Tłumaczenie oparte na wersji tekstu z sierpnia 2010 roku.
Tłumaczenie poprawiono w 2017 roku, w ramach grantu CS4HS.
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Wprowadzenie
Książka zawiera osiem scenariuszy zajęć o informatyce.
Stanowi uzupełnienie książki „Teacher’s Edition of Computer Science Unplugged”,
przetłumaczonej na język polski w roku 2011.
Pierwsze wydanie tej książki w języku angielskim ukazało się w roku 1999. Drugie
wydanie, przystosowane do warunków szkolnych, ukazało się w roku 2002.
Tłumaczenie na język polski oparte jest na wersji tekstu z wydania elektronicznego
z sierpnia 2010 roku.
Autorzy tłumaczenia dziękują pani Małgorzacie Bednarskiej-Bzdędze (pracownikowi
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za uwagi do scenariuszy.

Informacja o prawach autorskich do oryginału:
This book is available for free download for personal and educational use thanks to
a generous grant by Google, Inc. It is distributed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs licence, which means that you are free to
copy, distribute, and display the book provided you make no changes to the content
(including the attribution to the authors and these license terms); you may not use
this book for commercial purposes, and you may not alter, transform, or build upon
this work. We encourage the use of this material in educational settings, and you are
welcome to print your own copy of the book and distribute worksheets from it to
students. We welcome enquiries and suggestions, which should be directed to the
authors (see www.csunplugged.org).
This book is being translated into several other languages. Please check the web site
for information about the availability of translations.
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Część IV
Granice informatyki.
Problemy NP-zupełne
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Problemy NP-zupełne
Czy istnieją problemy, z których rozwiązaniem nie poradzą sobie nawet komputery? Tak!
Ostatni ze scenariuszy w tej książce pokazuje, że z komputerem nie sposób jest rozmawiać.
Nie dlatego, że nie potrafi mówić, ale po prostu dlatego, że nie rozumie sensu słów. Człowiek
nie potrafi nauczyć komputera rozmawiać, gdyż sam nie wie, na czym ta umiejętność polega.
Ten rozdział dotyczy problemów, dla których sposób rozwiązania potrafimy zapisać w języku
programowania, ale wyników działania komputera nie zobaczymy, gdyż czekalibyśmy na nie
miliony stuleci. Niewiele pomoże zakup szybszego komputera: nawet jeśli byłby 100 razy
szybszy, na rozwiązanie czekalibyśmy miliony lat. Istnieją problemy naprawdę trudne – czas
potrzeby na znalezienie ich rozwiązań za pomocą znanych nam metod, jest dłuższy od
żywotności jakiegokolwiek komputera, który jesteśmy w stanie sobie wyobrazić!
Scenariusze z rozdziału drugiego zawierały przykłady problemów (np. przeszukiwanie), które
można rozwiązać za pomocą mniej lub bardziej wydajnych algorytmów. W tym rozdziale
zajmujemy się problemami, dla których nie są znane wydajne metody ich rozwiązywania.
Wchodzimy na teren największej zagadki współczesnej informatyki: nikt nie wie, czy bardziej
wydajne metody kiedykolwiek się pojawią! Dokładniej: nikt nie wie, czy w ogóle jest sens ich
poszukiwać – być może nie da się ich znaleźć! To nie wszystko. Tysiące tego rodzaju
problemów, choć na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, okazują się być
równoważne. W tym sensie, że jeśli uda się znaleźć wydajne rozwiązanie jednego z problemów
tej grupy, to w prosty sposób uda się je przekształcić w rozwiązanie innego problemu. Takimi
problemami zajmować się będziemy w czasie zajęć, opisanych w tej części scenariusza.
Na kolejnych stronach tej części książki znajdują się trzy scenariusze. Pierwszy dotyczy
zagadnienia kolorowania map, czyli określenia liczby kolorów wymaganych do pokolorowania
mapy, przy założeniu, że sąsiadujące kraje nie mogą być pokolorowane tym samym kolorem.
Drugi zawiera plan ulic niewielkiego miasta – przy niektórych skrzyżowaniach należy ustawić
punkty sprzedaży lodów (trzeba pogodzić dwa wymagania: liczba lodziarni nie może być zbyt
duża, ale dostęp do nich nie powinien być zbyt utrudniony). Trzeci powinien być realizowany
poza budynkiem szkolnym – za pomocą sznurka i kołków od namiotu dzieci będą badać
długość różnych sieci łączących zbiór punktów.
Udział w zajęciach da dzieciom pewne wyobrażenie o złożoności niektórych problemów –
łatwo je sformułować, ale niezwykle trudno rozwiązać. Wcale nie są to problemy abstrakcyjne.
Dotyczą bardzo praktycznych spraw: tworzenia map, układania szkolnego planu lekcji
i projektowania dróg. W części „O co w tym wszystkim chodzi” każdego ze scenariuszy
pojawia się wyjaśnienie określenia „NP-zupełny”, którego używają informatycy-naukowcy.
Wskazane jest, aby zajęcia realizowane były w kolejności, w jakiej scenariusze pojawiają się
w książce. Można się spodziewać, że po zakończeniu tych zajęć najważniejsze otwarte pytanie
współczesnej informatyki będzie czymś, o czym dzieci będą mieć niezłe pojęcie.
Słowo „niewykonalność” jest odpowiednikiem angielskiego „intractability”, którego rdzeń
pochodzi od łacińskiego „tractare”, co znaczy „wyciągać”. Angielski przymiotnik „tractable”
tłumaczy się zaś jako „uległy”, „podatny”, „łatwy do obróbki”. Problemy praktycznie
niewykonalne (ang. intractable problems) będą więc oznaczać takie, z którymi nie radzimy
sobie z powodu trudnej do wyobrażenia sobie ilości czasu potrzebnego do ich rozwiązania.
Chociaż może to brzmieć nieprawdopodobnie, to jednak problemy niewykonalne są obiektem
zainteresowań nie tylko naukowców teoretyków – rozstrzygnięcia w tej dziedzinie miałyby
wielki wpływ na różne kierunki badań w dziedzinie zastosowań (np. dla metod kryptografii,
od których zależy np. bezpieczeństwo transakcji bankowych).
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Temat 13
Ubogi kartograf — Kolorowanie grafu
Streszczenie
Wiele problemów optymalizacyjnych dotyczy sytuacji, gdy np. dwa zdarzenia nie mogą
wystąpić w tym samym momencie. Każdy kto tworzył kiedykolwiek złożony
harmonogram bądź układał plan lekcji w szkole, spotkał się z wyzwaniem spełnienia
wymagań wszystkich zainteresowanych stron. Trudności tego rodzaju dobrze ilustruje
problem kolorowania mapy, wymagający tego, aby dwa sąsiednie państwa były w innym
kolorze. Zajęcia dotyczą właśnie tego problemu.
Wiek
 7 lat i więcej
Potrzebne materiały
 tablica szkolna lub inna powierzchnia do pisania
Każdemu dziecku potrzebne będą:
 karty pracy
 kolorowe znaczniki (np. żetony, pionki do gry)
 kolorowe kredki lub pisaki
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Kolorowanie grafu

