 

krawędzie poziome/pionowe są tak samo 

pokolorowane. Istnieje więc poprawne 

okresowe pokrycie płaszczyzny i odpowiedź

w problemie decyzyjnym jest pozytywna.



Klasyfikacja problemów

Problemy prawdopodobnie niealgorytmiczne

•problem Collatza (czy dla danej liczby całkowitej k

poniższa procedura zatrzymuje się?)



Klasyfikacja problemów c.d.

Problemy algorytmiczne

- decyzyjne
- optymalizacyjne

Problem P jest problemem decyzyjnym, 
jeżeli jego rozwiązaniem dla danych wejściowych
jest odpowiedź TAK lub NIE.

Problem P jest problemem optymalizacyjnym, 
jeżeli jego rozwiązaniem dla danych wejściowych
jest takie rozwiązanie dopuszczalne, które
maksymalizuje (lub minimalizuje) pewną funkcję
miary (np. kosztu).



Przykład 1: algorytm wyboru maksimum



Przykład 2: algorytm wyszukiwania binarnego







Notacje asymptotyczne



Notacje asymptotyczne



Notacje asymptotyczne



Złożoność czasowa i pamięciowa 

programów komputerowych

Złożoność czasowa :

- czas obliczeń, liczba operacji
- zależy od rozmiaru danych wejściowych n,

implementacji i struktur danych
- złożoność najgorszego i średniego przypadku

Złożoność pamięciowa :

- pamięć programu, pamięć danych
- zależy od rozmiaru danych wejściowych n,

budowy algorytmu, implementacji i struktur
danych

Kompromis pomiędzy pamięcią i czasem!



Złożoność czasowa algorytmów

Funkcje podliniowe, wielomianowe, niewielomianowe



Złożoność czasowa algorytmów

Porównanie czasów obliczeń algorytmu O(n^3) 
na superkomputerze Cray-1 i algorytmu O(n) 

na komputerze osobistym IBM PC/AT



Złożoność czasowa algorytmów



Złożoność czasowa algorytmów

Porównanie algorytmów badania planarności grafu,
czas obliczeń dla danych n i c, max rozmiar grafu
w ustalonym czasie przetwarzania (1 min, 1 godz.) 



Złożoność czasowa algorytmów

Max rozmiar problemu n w funkcji 10-krotnego 
wzrostu szybkości procesora



Złożoność czasowa algorytmów
Max rozmiar problemu s w funkcji t-krotnego

wzrostu szybkości procesora



Hierarchia złożoności asymptotycznej



Klasyfikacja algorytmów – inne kryteria

•metoda konstrukcji algorytmu

•struktura danych

•obszar zastosowań

•dokładność wyniku

•liczba procesorów

•determinizm



Klasyfikacja algorytmów - metoda konstrukcji



Klasyfikacja algorytmów : struktura danych



Klasyfikacja algorytmów : obszar zastosowań



Klasyfikacja algorytmów : dokładność



Klasyfikacja algorytmów : ilość procesorów



Klasyfikacja algorytmów : determinizm



Obszary zastosowań algorytmów



Obszary zastosowań algorytmów



Obszary zastosowań algorytmów
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