Wprowadzenie
Motywem przewodnim tych zajęć jest historia kartografa, który chce pokolorować mapę
w taki sposób, aby dwa sąsiadujące ze sobą kraje były w innym kolorze.
Przykładowa mapa zawiera cztery kraje. Jeśli kraj
północny pokolorujemy na czerwono, to kraje:
wschodni i zachodni nie mogą być czerwone, gdyż
trudno byłoby dostrzec granice między nimi a krajem
północnym. Do pomalowania jednego i drugiego z nich
możemy użyć tego samego koloru zielonego – nie mają
bowiem wspólnej linii granicznej. (To, że „spotykają
się” w jednym punkcie nie ma znaczenia.)
Ponieważ kraj południowy możemy pomalować na
czerwono, potrzeba i wystarczy dwóch kolorów do
pomalowania tej mapy.
Kartograf z naszej opowieści jest ubogim człowiekiem i nie może pozwolić sobie na
używanie wielu kredek, więc stara się używać najmniejszej możliwej liczby kolorów.
Przebieg zajęć
Opisz problem, nad którym dzieci będą pracować, wyjaśniając przy tablicy na czym
polega proces kolorowania. Rozdaj pierwszą kartę pracy.
Przedstawiona na niej mapa może być poprawnie pokolorowana przy użyciu tylko dwóch
kolorów. Polecenie uczniom pomalowania mapy przy użyciu jak najmniejszej liczby
kolorów może sugerować szczególną trudność zadania. Okaże się jednak, że w istocie
jest całkiem proste: w porównaniu z mapami wymagającymi większej liczby kolorów,
w tym przypadku odpada zupełnie problem wyboru koloru dla kolejnego kraju.
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Zachęć dzieci do użycia tylko dwóch kolorów. Powinny odkryć zasadę „trzeba tak”: jeśli
dany kraj jest pokolorowany jednym z kolorów, to sąsiadujący z nim musi być
pokolorowany drugim z kolorów. Po wielokrotnym zastosowaniu tej reguły mapa
zostanie dobrze pomalowana. Najlepiej byłoby gdyby dzieci same mogły odkryć tę
zasadę, bez podpowiedzi. Dzięki temu rozumienie tematu będzie pogłębione.
Po wykonaniu zadania dzieci mogą otrzymać kolejne karty pracy.
Dzieci być może zauważą, że lepiej jest wykorzystać kolorowe żetony zamiast kolorować
mapę kredkami – w czasie pracy może być konieczna zmiana wcześniej podjętej decyzji
o wyborze koloru.
Starsze dzieci można zapytać o to, czy potrafią uzasadnić, że użyły najmniejszej
z możliwych liczby kolorów. Mogą to uczynić na przykład w ten sposób: trzy kolory są
konieczne, bo na mapie jest taka trójka krajów (trzy największe?), z których każdy
graniczy każdym z pozostałych dwóch.
Po uzupełnieniu wszystkich kart pracy, warto poprosić dzieci, by spróbowały narysować
taką mapę, do pokolorowania której trzeba by użyć co najmniej pięciu kolorów.
Zazwyczaj dzieci przedstawiają projekty, które ich zdaniem spełniają powyższe
wymaganie. Nasze zadanie polega na tym, by przekonać dzieci o tym, że się mylą.
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Karta pracy: Kolorowanie grafu (nr 1)
Pokoloruj kraje na mapie, używając jak najmniejszej liczby kolorów
(w taki sposób, by sąsiednie kraje były różnego koloru).
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Karta pracy: Kolorowanie grafu (nr 2)
Pokoloruj kraje na mapie, używając jak najmniejszej liczby kolorów
(w taki sposób, by sąsiednie kraje były różnego koloru).
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Karta pracy: Kolorowanie grafu (nr 3)
Pokoloruj kraje na mapie, używając jak najmniejszej liczby kolorów
(w taki sposób, by sąsiednie kraje były różnego koloru).
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Karta pracy: Kolorowanie grafu (nr 4)
Pokoloruj kraje na mapie, używając jak najmniejszej liczby kolorów
(w taki sposób, by sąsiednie kraje były różnego koloru).
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Modyfikacje i rozszerzenia
Istnieje prosty sposób konstrukcji mapy, do pomalowania której wystarczą dwa kolory.
Takiej ja ta na rysunku poniżej. Należy narysować nakładające się na siebie krzywe
zamknięte. Ich liczba może być dowolnie duża – zawsze do pokolorowania powstałej
w ten sposób mapy wystarczą dwa kolory. Dzieci mogą się o tym przekonać, tworząc
tego typu mapy.
Cztery kolory zawsze wystarczą do
pokolorowania mapy narysowanej na
płaskiej powierzchni. Podobnie jest
na w przypadku powierzchni kuli
(globusa). Ktoś może być ciekaw, jak
wygląda sytuacja map na
powierzchniach o bardziej dziwnych
kształtach przestrzennych, takich jak
torus (tj. powierzchnia opony).
Poważni naukowcy rozstrzygnęli już,
że w tym konkretnym przypadku
może być potrzebnych nawet i pięć
kolorów. Dzieci mogą spróbować to
sprawdzić.
Można sformułować inne ciekawe
problemy badawcze związane
z kolorowaniem map i to na
powierzchni płaskiej. Niektóre z
nich zawierają pytania, na które |
do tej pory nie znaleziono pełnej
odpowiedzi. Dla przykładu,
wyobraźmy sobie, że mapa jest
kolorowana na przemian przez dwie
osoby: jedna jest kompetentna
a druga nie jest (lub jest złośliwa).
Pierwsza postępuje w sposób
efektywny, gdyż chce użyć jak
najmniejszej liczby kolorów. Druga,
kiedy przypada kolej na nią, w sposób tylko poprawny, gdyż nie zależy jej na
minimalizacji liczby kolorów. Jaka jest najmniejsza liczba kolorów potrzebnych do
pokolorowania jakiejkolwiek mapy w tym przypadku? W roku 1992 naukowcy
udowodnili, że ta liczba na pewno nie jest większa niż 33. W roku 2008 poprawiono to
oszacowanie: wystarczy 17. Ciągle jednak nie wiemy, czy aż tyle kiedykolwiek byłoby
potrzebnych. [Wiadomo, że w ogólnym przypadku 7 kolorów nie wystarczy. Przyp.
tłum.] Dzieci mogą potraktować ten problem badawczy jako zabawną grę dwuosobową.
Inny problem kolorowania, zwany problemem kolonialnym, wygląda tak: na dwóch
różnych mapach znajduje się taka sama liczba państw, a każde państwo na pierwszej
mapie w sposób jednoznaczny ma przyporządkowane państwo-kolonię na drugiej mapie
(można dodać narrację: pierwsza mapa to mapa państw na Ziemi a drugą – mapa kolonii
na Księżycu). Jaka jest minimalna liczba kolorów potrzebnych do poprawnego
kolorowania obu map, przy założeniu, że każde państwo oraz jego kolonia muszą być
tego samego koloru? Problem ten pozostaje do tej pory nierozwiązany.
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O co w tym wszystkim chodzi?
Problem kolorowania map, który był przedmiotem zajęć, polega na ustaleniu minimalnej liczby
kolorów (dwa, trzy lub cztery) potrzebnej do pokolorowania danej mapy. Hipoteza mówiąca
o tym, że dowolną mapę można pokolorować przy użyciu co najwyżej czterech kolorów została
sformułowana już w roku 1852. Niemniej jednak udowodniono ją dopiero po 124 latach w roku
1976. Historia zakończonego sukcesem zmagania z problemem czterech barw stanowi zachętę
dla naukowców zajmujących się wieloma innymi nierozstrzygniętymi do tej pory problemami
informatyki, które sformułowane zostały później.
Problem kolorowania mapy należy do klasy problemów zwanej „kolorowaniem grafu”.
W informatyce graf przedstawia relację między obiektami (przykład na rysunku). Punkty (na
rysunku znacznie powiększone), zwane wierzchołkami, są ilustracją obiektów a odcinki, czyli
krawędzie, ukazują jakiś rodzaj relacji między obiektami.
Na rysunku przedstawiony jest graf,
który przedstawia mapę z zadania
wstępnego. W wierzchołkach zapisana
jest informacja o państwach a
krawędzie między poszczególnymi
wierzchołkami wskazują na to, jakie
państwa graniczą ze sobą. W
przypadku grafu poprawność jego
kolorowania oznacza tyle, że dwa
wierzchołki połączone krawędzią nie
mogą być tego samego koloru. Inaczej
niż w przypadku map, liczba kolorów
koniecznych do poprawnego pokolorowania grafu, który pozbawiony jest ograniczeń
charakterystycznych dla dwuwymiarowej natury mapy, może być dowolnie duża. Problem
kolorowania grafu dotyczy więc minimalizacji liczby kolorów w poszczególnych przypadkach.
Na rysunku ukazany jest graf przedmiotów
szkolnych. Istnienie krawędzi łączącej wierzchołki
reprezentujące zajęcia z dwóch przedmiotów
oznacza, że przynajmniej jeden z uczniów
uczęszcza na oba zajęcia, więc nie mogą być one
w planie lekcji o tej samej godzinie.
Minimalizacja liczby godzin w szkolnym planie
jest problemem równoważnym kolorowaniu tego
grafu. Algorytmy kolorowania grafu budzą wielkie
zainteresowanie w informatyce. Używa się ich w
wielu praktycznych zastosowaniach technicznych.
Prawdopodobnie nie mają jednak większego znaczenia dla kolorowania map – postać biednego
kartografa była stworzona na potrzeby tej książki.
Istnieje bardzo wiele innych zagadnień, które można zilustrować za pomocą grafów. Dwa
przykłady znajdują się w naszych książkach: minimalne drzewo rozpinające (zajęcia nr 9)
i zbiory dominujące (zajęcia nr 14). Za pomocą grafów można przedstawiać różnego rodzaju
informacje. Na przykład sieć dróg między miastami (i problem wyznaczania trasy), połączenia
między atomami w cząsteczce, trasy w sieci komputerowej, ścieżki w układzie scalonym czy
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relacje między zadaniami dużego projektu. Dlatego wszystkie tego rodzaju zagadnienia
znajdują się w polu zainteresowań informatyków. To w dużej mierze ich pracy zawdzięczamy
istnienie efektywnych systemów nawigacji samochodowej.
Wiele problemów grafowych to problemy bardzo trudne – mimo że łatwo je sformułować, to
jednak ich rozwiązania są bardzo czasochłonne. Dla przykładu: znalezienie optymalnego
kolorowania grafu o średnich rozmiarach odpowiadającemu najlepszemu możliwemu planuowi
lekcji dla szkoły o 30 nauczycielach i 800 uczniach – zajęłoby komputerom stosującym
najlepsze znane dziś algorytmy całe lata, a nawet setki lat (zakładając bezawaryjność
komputerów). Te metody są więc praktycznie bezużyteczne. Dlatego musimy zadowolić się
algorytmami prowadzącymi do rozwiązań nieoptymalnych, ale wystarczająco dobrych.
Czas potrzebny do znalezienia optymalnych rozwiązań tego rodzaju trudnych problemów
wzrasta w sposób wykładniczy wraz ze wzrostem rozmiaru grafu. Wyobraźmy sobie, że
problem kolorowania mapy chcemy rozwiązać metodą „siłową”, rozpatrując wszystkie możliwe
sposoby kolorowania mapy. Wiemy, że wymagana liczba kolorów nie może być większa niż
cztery, więc każde z państw pokolorowane być może na cztery sposoby. Jeśli mamy n państw,
to liczba możliwych kolorowań do przeanalizowania jest równa 4n. Wzrasta ona w gwałtowny
sposób: dodanie jednego państwa oznacza czterokrotne zwiększenie tej liczby, a więc i
czterokrotne zwiększenie czasu potrzebnego do znalezienia rozwiązania. Inaczej mówiąc:
superszybki komputer, który rozwiązywałby problem kolorowania mapy dla 50 państw w ciągu
jednej godziny, potrzebowałby już czterech godzin na znalezienie rozwiązania dla przypadku 51
państw. Dodanie 10 państw spowodowałoby wydłużenie jego działania do więcej niż roku.
Oznacza to, że tego rodzaju problemy nie przestaną być trudne tylko dlatego, że budować
będziemy coraz szybsze komputery.
Kolorowanie grafu jest dobrym przykładem problemu o wykładniczym czasie rozwiązania.
W przypadku małej liczby państw, jak to miało miejsce w zadaniach z kart pracy, znalezienie
optymalnego kolorowania było dość proste. Już jednak dwucyfrowa liczba państw praktycznie
uniemożliwia ręczne rozwiązywanie problemu. W przypadku trzycyfrowej liczby państw nawet
komputer potrzebowałby czasu mierzonego w latach na przeanalizowanie wszystkich
możliwych kolorowań w celu znalezienia optymalnego.
Wiele zagadnień życia (technicznych, ekonomicznych itd.) to zagadnienia o tego rodzaju
stopniu złożoności. Ich wystarczająco efektywne rozwiązywanie jest niezbędne do
funkcjonowania dzisiejszego świata. Stosowane są metody heurystyczne (przybliżone), które
w rozsądnym czasie pozwalają na znalezienie rozwiązań wystarczająco dobrych dla bieżących
celów praktycznych.
Na przykład stworzony za pomocą heurystycznych szkolny plan lekcji może wymagać
używania o jedną więcej sal lekcyjnych niż w przypadku idealnego planu. Szukając analogii,
można by powiedzieć tak: biedny kartograf zakupi jeden dodatkowy kolor, choć z
teoretycznych rozważań wynika, że nie jest on niezbędny.
Nikt nie udowodnił do tej pory, że nie istnieje efektywna (niewykładnicza) metoda rozwiązania
problemu kolorowania grafu. Naukowcy jednak wątpią w to, że kiedykolwiek zostanie
znaleziona. Więcej na ten temat w dwóch następnych rozdziałach.
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Rozwiązania i wskazówki

To jest jedyne rozwiązanie dla mapy z karty pracy nr 1 (dwa kolory wystarczą).

Do pokolorowania pierwszej z map karty pracy nr 2 należy użyć trzech kolorów.
Druga wymaga już czterech.
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Mapa z karty nr 3 wymaga użycia trzech kolorów.

Do pokolorowania mapy z karty nr 4 wystarczą dwa kolory.
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Temat 14
Miejscowość turystyczna — Zbiory dominujące
Streszczenie
Modelami wielu problemów (np. inżynierskich) mogą być obiekty matematyczne zwane
grafami. Dzięki temu abstrakcyjnemu przedstawieniu danego problemu projektowanie
użytecznych algorytmów jego rozwiązania staje się łatwiejsze.
W czasie tych zajęć celem uczniów będzie wskazanie możliwie jak najmniejszej liczby
takich wierzchołków grafu, że wszystkie pozostałe wierzchołki będą sąsiadować
z przynajmniej jednym ze wskazanych. Zadanie okaże się zaskakująco trudne.
Wiek
7 lat i więcej
Materiały
Każda grupa dzieci będzie potrzebować:
 kartę pracy: Mobilne lodziarnie (s. 20)
 dwa zestawy żetonów (po kilkanaście w dwóch kolorach)
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Zbiory dominujące

Wprowadzenie
Na karcie pracy znajduje się mapa pewnej miejscowości turystycznej. Linie (krawędzie
grafu) to ulice, a punkty (wierzchołki) to skrzyżowania ulic. Miejscowość położona jest
w bardzo gorącym kraju, w którym latem przy wielu skrzyżowaniach ulic ustawia się
obwoźne lodziarnie dla turystów.
Zadanie polega na takim ich rozmieszczeniu, by każdy mógł kupić lody najdalej przy
drugim skrzyżowaniu od miejsca zakwaterowania (inaczej mówiąc: jeśli punktu
sprzedaży nie ma przy najbliższym skrzyżowaniu, to na pewno jest przynajmniej na
jednym z sąsiednich).
Powstaje pytanie: Jaka jest najmniejsza liczba potrzebnych w mieście punktów sprzedaży
i przy których skrzyżowaniach powinny być ulokowane?
Przebieg zajęć
1. Podziel dzieci na małe grupy. Każdej z nich daj kartę pracy (załącznik) i zestaw
żetonów. Przedstaw zadanie w formie ciekawej historii o miejscowości turystycznej.
2. Wyjaśnij dzieciom, jak mają posługiwać się żetonami każdego koloru (odpowiednio do
zaznaczenia skrzyżowań, przy których odbywa się sprzedaż i sąsiednich skrzyżowań,
przy których nie ma potrzeby stawiania lodziarni).
3.Poleć dzieciom, by wykonały kilka prób ustalenia pozycji pojazdów w taki sposób, by
ich liczba była jak najmniejsza – przypomnij im o tym, że koszty inwestycji powinny być
jak najmniejsze.
4. Poinformuj dzieci, że minimalną liczbą lokalizacji dla tego
miasta jest liczba 6. Dzieciom może się nie udać znaleźć tego
rozwiązania. Wskazanie przez uczniów rozwiązania z użyciem
ośmiu czy nawet dziewięciu pojazdów może okazać się
najlepszymi rozwiązaniami w grupie.
5. Pokaż uczniom, używając slajdu przygotowanej prezentacji
lub wykonując odpowiedni rysunek, jak powstawała mapa
miejscowości turystycznej: przez odpowiednie połączenie
sześciu części-fragmentów mapy. Każda z nich przedstawia taki
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układ ulic, w przypadku którego wystarcza ustawienie lodziarni tylko przy jednym ze
skrzyżowań. Połączenie fragmentów polega na tym, że niektóre skrzyżowania
pozbawione punktów sprzedaży (z tego samego fragmentu lub różnych fragmentów)
łączy się ulicami.
6. Zaproponuj uczniom zaprojektowanie ich własnych trudnych przykładów map.
Uczniowie mogą sprawdzić ich trudność na swoich kolegach lub rodzicach. Fakt, iż są
w stanie stworzyć łamigłówki, których inni nie potrafią rozwiązać, może sprawić im nie
lada satysfakcję. To doświadczenie może dać dziecku pewne wyobrażenie o kluczowym
znaczeniu tzw. funkcji jednokierunkowych w zastosowaniach informatyki (kryptografii).
Będzie o tym mowa w ramach zajęć nr 17 i 18.
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Karta pracy: Mobilne lodziarnie
Rozmieść punkty sprzedaży lodów przy skrzyżowaniach tak, by każdy turysta mógł
kupić lody przy skrzyżowaniu najbliższym jego miejscu pobytu lub przynajmniej przy
jednym z nim sąsiadujących. Lodziarni powinno być jednak jak najmniej!

20

Rozwiązanie: Mobilne lodziarnie
Oto zasada konstrukcji łamigłówki:
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Modyfikacje i rozszerzenia
Można podać wiele przykładów sytuacji dotyczących zagospodarowania przestrzeni
dużego miasta: planowanie położenia skrzynek pocztowych, studzienek kanalizacyjnych,
remiz strażackich itp. W realnym świecie mapa nie powstaje w wyniku sztuczki, która
sprawia, że problem jest prosty do rozwiązania (przynajmniej dla autora mapy…). W jaki
sposób rozwiązuje się tego rodzaju problemy?
Dlaczego by nie rozpatrzyć po prostu wszystkich możliwych przypadków rozmieszczenia
np. punktów sprzedaży lodów i wybrać najlepszy? W przypadku miasta z naszej
łamigłówki mamy 26 skrzyżowań. Dość łatwo sprawdzić, że jedna lodziarnia, jakkolwiek
umiejscowiona, nie wystarczy. Sprawdzenie przypadku dla dwóch wymaga już
sprawdzenia 26 x 25 = 650 możliwych konfiguracji (właściwie dwa razy mniej, bo 325:
tyle jest par skrzyżowań do wyboru). Można w ten sposób przeszukać ustawienia trzech
(2600 możliwości), czterech (14 950 możliwości), czy jeszcze większej liczby pojazdów
z lodami. Oczywiście w optymalnym rozwiązaniu nie ma więcej niż 26 lodziarni. Jaka
jest liczba wszystkich możliwych konfiguracji do przeszukania? Ponieważ mamy 26
skrzyżowań i przy każdym z nich może znajdować się pojazd lub nie, mamy 226
konfiguracji, tj. 67 108 864.
Tego rodzaju metodę rozwiązywania problemów określa się w informatyce prostą metodą
wyczerpującego przeszukiwania (ang. brute-force) i jest ona najczęściej niezwykle
czasochłonna. Dość powszechnie funkcjonuje fałszywe przekonanie o tym, że
współczesne komputery działają z tak dużą szybkością, że wykonanie jakiejkolwiek
ogromnej ilości obliczeń nie stanowi dla nich większego problemu. Analizując nasz
przykład musimy pamiętać, że sprawdzenie, czy dana konfiguracja (pojazdy ustawione
przy konkretnych skrzyżowaniach) spełnia warunki zadania, trwa jakiś czas. Taki test
wymaga wyznaczenia odległości, w jakiej od każdego skrzyżowania znajduje się
najbliższa lodziarnia. Załóżmy, że wymaga to 1 sekundy działania komputera.
W przypadku 226 możliwych do rozpatrzenia przypadków oszacujemy czas działania
algorytmu w ten sposób: 226 to ok. 67 milionów; jeden dzień to 86 400 sekund, więc
wszystko potrwa w przybliżeniu 777 dni, czyli ponad dwa lata. Jak wyglądałaby sytuacja,
gdyby sprawdzenie pojedynczej konfiguracji trwało tylko 1/1000 część sekundy?
W przypadku takiej szybkości komputera w ciągu dwóch lat można by sprawdzić miasto
o 36 skrzyżowaniach, ponieważ 236 jest około 1000 razy większe od 226. Nawet gdyby
komputer działał milion razy szybciej (czyli w ciągu jednej sekundy analizował milion
konfiguracji), to w ciągu dwóch lat nie rozwiązałyby problemu ustawienia pojazdów dla
miasta o liczbie skrzyżowań większej niż 46. Tymczasem to nie jest wcale takie duże
miasto. (Ile skrzyżowań znajduje się w dużych miastach?)
Jeśli metoda przeszukiwania wyczerpującego jest tak nieefektywna, to powstaje pytanie,
czy są inne metody rozwiązania takiego problemu? Można by spróbować zastosować
podejście zachłanne (skuteczne w przypadku niektórych łamigłówek). Na czym miałoby
ono polegać w tym zadaniu? Na ustawianiu lodziarni w pierwszej kolejności przy
skrzyżowaniach łączących największą liczbę ulic itd. Okaże się jednak, że niekoniecznie
prowadzi to do minimalizacji liczby lodziarni – w przypadku naszej miejscowości
turystycznej, wybór skrzyżowania łączącego największą liczbę ulic (pięć) to nie jest
najlepszym pomysłem.
Uprośćmy nasz problem. Zamiast pytać o możliwie najmniejszą liczbę potrzebnych
skrzyżowań (problem optymalizacyjny), ograniczmy się do szukania odpowiedzi na
pytanie „czy dana konfiguracja jest minimalna czy nie?” (problem decyzyjny).

22

Jej znalezienie może być czasami łatwe. Oto przykład grafu-mapy, dla której dość łatwo
znaleźć rozwiązanie:

Jeśli dostrzeżemy w tym grafie model krawędziowy sześcianu, to powinno stać się dla
nas oczywiste, że dwa pojazdy w tym „mieście” są niezbędne i że dwa umieszczone
w wierzchołkach „po przekątnej” wystarczą. Znacznie trudniej – choć nie jest to
niemożliwe – uzasadnić (tj. przekonać najpierw samego siebie), że w naszym
turystycznym mieście nie może być mniej niż sześć lodziarni. Okazuje się, że
uzasadnienie, że dana konfiguracja jest optymalna dla miasta, może być w ogólności
zadaniem niezwykle trudnym.
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O co w tym wszystkim chodzi?
Jednym z interesujących aspektów problemu miejscowości turystycznej jest to, że naukowcy
nie mają pojęcia, czy w ogóle istnieje algorytm lokalizacji lodziarni, który byłby znacząco
szybszy od metody prostego wyczerpującego przeszukiwania. W przypadku tej metody czas
działania algorytmu rośnie wykładniczo wraz ze wzrostem liczby skrzyżowań – jest to algorytm
o tzw. złożoności wykładniczej. Algorytmem wielomianowym (o złożoności wielomianowej)
byłby taki, w przypadku którego czas jego działania zwiększałby się proporcjonalnie do
kwadratu, sześcianu lub np. do 17 potęgi liczby skrzyżowań. Taki algorytm zawsze byłby
szybszy od wykładniczego dla odpowiednio dużych map (np. dla n>117 liczba n17 jest mniejsza
od 2n). Czy istnieje wielomianowy algorytm dla problemu miejscowości turystycznej? Nie
znamy odpowiedzi na to pytanie. Mimo że podejmowano usilne próby jej znalezienia. Podobna
sytuacja występuje w przypadku pozornie prostszego problemu, jakim jest rozstrzygnięcie, czy
konkretna konfiguracja jest optymalna (problem decyzyjny). Jedyna znana metoda to metoda
siłowa, polegająca na przeszukaniu wszelkich konfiguracji o mniejszej liczbie lokalizacji.
Algorytmy wielomianowe dla tego problemu nie zostały wynalezione, ale też nikt nie
udowodnił, że nie istnieją.
Problem miejscowości turystycznej jest w istocie problem optymalizacyjnym znajdowania
minimalnego zbioru dominującego w grafie. Jest jednym z ogromnej, liczonej w tysiącach,
grupy znanych problemów, o których nie wiadomo, czy istnieją dla nich wielomianowe
algorytmy ich rozwiązania. Należą do nich problemy z logiki, teorii grafów czy teorii
szeregowania zadań. Zadziwiające jest to, że wile z tych problemów jest równoważnych w tym
sensie, że odnalezienie wielomianowego algorytmu dla jednego z nich oznaczałoby, że można –
po odpowiedniej adaptacji algorytmu – rozwiązać inne. Te zagadnienia należą to grupy
problemów nazywanych w informatyce problemami NP-zupełnymi. NP to skrót od
angielskiego określenia „non-deterministic polynomial”. Oznacza on, że problemy tego rodzaju
da się rozwiązywać w rozsądnym czasie z użyciem komputera, który potrafi sprawdzać
dowolnie dużą liczbę rozwiązań jednocześnie. To w istocie jest nierealistyczne założenie. Nie
da się bowiem zbudować takiego komputera. Jednakże koncepcja takiej maszyny jest ważna ze
względów teoretycznych. Grupa tych problemów nazywana jest zupełną, ponieważ, choć
problemy wydają się zupełnie różne (na przykład kolorowanie mapy niewiele ma wspólnego
z umieszczaniem pojazdów przy skrzyżowaniach), to efektywna metoda rozwiązywania jednego
z problemów może być zaadoptowana do rozwiązania każdego innego problemu z grupy.
Istnieją tysiące problemów NP-zupełnych i naukowcy bez powodzenia poszukują efektywnych
metod ich rozwiązania. Dość powszechnie panuje przekonanie, że taka metoda nie istnieje.
Udowodnienie, że potrzebne są algorytmy wykładnicze, pozostaje wielkim otwartym pytaniem
teoretycznej informatyki, czyli w sumie matematyki.
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Temat 15
Drogi na lodzie — Drzewa Steinera
Streszczenie
Czasem drobna, pozornie mało znacząca, zmiana w sformułowaniu jakiegoś problemu
znacznie utrudnia w znaczący sposób jego rozwiązanie. Problem przedstawiony w tym
scenariuszu przypomina wcześniej analizowany („Zabłocone miasto”, zajęcia nr 9), gdyż
dotyczy znajdowania najkrótszej drogi w sieci. Różnica polega na tym, że dozwolone jest
dodawanie nowych punktów w sieci, co pozwala zmniejszyć długość drogi.
W konsekwencji problem okazuje się o wiele bardziej złożony i w sensie algorytmicznym
bliższy jest łamigłówkom przedstawionym w scenariuszach „Ubogi kartograf” (zajęcia nr
13) i „Miasto turystyczne” (zajęcia nr 14).
Wiek
 7 lat i więcej
Materiały
Każda z grup uczniów powinna otrzymać:


pięć lub sześć kołków do umieszczenia w ziemi (np. kołki mocujące do namiotu
lub elementy wieszaka na płaszcze)



kilka metrów sznurka lub gumki



linijkę lub taśmę do mierzenia



długopis i papier do notowania

Photocopiable for classroom use only.
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Drogi na lodzie

Wprowadzenie
Historia opisana w scenariuszu „Miasto turystyczne” działa się w bardzo gorącym kraju.
W tym scenariuszu narracja dotyczy zupełnie innej części świata. Na mroźnej północy
Kanady, zimą na powierzchniach ogromnych zamarzniętych jezior pługi śnieżne
wytyczają drogi, które łączą miejsca działania wież wiertniczych, by załogi mogły się
odwiedzać. Warunki klimatyczne wymagają, aby łączna długość budowanych dróg była
jak najmniejsza. Jak wytyczyć drogi? Nie ma przy tym żadnych ograniczeń: drogi mogą
być budowane w jakimkolwiek miejscu – jeziora są w całości zamarznięte i pokryte
śniegiem. Powierzchnia jest płaska.
Droga powinna oczywiście składać się z prostych odcinków (tworzyć łamaną) –
wprowadzanie łuków niepotrzebnie zwiększałoby długość drogi. Nie oznacza to jednak,
że zadanie polega na dość prostym połączeniu odpowiednich lokalizacji wież
wiertniczych prostymi odcinkami drogi, dodanie skrzyżowań może pozwolić na
zredukowanie całkowitej długości dróg na lodzie, którą to wartość chcemy uczynić jak
najmniejszą.

Rysunek (a) ukazuje trzy lokalizacje wież wiertniczych. Połączenie jednej z nich
z pozostałymi dwoma, jak w (b), daje w efekcie poprawnie zbudowaną sieć drogową.
Innym rozwiązaniem będzie dodanie skrzyżowania gdzieś w środku i połączenie tego
skrzyżowania odcinkami z każdą z lokalizacji, jak na rysunku (c). Okazuje się, że łączna
długość odcinków tej drugiej sieci jest mniejsza. Tego rodzaju skrzyżowanie nosi
w matematyce nazwę punktu Steinera, na cześć Jakuba Steinera (1796–1863), który
sformułował opisywany problem i jako pierwszy spostrzegł, że szukana długość może
zostać zredukowana przez wprowadzenie do sieci dodatkowych punktów. W naszym
zadaniu możemy je traktować jako nowe, fikcyjne miejsca działania wież wiertniczych.
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Dyskusja
1. Przedstaw uczniom problem, nad którym będą pracować. Używając przykładu opisanego
we wprowadzeniu, pokaż uczniom, że w przypadku sieci z trzema wieżami wiertniczymi,
najlepsze rozwiązanie wymaga dodania dodatkowego węzła sieci (fikcyjnej wieży).

2. Uczniowie będą zajmować się przypadkiem czterech wież, których lokalizacje
przedstawione są schematycznie jako punkty, stanowiące wierzchołki kwadratu (rysunek
(a)). W przypadku zajęć prowadzonych na zewnątrz budynku uczniowie powinni rozpocząć
pracę od wetknięcia czterech kołków w ziemię (np. trawnika) w taki sposób, by stanowiły
wierzchołki kwadratu rozmiaru 1 metr na 1 metr.
3. Poleć uczniom, by wykonali kilka prób łączenia na różny sposób kołków sznurkiem lub
gumką. Powinni zapisywać wyniki pomiaru długości całkowitej sznurka czy gumki. Na tym
etapie uczniowie nie powinni posługiwać się dodatkowymi kołkami, które stanowiłyby
punkty Steinera. (Najmniejszą z możliwych długości uzyskuje się, łącząc trzy kolejne kołki,
co odpowiada narysowaniu trzech boków kwadratu. Ukazuje to rysunek (b). Łączna długość
sieci dróg to 3 metry.)
4. W drugim etapie uczniowie powinni poszukać lepszego rozwiązania problemu, używając
dodatkowych kołków, najpierw jednego, potem dwóch. (Najlepszą jego lokalizacją jest
środek kwadratu. Pokazuje to rysunek (C). Łączna długość dróg wynosi wtedy 2√2 metra,
w przybliżeniu 2,84 m.). Uczniowie (lub nauczyciel) powinni zasugerować poszukanie
rozwiązania z użyciem dwóch kołków. Okazuje się, że umieszczenie dwóch punktów
Steinera w sposób ukazany na rysunku (D), na którym kąty między odcinkami sieci są
równe 120°, daje rozwiązanie w postaci sieci o łącznej długości (1 + √3) m, tj. ok. 2,73 m.
5. W ostatnim etapie uczniowie powinni podjąć próbę dalszego ulepszenia rozwiązania,
używając trzech kołków. Ta zakończy się jednak niepowodzeniem. (Nie jest po prostu
możliwe znalezienie lepszego rozwiązania niż to z użyciem dwóch punktów Steinera.
Wykazanie tego faktu nie jest łatwe. [przyp. tłumacza])
6. Na koniec podkreśl, na czym polega ta trudność zadania, którym się zajmowali. (Nie
wiadomo, gdzie umieścić punkty Steinera i trzeba dokonać wielu prób, by to sprawdzić.)
Photocopiable for classroom use only.
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Karta pracy 1. Drzewo Steinera
Zaprojektuj sieć dróg łączących wieże wiertnicze w taki sposób, aby łączna suma
długości dróg, zbudowanych na zamarzniętym jeziorze, była jak najmniejsza.

28

Karta pracy 2. Drzewo Steinera
Zaprojektuj sieć dróg łączących wieże wiertnicze w taki sposób, aby łączna suma
długości dróg, zbudowanych na zamarzniętym jeziorze, była jak najmniejsza.

Photocopiable for classroom use only.
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Modyfikacje i rozszerzenia

1. Grupy uczniów, które w krótkim czasie, rozwiążą problem dla wersji z kwadratem, mogą
spróbować swoich sił, próbując szukać rozwiązania dla wersji z prostokątem rozmiarów 1 metr na
2 metry. Uczniowie powinni odkryć, że dodanie
jednego dodatkowego kołka nie pozwoli ulepszyć
Drzewo Steinera
pierwotnego rozwiązania, w przeciwieństwie do
(rozwiązanie optymalne)
rozwiązania z dwoma dodatkowymi. (Odpowiednie
sumy długości dróg w sieci to odpowiednio 4 metry
w sytuacji z rysunku (b), 2√5 metra, czyli ok. 4,47 m
w sytuacji jak na rysunku (c) i 2 + √3, czyli ok. 3,73
metra jak dla (d).) Uczniowie powinni zastanowić się,
dlaczego w przypadku prostokąta, inaczej niż
w przypadku kwadratu, nieskuteczne jest dodanie tylko
jednego kołka. (Przyczyna tkwi w tym, iż przy przejściu
z kwadratu do prostokąta w rozwiązaniu (b) zwiększa
się tylko jeden odcinek, natomiast w rozwiązaniu (c)
wydłużają się obie przekątne.)
Drzewa Steinera
2. Starszym uczniom możemy zaproponować
(dwa rozwiązania przybliżone)
trudniejsze wersje zadania (z karty pracy). Uczniowie
mogą zapisywać efekty kolejnych prób rozwiązania
zadania, używając kopii karty pracy albo posługując się
przezroczystą folią nałożoną na kartę pracy
i wymazywalnymi pisakami. Mogą też wykonać
odpowiedni model, posługując się kołkami wbitymi
w ziemię. Wówczas uczniowie powinni informować na
bieżąco o efektach kolejnych prób. (Rysunki po prawej
stronie pokazują optymalne rozwiązanie dla przykładu
z pierwszej karty pracy oraz dwa przybliżone
rozwiązania o zbliżonej wartości dla przykładu z drugiej
karty.) Istnienie dwóch różnych ale podobnych (w
sensie łącznej długości dróg) rozwiązań jest znakomitą
ilustracją dla odpowiedzi na pytanie o stopień trudności
tego rodzaju problemów optymalizacyjnych – istnieje
tak wiele potencjalnych lokalizacji punktów Steinera!
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3. Do dalszych eksperymentów
posłużyć mogą uczniom przykłady
sieci zwanych drabinowymi.
Przykłady drzew Steinera dla
wybranych sieci pokazane jest na
rysunkach po prawej stronie.
Drzewo dla drabiny dwuszczeblowej
jest identyczne z tym dla kwadratu.
Natomiast w przypadku drabiny
trzyszczeblowej rozwiązanie jest już
zupełnie inne – co odkryjesz,
próbując je narysować z pamięci!
Rozwiązanie dla czterech szczebli
stanowią dwa mniejsze drzewa
Steinera połączone odcinkiem.
Jednak w przypadku pięciu szczebli
rozwiązanie nie jest już prostym
połączeniem rozwiązań dla dwui trzyszczeblowej drabiny. Ogólnie
rzecz biorąc, kształt minimalnego
drzewa Steinera dla sieci
drabinowych zależy od parzystości
liczby szczebli. Jeśli jest ich parzysta
liczba, to drzewo jest sumą drzew
dla kwadratów uzupełnioną o odcinki łączące drzewa. W pozostałych przypadkach
rozwiązanie przypomina ciąg rozwiązań dla trzech szczebli. Niełatwo jest jednak podać
ścisły matematyczny dowód.
4. Jeszcze innym ciekawym pomysłem na zajęcia dla uczniów jest przygotowanie modeli
drzew Steinera z użyciem baniek mydlanych. Wystarczy posłużyć się dwoma
przezroczystymi płytami z plastiku i odpowiednią liczbą szpilek, które będą wyobrażać
miejsca na lodowej powierzchni jeziora, które mają być połączone siecią dróg. Ukazuje to
poniższy rysunek.
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Model należy zanurzyć w roztworze mydła. Po wyjęciu błony mydlane powinny być
widoczne pomiędzy szpilkami, tworząc piękny przykład drzewa Steinera.
Niestety niekoniecznie musi to być minimalne drzewo Steinera. Powierzchnie błon
mydlanych tworzą optymalne układy tylko lokalnie. Globalnie optymalne rozwiązania
dla całego zbioru szpilek mogą być zupełnie inne. Można wyobrazić sobie, że w
przypadku szukania rozwiązania dla drugiego z układów z pkt. 2 tego podrozdziału, raz
powierzchnie błon mydlanych przypominałyby jedno z przedstawionych wyżej
rozwiązań przybliżonych, a innym razem drugie.

32

O co w tym wszystkim chodzi?
Sieci dróg, o których była mowa w tym scenariuszu, to minimalne drzewa Steinera.
Nazywa się je drzewami, ponieważ te grafy nie zawierają cykli i są spójne. Podobnie
gałęzie na prawdziwym drzewie rosną w pewnym oddaleniu od siebie i nie zrastają się.
Sieci te nazywa się drzewami Steinera, ponieważ mogą zawierać dodatkowe wierzchołki,
inne od wierzchołków wejściowych, które w sumie wraz z krawędziami tworzą drzewo.
Nazywa się je minimalnymi, gdyż nie istnieją drzewa mniejszych rozmiarów (krótszej
długości) łączące zadane punkty. W scenariuszu „Zabłocone miasto” (zajęcia nr 9)
rozwiązaniem ukazanych tam problemów były minimalne drzewa rozpinające: drzewa
Steinera różnią się od tamtych w zasadzie tylko tym, że podczas ich wyznaczania
dopuszczalne jest uzupełnienie wyjściowego zbioru punktów (lokalizacji) o dodatkowe
punkty (skrzyżowania).
Interesujące jest to, że istnieje efektywny algorytm znajdowania minimalnego drzewa
rozpinającego – metoda zachłanna, która polega na wielokrotnym powtarzaniu czynności
łączenia krawędzią (odcinkiem) dwóch w danym momencie najmniej oddalonych od
siebie wierzchołków (punktów), które nie są połączone żadną ścieżką. Nie znaleziono
natomiast prostego rozwiązania dla problemu minimalnego drzewa Steinera. Nie ma
bowiem prostej odpowiedzi na pytanie o miejsce umieszczenia dodatkowych punktów.
Trzeba zaznaczyć, że trudność dotyczy nawet rozwiązań przybliżonych: dlatego dwa
przybliżone rozwiązania jednego z przykładów przedstawionych w scenariuszu różnią
się. Natomiast jeśli właściwie określi się pewnej wielkości obszary, w których powinny
znaleźć się dodatkowe punkty, to doprecyzowanie ich położenia jest już sprawą
względnie prostą. Potrafią to dobrze zrobić błony mydlane. Podobnie komputery.
Poszukiwanie minimalnych drzew Steinera znalazło swe praktyczne zastosowanie
w czasie wydarzeń związanych z rynkiem telekomunikacyjnym w Stanach
Zjednoczonych i pozwoliło zaoszczędzić duże kwoty pieniędzy. Przed rokiem 1967
(wówczas nastąpiła demonopolizacja rynku telekomunikacyjnego), wielkie firmy
dzierżawiły linie telefoniczne od film telekomunikacyjnych.Wielkość rachunku nie była
obliczana na podstawie pomiaru wykorzystania rzeczywiście używanych kabli. Bazą do
obliczenia kosztów była długość najkrótszej możliwej sieci połączeń, wyznaczona na
podstawie przyjętych założeń teoretycznych. Dzięki temu nie można było pobierać
wyższych opłat od klientów, które byłyby skutkiem stosowania przez firmy
telekomunikacyjne okrężnych tras w sieci. Pierwotnie algorytm, który służył do
naliczania opłat, działał w oparciu o wyznaczenie minimalnego drzewa rozpinającego.
Jednak, około roku 1967, jeden z klientów firmy telekomunikacyjnej – pewna linia
lotnicza, która w ramach prywatnej sieci telefonicznej dzierżawiła trzy wielkie centrale
telefoniczne – zauważył, że dodatkowa centrala telefoniczna w środku sieci
spowodowałaby zmniejszenie długości sieci. W konsekwencji firma telekomunikacyjna
została zmuszona do obniżenia opłat do wartości, jaka wynikałaby z kalkulacji kosztów
w przypadku istnienia dodatkowej centrali telefonicznej w punkcie Steinera! Chociaż
w typowym przypadku, długość minimalnego drzewa Steinera jest tylko od 5% do 10%
krótsza od długości minimalnego drzewa rozpinającego, to wspomniane wyżej
oszczędności mogą być istotne, gdy dotyczy to dużych kwot. Problem minimalnego
drzewa Steinera jest czasami nazywany problemem najkrótszej sieci, ponieważ wiąże się
z poszukiwaniem najkrótszej sieci, która łączy zbiór punktów.
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Po zapoznaniu się z dwoma wcześniejszymi scenariuszami o problemie kartografa
i turystycznego miasta, czytający te słowa nie powinien być zaskoczony tym, że problem
znajdowania minimalnego drzewa Steinera jest problemem NP-zupełnym. Wraz ze
wzrostem rozmiaru problemu (liczby punktów do połączenia), rośnie liczna potrzebnych
do rozpatrzenia przypadków lokalizacji punktów Steinera. Sprawdzenie wszystkich
możliwości (przez proste przeszukiwanie) staje się praktycznie niemożliwe. Problem jest
jednym z tysięcy problemów, o których nie wiadomo, czy istnieją dla nich algorytmy o
złożoności wielomianowej. Udowodniono natomiast, że znalezienie efektywnej metody
rozwiązania jednego z problemów klasy NP-zupełnych oznacza istnienie takich metod
dla pozostałych, np. problemu kolorowania grafu czy szukania minimalnych zbiorów
dominujących w grafie.
W podsumowaniu do poprzedniego scenariusza wyjaśniliśmy, że skrót „NP” oznacza
„niedeterministycznie wielomianowy” (ang. „non-deterministic polynomial”) a określenie
„zupełny” odnosi się do faktu, o którym wspomnieliśmy w poprzednim akapicie:
hipotetyczny algorytm wielomianowy dla jednego z problemów tej klasy można
przekształcić w algorytmy rozwiązujące inne problemy. Zbiór problemów, które można
rozwiązać w czasie wielomianowym nazywa się klasą P. Można więc postawić pytanie:
czy P = NP? Odpowiedź nie jest znana i jej poszukiwanie jest jedną z największych
tajemnic współczesnej informatyki teoretycznej.
Problemy, które da się rozwiązać z użyciem algorytmów wielomianowych – nawet jeśli
nie są one bardzo szybkie – nazywa się czasami wykonalnymi (ang. tractable). Problemy,
dla których nie istnieją takie algorytmy, nazywa się praktycznie niewykonalnymi
(ang. intractable), ponieważ niezależnie od szybkości komputera czy liczby komputerów
używanych jednocześnie, problem jest praktycznie nie do rozwiązania (w rozsądnym
czasie) nawet dla względnie niewielkich rozmiarów danych wejściowych. O problemach
NP-zupełnych opisanych w trzech scenariuszach tego rozdziału książki (kolorowanie
grafu, zbiory dominujące, drzewa Steinera) nie wiadomo, czy są wykonalne czy nie.
Większość informatyków-naukowców pesymistycznie ocenia szansę znalezienia
algorytmu wielomianowego dla problemów NP-zupełnych. Dlatego udowodnienie, że
dany problem należy do klasy NP-zupełnych jest silną przesłanką do uznania go za
praktycznie niewykonalny.
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„Nie potrafię znaleźć
wydajnego algorytmu.
Jestem zbyt głupi.”

„Nie potrafię znaleźć
wydajnego algorytmu, bo
taki po prostu nie
istnieje.”

„Nie potrafię znaleźć wydajnego
algorytmu, ale nie potrafią tego i ci
wszyscy sławni ludzie.”

Co zrobić, gdy nie potrafisz znaleźć wydajnego algorytmu? Masz trzy możliwości.
Co możesz zrobić, gdy Twój szef wymaga od Ciebie wydajnego algorytmu, który znajduje
optymalne rozwiązanie danego problemu, a Ty nie potrafisz go wymyślić? Taka sytuacja miała
miejsce, gdy wspomniana linia lotnicza zorientowała się, że koszt dzierżawy linii telefonicznej
można umniejszyć przez wprowadzenie punktów Steinera. Byłoby wspaniale, gdybyś potrafił
(potrafiła) udowodnić, że nie ma efektywnego algorytmu rozwiązującego problem w sposób
najlepszy z możliwych. Ale to jest bardzo trudne – kto wie, czy w przyszłości jakiś mądry
informatyka nie wymyśli jakiegoś wyrafinowanego rozwiązania problemu. Niestety jest mało
prawdopodobne, byś zdołał (zdołała) wykluczyć istnienie wydajnego algorytmu, czyli uznał
(uznała) problem za niewykonalny. Ale jeśli potrafisz pokazać, że problem należy do klasy
NP-zupełnych, to mógł powiedzieć, że tysiące naukowców zajmowało się już problemami
równoważnymi Twojemu i ich próby znalezienia efektywnego algorytmu zakończyły się
niepowodzeniem. Krótko mówiąc: raczej nie otrzymasz od szefa premii, ale kary też nie!
Oczywiście w rzeczywistości te problemy wymagają rozwiązywania na bieżąco i dlatego używa
się tzw. heurystyk – algorytmów, które nie zawsze dają najlepsze możliwe rozwiązanie, ale
generują (metodą prób i błędów) rozwiązania dość bliskie optymalnym. Algorytmy
heurystyczne mogą być bardzo szybkie, a negatywne konsekwencje braku lepszego rozwiązania
dość niewielkie, więc okazują się w praktyce wystarczająco dobre. Choć z drugiej strony
świadomość istnienia nieco lepszego planu lekcji (czy innego harmonogramu), czy nieco
lepszego układu dróg może być frustrująca.
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Część V
Poufność i bezpieczeństwo
w Internecie — Kryptografia
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Poufność i bezpieczeństwo w Internecie
Z pewnością każdy słyszał o szpiegach czy tajnych agentach, którzy używali szyfrów czy
metod ukrywania informacji w korespondencji. Słowo „kryptografia” dosłownie znaczy
właśnie „ukryte pismo”. W czasie II Wojny Światowej Polacy, a później Anglicy,
budowali specjalne elektromechaniczne urządzenia do łamania wojennych szyfrogramów
(dzięki czemu wojna nie trwała jeszcze dłużej i z pewnością uratowano wiele istnień
ludzkich). Komputery, które pojawiły się w kolejnych dziesięcioleciach, znalazły
zastosowanie wielu dziedzinach życia. Również kryptografia wkroczyła w nową erę.
Ogromne możliwości obliczeniowe komputerów, wcześniej nie do pomyślenia, można
było wykorzystać również do łamania szyfrów. Powstanie sieci komputerowych
i upowszechnienie współdzielonego dostępu do danych doprowadziło do nowych
zastosowań kryptografii – szyfrowania dla zapewnienia bezpieczeństwa danych
i poufności komunikacji oraz podpisów elektronicznych – dla potwierdzenia
autentyczności nadawcy i odbiorcy. Rozwój handlu elektronicznego pociągnął za sobą
rozwój metod zabezpieczania transakcji internetowych. Wagę zagadnienia
bezpieczeństwa w Internecie dostrzegamy też, obserwując skutki tzw. cyberataków
terrorystycznych.
Scenariusze, zamieszczone w tej części książki, pozwalają na zapoznanie dzieci,
w przystępny sposób, z niebanalnymi zagadnieniami kryptografii współczesnej:
rozwiązaniem problemu prywatności (poufności) danych, zastosowaniem funkcji
jednokierunkowych (np. jako rozwiązanie problemu przechowywania haseł dostępu
bezpośrednio na dysku) oraz wykorzystaniem własności problemów zaliczanych do
praktycznie niewykonywalnych (np. dla dystrybucji kluczy sesji i realizacji podpisu
elektronicznego). Dwa kluczowe pojęcia informatyki, które zilustrowane będą w czasie
zajęć, to: pojęcie protokołu i pojęcie złożoności obliczeniowej.
W czasie zajęć, opisanych w scenariuszu nr 16, dzieci poznają metodę obliczania średniej
wieku osób w grupie, która nie wymaga ujawniania sobie nawzajem wieku żadnej z osób.
Kolejne zajęcia pozwolą zrozumieć jak zrealizować proste, lecz pozornie niemożliwe do
wykonania zadanie polegające na uczciwym dokonaniu wyboru poprzez rzut monetą,
przez ludzi, którzy sobie nie ufają, a mają kontakt jedynie telefoniczny. W czasie
ostatnich zajęć, opisanych w tej części książki zaprezentowana zostanie koncepcja
kryptografii asymetrycznej – dokonane to zostanie z użyciem map, podobnych do tej z
zajęć „Miejscowość turystyczna” (które są ilustracją problemu NP-zupełnego).
Tematy poruszane w tej części książki – zwłaszcza ostatni z nich – nie należą do
najłatwiejszych. Dla wzbudzenia zainteresowania uczestników prowadzący powinien
umiejętnie wykorzystać efekt zdziwienia, jaki z pewnością pojawi się po postawieniu
prowokacyjnych pytań („Jak policzyć średnią arytmetyczną, nie ujawniając
poszczególnych liczb?”, „Czy można symulować rzut monetą przez telefon?”, „Jak
szyfrować za pomocą publicznie dostępnego klucza?”, „Czy można zapewnić poufność
w czasie głosowania przez Internet, przy jednoczesnej rejestracji faktu głosowania?”).
Świadomość młodych ludzi dotycząca wagi problemu poufności danych (prywatnych
informacji) i bezpieczeństwa komunikacji w Internecie jest mała. To skutkuje też brakiem
udziału wykształconych obywateli w debacie na temat uregulowań prawnych,
związanych z tymi zagadnieniami. Sytuacja ta może być źródłem nadużyć (np. firm
w stosunku do klientów, ale instytucji publicznych wobec obywateli).
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Temat 16
Współdzielenie sekretów — O poufności informacji
Streszczenie
Zastosowanie technik kryptograficznych pozwala na „współdzielenie” sekretów przy
zachowaniu zaskakująco wysokiego poziomu prywatności.
W czasie zajęć dzieci poznają metodę obliczania średniej wieku osób w grupie, która nie
wymaga ujawniania sobie nawzajem wieku żadnej z osób.
Wiek
 7 lat i więcej
Materiały
Każde z grup dzieci będzie potrzebować:
 bloczek kartek papieru
 długopis

Photocopiable for classroom use only.
© 2002 Computer Science Unplugged (www.unplugged.canterbury.ac.nz)

41

Współdzielenie sekretów

Wprowadzenie
Zadanie polega na wyznaczeniu średniego wieku osób w grupie, w taki sposób, iż wiek
poszczególnych członków grupy nie zostaje nikomu ujawniony!
Równie dobrze ta metoda może być zastosowania w celu ustalenia średniej dotyczącej innych
informacji o dzieciach (np. wysokość kieszonkowego).
Nic nie stoi na przeszkodzie, by tą metodą uzyskać informacje statystyczne w grupie dorosłych
(np. o dochodach).
W grupie powinno się znajdować przynajmniej troje dzieci.

1.

2.

Przebieg zajęć
Wyjaśnij grupie, że zadanie polega na obliczeniu średniej wieku w grupie bez konieczności
ujawniania komukolwiek swego wieku. Zapytaj o pomysły. Jeśli ich brakuje, to zapytaj o to,
czy w ogóle wierzą w istnienie takiej metody…
Wybierz 6-10 dzieci. Podaj pierwszemu dziecku bloczek kartek i poproś je, by napisało na
kartce dowolną trzycyfrową liczbę na pierwszej karteczce. Rysunek pokazuje sytuację, w której
wybrano liczbę 613.
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3.

Poproś to dziecko, by oderwało pierwszą karteczkę, dodało do wybranej liczby liczbę swoich lat
i zapisało sumę na drugiej karteczce. Rysunek ukazuje sytuację, gdy dziecko ma 8 lat. Dziecko
powinno zachować pierwszą z karteczek (i nie pokazywać jej nikomu).

4.

Blok z kartkami trafia do drugiego dziecka, które po wyrwaniu pierwszej kartki, zapisuje na
następnej liczbę powiększoną o jego wiek. W przykładzie jest to dziecko 10-letnie.

5.

Czynności te powtarza się tak długo, aż wszystkie dzieci nie otrzymają bloku kartek i nie
wpiszą liczby.

6.

Następnie blok wraca do pierwszego dziecka. Ono odejmuje od liczby na kartce liczbę wybraną
na początku. W przykładzie jest to: 657-613=44. Ta liczba jest sumą liczby lat dzieci. Po
podzieleniu jej przez liczbę dzieci otrzymujemy średnią wieku: 8,8 lat.

7.

Zwróć dzieciom uwagę na to, iż żadne z nich nie będzie w stanie poznać wieku innego, jeżeli
każdy zniszczył otrzymaną kartkę papieru.
Modyfikacje
System podobny do przedstawionego mógłby zostać użyty w celu zrealizowania tajnego
głosowania: głosujący na „tak” dodawaliby do otrzymanej liczby liczbę 1. Oczywiście dodanie
przez kogoś liczby większej niż 1 (lub mniejszej niż 0) czyni głosowanie nieuczciwym
(uzyskany wynik może nie budzić podejrzeń, chyba że liczba głosów na „tak” przekroczy liczbę
głosujących).
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O co w tym wszystkim chodzi?
W komputerowych bazach danych przechowuje się wiele informacji o charakterze osobistym,
np. stan konta bankowego, zobowiązania podatkowe i kredytowe, czas posiadania prawa jazdy,
wyniki egzaminów, informacje o stanie zdrowia itd. Tajność (utrzymywanie w tajemnicy)
informacji jest bardzo istotna w tych sytuacjach! Z drugiej strony czasem zachodzi potrzeba
podzielenia się pewną informacją z innymi. Na przykład: kiedy korzystamy z karty bankowej
płacąc za zakupy, sklep musi w jakiś sposób sprawdzić dostępność środków na naszym koncie.
Często ujawniamy więcej informacji niż to jest naprawdę konieczne w danej sytuacji.
Na przykład: elektroniczna transakcja w sklepie wiąże się prawdopodobnie z ujawnieniem
nazwy banku, numeru naszego konta i naszego nazwiska. Jednocześnie bank uzyskuje
informację o miejscu dokonanych zakupów. Właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, by bank
stworzył tzw. profil klienta, rejestrując miejsce zakupu benzyny czy odwiedzane sklepy
spożywcze, średni koszt zakupów w danym okresie i ich częstotliwość. Gdybyśmy płacili
gotówką, wtedy żadna z tych informacji nie byłaby ujawniona. Nawet jeśli fakt przekazania
pewnych informacji nie martwi większości z nas, to jednak istnieje ryzyko nadużyć. Dla
przykładu: do osób, które często kupują bilety lotnicze, przesyłane będą oferty biur podróży;
jakość obsługi (w tym czy innym miejscu) będzie uzależniana od stopnia zamożności klienta
(przewidywanego na podstawie marki banku z którego korzysta); w skrajnych przypadkach
dane osobowe ujawnione przy okazji kłopotliwej transakcji (której klient mógłby się wstydzić)
mogą być użyte w celu szantażowania.
Choć utrata pełnej anonimowości jest dość powszechnie akceptowana, to warto wiedzieć, że
istnieją protokoły kryptograficzne, które pozwalają uczynić transakcje elektroniczne równie
poufnymi co płacenie gotówką. Trudno w to uwierzyć, ale pieniądze mogą być przelane z konta
bankowego na konto naszego sprzedawcy bez potrzeby przekazywania stronom informacji o ich
lokalizacji. Wyżej opisane zajęcia z dziećmi pozwalają pomóc im w to uwierzyć (czynią
przedstawione tu rozważania bardziej wiarygodnymi).
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Temat 17
Orzeł czy reszka? — Protokoły kryptograficzne
Streszczenie
Zajęcia pozwolą zrozumieć, jak zrealizować proste, lecz pozornie niemożliwe do wykonania
zadanie polegające na uczciwym dokonaniu wyboru poprzez rzut monetą przez ludzi, którzy
sobie nie ufają, a mają kontakt jedynie telefoniczny.
Wskazane jest, by zajęcia poprzedzone były zajęciami nr 1 (nt. systemu binarnego),
nr 4 (nt. parzystości) oraz nr 14 (nt. funkcji jednokierunkowych).
Wiek
 9 lat i więcej




Materiały
Każda grupa dzieci otrzyma:
kartę pracy: Symulacja rzutu kostką
ok. 25 żetonów w dwóch kolorach
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Orzeł czy reszka?

Wprowadzenie
Pierwsza wersja scenariusza powstawała w czasie, gdy jeden z autorów (Mike Fellows)
pracował w szkole w Peru. Stąd taka a nie inna fabuła towarzyszącej zajęciom opowieści.
Żeńskie drużyny piłkarskie z miast Lima i Cuzco mają zdecydować, w którym z nich rozegrany
będzie finał rozgrywek pucharowych. Najprostszym rozwiązaniem wydaje się rzut monetą.
Jednak miasta są od siebie znacznie oddalone i ze względów finansowych jak i czasowych nie
jest możliwe, by przedstawiciele drużyn spotkali się przed meczem w celu wykonania rzutu
monetą. Czy mogą to zrobić przez telefon? Wydaje się, że tak – Alicja, przedstawicielka
pierwszego klubu, mogłaby rzucać monetą, a Bob, przedstawiciel drugiego klubu, mógłby
obstawić „orzeł” lub „reszka”. Niestety nikt nie może zagwarantować, że Alicja zachowa się
uczciwie. Co więcej, znaczenie i waga turnieju może sprawić, że trudno będzie nie ulec pokusie
kłamstwa (po jednej stronie) czy podejrzeń o nieuczciwość (po drugiej stronie).
Drużyny – jak przekonamy się o tym w czasie zajęć – znajdują jednak sposób na rozwiązanie
problemu braku wzajemnego zaufania. Wspólnie projektują układ elektroniczny, złożony
z bramek logicznych typu AND i bramek OR. Projekt mógłby powstać przez telefon, ale ze
względów praktycznych lepiej posłużyć się urządzeniem typu fax. W czasie projektowania
każda ze stron musi zadbać o to, by układ był wystarczająco złożony, aby niemożliwe było
oszukiwanie. Obie drużyny powinny mieć pełną wiedzę na temat konstrukcji układu.
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Omówienie
Zasady działania bramek logicznych są proste. Każda z nich ma dwa wejścia i jedno wyjście.
Na każdym wejściu może się pojawić jedna z dwóch wartości: 0 (fałsz) lub 1 (prawda). Na
wyjściu bramki AND wartość 1 (prawda) pojawi się wówczas, gdy obie z wartości na wejściu
są równe 1 (prawda). Dla przykładu: jeśli bramka AND ma na wejściach 0 i 1, to na wyjściu
pojawi się 0. Bramka OR ma na wyjściu wartość 1 jeśli przynajmniej jedno z wejść ma wartość
1, a wartość 0 – tylko jeśli obie wartości wejścia to 0.

Wyjście jednej bramki może stać się wejściem innej (czy nawet kilku innych). Dzięki temu
istnieje możliwość stworzenia bardziej skomplikowanego układu logicznego. Poniżej znajduje
się ilustracja dwóch przykładowych układów. Pierwszy (pokazany na rysunku po lewej stronie)
powstaje, gdy wyjścia dwóch bramek OR połączymy z wejściami trzeciej tego rodzaju bramki.
W efekcie uzyskamy układ, który na wyjściu będzie mieć wartość 1, jeśli tylko którekolwiek
z czterech wejść będzie równe 1. Drugi jest jeszcze bardziej złożony: wyjście każdej z dwóch
bramek AND jest podłączone do wejścia dwóch bramek różnego rodzaju, więc na wyjściu
całego układu pojawiają się dwie wartości

Układ, który można by użyć do symulacji rzutu kostką w problemie drużyn piłkarskich, musi
być bardziej złożony. Będzie miał sześć wartości na wejściu i sześć na wyjściu. Zilustrowano na
nim przebieg jednej z symulacji.
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W jaki sposób taki układ może być używany to wykonania rzutu monetą przez telefon? Alicja
wybiera w sposób losowy dane wejściowe w postaci sześciu cyfr 0 lub 1. Informację tę
zachowuje w tajemnicy. Do Boba przesyła natomiast cyfry, które pojawiają się na wyjściu
układu. Bob, jeśli chce wygrać, musi odgadnąć, czy wśród cyfr na wejściu była parzysta czy
nieparzysta liczba cyfr 1 – mówiąc inaczej, musi odgadnąć parzystość wejścia układu. Jeśli
układ bramek logicznych jest skomplikowany, to Bob nie jest w stanie odkryć, jaka jest
właściwa odpowiedź i zmuszony jest do wybierania w sposób losowy (może w tym celu rzucić
nawet monetą!). Bob wygra – i mecz odbędzie się w Cuzo – jeśli jego przypuszczenia okażą się
słuszne. Alicja wygra – i mecz odbędzie się w Limie – jeśli Bob pomyli się. Niezwłocznie po
przekazaniu przez Boba sugestii, Alicja ujawnia utrzymywane w tajemnicy cyfry wejściowe.
Dzięki temu Bob będzie mógł sprawdzić, czy na wyjściu pojawi się wcześniej podany wynik.
1. Podziel dzieci na małe grupy, przekaż kartkę z ilustracją układu i żetony, a następnie
przedstaw odpowiednią narrację. Być może dzieci powinny wyobrazić sobie, że jedno z nich
jest kapitanem, który bierze udział w losowaniu dotyczącym meczu z lokalnym rywalem szkoły.
Należy ustalić konwencję dotyczącą kolorów żetonów, np. czerwone to 0, niebieskie – 1. Dzieci
powinny to ustalenie zaznaczyć w legendzie karty pracy.
2. Pokaż dzieciom, w jaki sposób umieszczać powinny żetony na wejściu. Wyjaśnij zasady
działania bramek AND i OR – ich krótki opis znajduje się u dołu karty (rozważ, czy dzieci nie
powinny pokolorować opisu).
3. Pokaż, w jaki sposób dzieci mają posługiwać się schematem układu tak, aby na wyjściu
pojawiły się odpowiednie wartości. To wymaga od nich dokładności i ostrożności. Poniższa
tabela (która nie powinna być pokazywana dzieciom) przedstawia kompletny zbiór możliwych
par: wejście – wyjście.
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4. Teraz w każdej grupie powinien zostać dokonany podział na dwa zespoły. Następnie należy
wybrać przedstawicieli zespołów: Alę i Boba. Alicja w sposób losowy ustala dane wejściowe,
następnie oblicza ciąg wartości na wyjściu, którą przekazuje Bobowi. On w tym momencie
próbuje odgadnąć parzystość danych wejściowych (tj. czy liczba cyfr 1 na wejściu jest parzysta
czy nieparzysta). Wszyscy mogą się naocznie przekonać, że Bob po prostu zgaduje. Następnie
Alicja ujawnia wszystkim dane wejściowe układu i można sprawdzić, kto wygrał (w razie
wątpliwości można sprawdzić – jeśli ktoś podejrzewa, że w międzyczasie Alicja zmieniła
wybór – wartość na wyjściu układu dla ujawnionych danych wejściowych). W tym momencie
symulację rzutu kostką można uznać za zakończoną.
Bob mógłby oszukiwać, jeśli byłby w stanie, znając ciąg wartości na wyjściu układu, odkryć
odpowiadające my dane wejściowe. W interesie Alicji jest więc zadbać o to, by układ logiczny
przedstawiał funkcję jednokierunkową (w sensie określonym w czasie zajęć nr 14), co
uniemożliwia Bobowi oszukiwanie. Funkcja jednokierunkowa to taka, w przypadku której
łatwo wyznaczyć wartość dla konkretnych danych wejściowych, a niezmiernie trudno określić
dane wejściowe odpowiadające konkretnym wartościom.
Alicja mogłaby oszukiwać, jeśli potrafiłaby znaleźć dane wejściowe o różnej parzystości, które
dają ten sam ciąg wartości na wyjściu. Zadaniem Boba jest więc zapewnienie tego, by możliwie
mało różnych danych dawało takie same ciągi wartości na wyjściu układu.
5. Warto zapytać dzieci o to, czy rozumieją od czego zależy uczciwość Alicji i Boba. Układ
przedstawiony na kartce pozwala czasem Alicji na oszukiwanie – jak pokazuje tabela, np. ciąg
wartości 010010 odpowiada kilku różnym danym wejściowym: 000001, 000011, 000101 itd.
Dla porównania ciąg 011000 odpowiada już tylko wejściu 00010.
Trzeba mieć świadomość, że w przypadku realizacji komputerowej układu liczba używanych
bitów byłaby większa (każdy kolejny bit podwaja liczbę możliwych ciągów wejściowych).
6. Poproś grupy dzieci, aby zaprojektowały swój własny układ logiczny na potrzeby symulacji
rzutu monetą. Niech zastanowią się, czy można stworzyć projekt, który ułatwiałby oszukiwanie
którejś ze stron. Nie ma powodu, by układ składał się koniecznie z sześciu wejść. Liczba wejść
nie musi też być równa liczbie wyjść.
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Karta pracy: Symulacja rzutu kostką
Wybierz dowolnie dane wejściowe układu i wyznacz ciąg wartości na wyjściu.
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Modyfikacje i wersje rozszerzone
1. W praktyce problemem jest potrzeba współpracy przy tworzeniu układu (obwodu), który
będzie do przyjęcia przez obie zainteresowane strony. Może wydawać się to wręcz
niewykonalne – zwłaszcza przez telefon! Okazuje się jednak, że istnieje rozwiązanie – tworzone
są niezależnie od siebie dwa układy, które udostępniane są przez obie strony sobie nawzajem:
Alicja wyznacza wartości wyjściowe obu układów dla tych samych danych i ustala ostateczny
układ bitów na zasadzie „1 – jeśli na obu wyjściach było 1, 0 – w przeciwnym wypadku”.
Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania przedstawiciel żadnej ze stron nie może oszukiwać – jeśli
jeden z układów jest funkcją jednokierunkową, to złożenie dwóch układów również jest funkcją
jednokierunkową.
Dwie kolejne propozycje nie odnoszą się bezpośrednio do tematu protokołów
kryptograficznych, ale raczej dotyczą koncepcji układów logicznych złożonych z bramek AND
i OR. Pozwalają na badanie pewnych ważnych pojęć, które są fundamentalne nie tylko dla
układów komputerowych, ale dla samej logiki jako takiej. Chodzi o pojęcie algebry Boole’a
(matematyk George Boole żył w latach 1815-64).
2. Dzieci mogą zauważyć, że ciąg 000000 na wejściu zawsze determinuje taki sam ciąg na
wyjściu, a ciąg 111111 wiąże się z otrzymaniem identycznego ciągu na wyjściu. (Mogą przy
tym istnieć inne różnocyfrowe dane wyjściowe, którym na wyjściu odpowiadać będzie 000000
czy 111111.) To prosta konsekwencja tego, że układ składa się z bramek AND i OR. Przez
dodanie bramek NOT, których działanie polega na zmianie wartości bitu 0 → 1 lub 1 → 0),
dzieci mogą stworzyć układ, pozbawiony ww. własności.
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3. Istnieją dwa inne ważne rodzaje bramek: AND-NOT oraz OR-NOT. Odpowiadają one
prostym układom bramek AND i NOT oraz OR i NOT. Inaczej mówiąc np. „a AND-NOT b”
odpowiada układowi „NOT (a AND b)”. Posiadają interesującą i ważną własność: wszystkie
inne rodzaje bramek można uzyskać przez złożenie odpowiedniej liczby bramek AND-NOT,
jak i OR-NOT.
Po przedstawieniu tych dwóch rodzajów bramek, zachęć dzieci do zbadania, czy różne rodzaje
bramek mogą powstać przez złożenie innych bramek logicznych (różnego lub nawet tego
samego rodzaju). Poniższy rysunek pokazuje, jak za pomocą bramek AND-NOT (na górze)
i OR-NOT (na dole) stworzyć trzy podstawowe rodzaje bramek (NOT, AND i OR).
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O co w tym wszystkim chodzi?

W ciągu ostatnich lat dostrzegamy ogromny rozwój handlu internetowego.
Sprawą niezwykle istotną jest zapewnienie bezpieczeństwa elektronicznych transakcji
finansowych i wymiany prawnie wiążących dokumentów podpisanych cyfrowo.
Bezpieczeństwo i poufność (tajność) komunikacji w sieciach komputerowych jest realizowana
za pomocą technik kryptograficznych. Już ponad 30 lat temu informatycy-naukowcy stworzyli
podstawy kryptografii klucza publicznego (będzie o tym mowa w czasie zajęć nr 18).
Kryptografia nie zajmuje się tylko problemem utajniania informacji, ale również ograniczonego
(kontrolowanego) wykorzystania informacji poufnych oraz budowania zaufania pomiędzy
osobami odległymi od siebie geograficznie. Wynalezione zostały metody (protokoły)
kryptograficzne, które pozwalają na rzeczy z pozoru niemożliwe, np. na tworzenie podpisów
cyfrowych, które są praktycznie nie do podrobienia czy przedstawianie tzw. dowodów z wiedzą
zerową (np. gwarancji posiadania hasła bez jego ujawniania). Symulacja rzutu monetą przez
telefon jest prostszym problemem z gatunku tych, które mogą wydawać się niemożliwe do
realizacji.
W sytuacji rzeczywistej, Alicja i Bob nie projektowaliby układu logicznego na papierze, ale
użyliby odpowiedniego oprogramowania. Prawdopodobnie nie byliby nawet zainteresowani
poznaniem szczegółów jego działania. Ale chcieliby mieć pewność, że nikt z nich nie może
wpłynąć na wynik, niezależnie jakiej mocy komputer posiada.
W zasadzie, każdy spór może być rozwiązany przez odwołanie się do neutralnego osądu. W tym
przypadku sędzia ma w posiadaniu: układ złożony z bramek logicznych, dane wejściowe Ali,
ciąg wartości przekazany do Boba i jego odpowiedź (próba odgadywania) dotycząca
parzystości. Informacje te stają się informacjami publicznymi, więc żadna z zainteresowanych
stron nie może im zaprzeczyć. Sędzia jest w stanie potwierdzić uczciwość przeprowadzonej
symulacji. Sam fakt istnienia jasnej procedury sprawdzania uczciwości czyni
nieprawdopodobnym, by spór został rozstrzygnięty. Sytuacja jest bez porównania lepsza od tej,
gdzie Alicja rzucałaby prawdziwą monetą a Bob odgadywał – żaden sędzia nie podjąłby się tej
sprawy!
Układ logiczny przedstawiony w czasie zajęć jest w praktyce nieużyteczny – z racji swych
małych rozmiarów nie pozwala na zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa. Lepszą
ochronę zapewnia zastosowanie 32 bitów. I taka liczba może okazać się niewystarczająca –
wszystko zależy od samego układu logicznego. Można sobie wyobrazić wykorzystanie innego
rodzaju funkcji jednokierunkowej (np. podobnej do tej z zajęć nr 14). W praktyce często
korzysta się z metod opartych na niebanalnym problemie rozkładu dużych liczb na czynniki
pierwsze (nie jest to jednak problem NP-zupełny – będzie o nich mowa w następnym rozdziale).
Łatwo można sprawdzić, czy jakaś liczba dzieli inną, ale szukanie dzielników dużej liczby jest
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problemem złożonym obliczeniowo. Trudno byłoby zilustrować użycie tej metody w przypadku
Alicji i Boba, jeśli chcemy używać tylko kartki i długopisu – w praktyce wykorzystuje się
odpowiednie oprogramowanie.
Koncepcja podpisu elektronicznego opiera się na podobnych pomysłach. Dzięki upublicznieniu
ciągu wartości wyjściowych funkcji jednokierunkowej, Alicja jest w stanie wykazać, że to
właśnie ona wygenerowała taki wynik – nikt inny nie może wymyślić danych wejściowych,
którym odpowiadać będzie ten sam wynik. Nikt nie podszyje się pod Alicję! W przypadku
prawdziwego podpisu elektronicznego, potrzeba bardziej złożonego protokołu, który pozwoli na
potwierdzenie autorstwa, nawet gdyby Alicja mu zaprzeczała. Zasadniczy pomysł jest jednak
ten sam.
Możemy wyobrazić sobie inne praktyczne zastosowanie ww. metody – partia pokera przez
telefon (albo negocjacje na temat jakiegoś kontraktu), kiedy nie ma sędziego, który mógłby
nadzorować przebieg gry. Oczywiście gracze nie mogą ujawniać kart w czasie gry. Ale
wymagamy, by postępowali uczciwie – nie powinni twierdzić, że są w posiadaniu asa, jeśli tak
nie jest! Po zakończeniu gry musi być możliwość sprawdzenia poszczególnych ruchów
przeciwnika. Istnieje jednak problem zasadniczy, jakim jest rozdawanie kart w czasie gry.
Okazuje się, że można go rozwiązać z użyciem protokołu, który nie różni się wiele od symulacji
rzutu kostką.
Protokoły kryptograficzne są niezmiernie ważne w czasie transakcji elektronicznych. Pozwalają
zidentyfikować właściciela karty płatniczej, a także uwierzytelnić (potwierdzić autentyczność).
Zapewnienie niezawodności takich metod jest decydującym czynnikiem rozwoju handlu
elektronicznego
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Temat 18
Mały kryptograf — Kryptografia z kluczem publicznym
Streszczenie
Szyfrowanie to zasadnicza sprawa dla zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
Osiągnięciem współczesnej kryptografii jest to, że potrafimy zaszyfrować wiadomość jednym
kluczem (publicznie dostępnym) ale do jej odczytania konieczny jest inny klucz (prywatny),
posiadany tylko przez odbiorcę wiadomości.
Posłużmy się analogią: Wszyscy kupują kłódki, zapisują na nich swoje imiona i kładą je
wszystkie na tym samym stole. Klucze zabierają oczywiście ze sobą – nie są potrzebne do
zamknięcia kłódki zatrzaskowej (z zapadką). Ktoś, kto chce w bezpieczny sposób przekazać
wiadomość do kogoś innego, wkłada ją do skrzynki, którą zamyka przy pomocy kłódki
należącej do adresata. Nawet gdyby skrzynka trafiła w niepowołane ręce, nie będzie mogła
zostać otwarta. Zauważmy, że nie było potrzeby wcześniejszego przekazania żadnych kluczy
pomiędzy zainteresowanymi stronami.
W czasie tych zajęć ukazany zostanie sposób realizacji powyższego modelu szyfrowania.
W świecie cyfrowym nie ma konieczności używania oryginalnych „kłódek”. Zamiast tego
możemy łatwo wykonać ich kopię, a oryginał „zostawić na stole” (do wykorzystania przez inną
osobę). W przypadku tradycyjnej kłódki tworzenie jej kopii wiązałoby się z odkryciem
tajemnicy pasującego do niej klucza. W świecie cyfrowym ten problem nie istnieje.
Brzmi nieprawdopodobnie? Zapraszamy więc do lektury…
Wiek
 11 lat i więcej
Materiały
Dzieci będą podzielone na grupy po 4-5 osób. Każda z grup będzie składać się z dwóch
podgrup. Każda z nich otrzyma kopię dwóch map na karcie pracy pt. Mapy małego kryptografa.
Dla każdej z grup trzeba więc przygotować dwie kopie karty prac.
Przyda się również rzutnik pisma i narzędzie do nanoszenia komentarzy
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Mały kryptograf

Wprowadzenie
Te zajęcia należą do najbardziej wymagających wśród propozycji projektu „CS Unplugged”.
Uważna praca i skupienie są warunkiem ich powodzenia. Dzieci powinny wcześniej
uczestniczyć w zajęciach dotyczących pojęcia funkcji jednokierunkowej („Miejscowość
turystyczna”).
Emilia zamierza przekazać Wojtkowi poufną wiadomość. Pewnie spodziewalibyśmy się, że ma
ona postać zdania czy nawet całego akapitu tekstu. Tym razem jest inaczej – cała wiadomość to
tylko jedna litera (a dokładniej jej kod liczbowy). Oczywiście Emilia mogłaby przesłać cały
ciąg takich jednoznakowych wiadomości, które w konsekwencji dałyby całe zdanie (to całkiem
dobre wyobrażenie działania komputera przesyłającego wiadomość). Czasami jednak nawet
bardzo krótkie wiadomości mogą mieć duże znaczenie – takie przypadki są znane z historii.
Zobaczymy jak Emilia, stosując zasady określone publicznie przez Wojtka („kłódka”), może
zaszyfrować przesyłany komunikat. Przechwycenie tej wiadomości przez niepowołaną osobę
nie oznacza poznanie jawnej treści wiadomości. Tylko Wojtek jest w stanie odtworzyć
wiadomość, bo tylko on zna potrzebne do tego zasady odszyfrowania (klucz do „kłódki”).
Koncepcja ta będzie zaprezentowana z użyciem map, podobnych do tej z zajęć Miejscowość
turystyczna: krawędzie oznaczają ulice a wierzchołki skrzyżowania. Taka mapa będzie w
dwóch odmianach: w wersji publicznie dostępnej służącej do szyfrowania (pełniącej rolę
kłódki) oraz w wersji prywatnej (pełniącej rolę klucza do kłódki).

56

Przebieg zajęć
Na karcie pracy znajduje się wersja jawna (publiczna) mapy Wojtka. Chłopiec mógłby ją
położyć na stole (czy zamieścić na stronie internetowej) tak, aby każdy mógł ją zobaczyć albo
ograniczyć się tylko do wręczenia jej zainteresowanej osobie, która chce wysłać do niego
wiadomość. Na poniższym rysunku pokazana jest natomiast wersja poufna (prywatna) mapy
Wojtka. Różni się od wersji publicznej tym, że niektóre ze skrzyżowań są wyróżnione
(pogrubione).

W czasie zajęć wszyscy uczniowie powinni być zaangażowani w pracę – jest jej sporo. Nie jest
trudna, ale wymaga dużej dokładności. Pomyłka będzie mieć poważne konsekwencje. Ważne,
by dzieci pojęły, że możliwość takiego asymetrycznego sposobu szyfrowania informacji nie jest
oczywista. Jeśli nie pojawią się u nich wątpliwości co do tego, że jest to w ogóle możliwe, nie
będą mieć odpowiedniej motywacji do wysiłku, który będą musiały włożyć w pracę.
Szczególnie cenne może być dla nich spostrzeżenie, że metoda ta pozwoli na przykład na
ukrycie przed nauczycielem znaczenia liścików przesyłanych podczas lekcji – nawet jeśli
nauczyciel zna zasadę szyfrowania, nie będzie w stanie odtworzyć jawnego tekstu.
1. Narysuj na tablicy mapę (klucz publiczny) Wojtka (załącznik „Mapy młodego kryptografa”).
Wybierz liczbę, którą Emilia będzie miała przesłać. W miejscach skrzyżowań umieść na mapie
takie liczby, by ich suma była równa liczbie przesyłanej przez Emilię. Na kolejnym rysunku (na
następnej stronie) są to liczby zapisane wyżej (te bez nawiasów). W tym przypadku Emilia
wybrała liczbę 66, co oznacza, że suma liczb przy skrzyżowaniach musi być równa 66. Nic nie
stoi na przeszkodzie, by wśród nich znajdowały się też liczby ujemne.
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2. Emilia nie może przesyłać do Wojtka w jawny sposób liczb, które naniesione zostały na
publiczną mapę. Gdyby wpadły w niepowołane ręce, to ktokolwiek po ich zsumowaniu
poznałby treść wiadomości. Dlatego Emilia wykonuje następujące obliczenia: przy każdym
skrzyżowaniu zapisuje w nawiasie sumę liczby wcześniej tam zapisanej oraz liczb z sąsiednich
skrzyżowań. Dla przykładu: przy skrzyżowaniu najbardziej wysuniętym na prawo pojawi się
liczba 22 jako suma liczb 6 oraz 1, 4, 11.
3. Emilia wyśle do Wojtka mapę, na której zapisane będą tylko sumy (liczby w nawiasach).
Należy więc wymazać liczby napisane na początku (składniki) i zapisy obliczeń albo na nowym
szablonie mapy zapisać tylko sumy. Można się łatwo przekonać, że dzieci biorące udział
w zajęciach nie będą w stanie odtworzyć liczb-składników (chyba że zapamiętały niektóre
z nich…).
4. Tylko ktoś, kto jest w posiadaniu klucza prywatnego Wojtka może odtworzyć treść
przesyłanej przez Emilię wiadomości. Na prywatnej mapie są wyróżnione niektóre ze
skrzyżowań – stanowią one klucz potrzebny do odszyfrowania. Po zsumowaniu liczb
zapisanych przy tych skrzyżowaniach (są to 13, 13, 22, 18) ujawniona zostanie wiadomość od
Wojtka. Jest to liczba 66.
5. Dlaczego to działa? Mapa jest pod pewnym względem wyjątkowa. Wojtek przy tworzeniu
wersji prywatnej postępował następująco: wyróżnił jedno ze skrzyżowań i wszystkie najbliższe
zaznaczył np. „kółkiem”, a następnie powtórzył tę procedurę dla kolejnych, dbając o to, by cała
mapa została podzielona na rozłączne kawałki (jak na rysunku na następnej stronie). Dzieci
powinny dostrzec, że liczby pierwotnie zapisane przy niewyróżnionych skrzyżowaniach na
danym kawałku mapy dają w sumie liczbę przy wyróżnionym skrzyżowaniu, która przesyłana
jest do Wojtka. Oznacza to, że do odczytania wiadomości wystarczy, że Wojtek doda do siebie
liczby przy wyróżnionych skrzyżowaniach: ich suma będzie równa sumie liczb zapisanych
pierwotnie przy wszystkich skrzyżowaniach, co stanowiło właśnie treść przesyłanej
wiadomości.
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Wydaje się, że przesłanie jednej litery wymaga ogromnego nakładu pracy. Taka jest prawda –
szyfrowanie informacji w przypadku kryptografii z kluczem publicznym nie jest sprawą prostą.
Zysk jest jednak wielki: zainteresowane strony nie muszą spotykać się w celu przekazania
klucza szyfrowania. Klucz szyfrowania nie jest bowiem tajny – może być umieszczony na
tablicy ogłoszeń. Przesyłana wiadomość będzie bezpieczna, dopóki klucz prywatny pozostaje
tajemnicą adresata. Wszelkie obliczenia związane z utworzeniem szyfrogramu i później jego
odkodowaniem wykonywane są z użyciem programów komputerowych, więc to komputer
wykonuje tę ogromną pracę.
Być może warto, by uczniowie dowiedzieli się, że należą do bardzo nielicznej grupy osób, które
faktycznie bez użycia komputera będą mogły od początku do końca, dzięki odpowiedniemu
przykładowi, przekonać się, jak działa kryptografia klucza publicznego. Wielu informatykom
tzw. praktykom wydaje się, że nie jest możliwe zrozumienie przez dzieci tak trudnego (ich
zdaniem) zagadnienia!
Co z podsłuchiwaniem? Mapa Wojtka jest identyczna z mapą miejscowości turystycznej
(scenariusz 14), na której wyróżniona została najmniejsza liczba takich skrzyżowań takich, że
rozmieszczone przy nich punkty sprzedaży pokrywają całe miasto (każdą ulicę dzieli co
najwyżej jedno skrzyżowanie od punktu sprzedaży). W czasie tamtych zajęć pokazany został
sposób stworzenia takiego planu miasta. Można powiedzieć, że punktem wyjścia są rozłączne
kawałki mapy prywatnej Wojtka. Z rozważań zawartych w temacie 14 wiadomo, że jest
praktycznie niemożliwe znaleźć rozwiązanie problemu lokalizacji inaczej niż metodą prostego
przeszukiwania (najpierw konfiguracje z jednym pojazdem, później z dwoma itd. aż do skutku).
Naukowcy do tej pory nie potrafią rozstrzygnąć, czy istnieje bardziej efektywna metoda!
Załóżmy, że Wojtek przygotuje odpowiednio skomplikowaną mapę: z 50 czy nawet 100
skrzyżowaniami. Wydaje się, że wówczas nikt nie będzie w stanie odczytać treści przesyłanych
wiadomości – nawet najmądrzejsi z matematyków nie poradzą sobie z tym. (Ściśle rzecz biorąc:
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nie poradzą sobie z odtworzeniem klucza prywatnego! Więcej na ten temat w części „O co
w tym wszystkim chodzi?”).
6. Od tego momentu dzieci powinny pracować w grupach czteroosobowych. Każda para
w grupie powinna otrzymać mapę publiczną (karta pracy). Powinna następnie wybrać
wiadomość do przesłania (dowolną liczbę całkowitą) i zakodować jej treść z użyciem mapy
(klucza publicznego). Po zakodowaniu należy przekazać szyfrogram innej parze. Próby
odszyfrowania powinny zakończyć się brakiem sukcesu, chyba że uda się grupie odgadnąć
klucz prywatny. Na końcu grupa powinna otrzymać prywatną wersję mapy, by móc odczytać
treść wiadomości.
7. Następnie każda para może zaprojektować swoją własną mapę. Wersję publiczną przekazuje
drugiej parze lub nawet „opublikować” na klasowej tablicy ogłoszeń. Zasada projektowania
mapy jest identyczna z tą z zajęć „Miejscowość turystyczna”. Dzieci powinny dodać możliwie
dużo ulic, by uniemożliwić odgadnięcie rozwiązania. Powinny jednak postępować ostrożnie, by
przez przypadek nie złączyć ulicami wyróżnionych skrzyżowań – wówczas kawałki mapy nie
będą rozłączne, a to jest niezbędne do właściwego szyfrowania.
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Karta pracy: Mapy małego kryptografa
Zastosuj poniższe mapy do zaszyfrowania i odszyfrowania wybranej liczby:

mapa publiczna

mapa prywatna
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Załącznik: Mapy małego kryptografa
Do wykorzystania w czasie prezentacji sposobu szyfrowania wiadomości.
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O co w tym wszystkim chodzi?
Chcielibyśmy, aby możliwe było bezpieczne przesyłanie wiadomości siecią komputerową
w taki sposób, by nikt poza adresatem nie mógł odczytać zaszyfrowanej wiadomości, bez
względu na posiadane umiejętności i determinację. Okazuje się, że zainteresowane strony nie
muszą spotykać się w celu przekazania klucza do szyfrowania. Istnieje bowiem kryptografia
klucza publicznego. Dzięki niej Emilia może bezpiecznie przesłać wiadomość do Wojtka przy
pomocy jego klucza publicznego, który może być udostępniony np. na stronie internetowej.
Zapewnienie tajności (poufności) przesyłanej wiadomości to tylko jedno z wymagań
stawianych kryptografii. Innym jest możliwość potwierdzenia tożsamości (uwierzytelnienia).
Kiedy Emilia dostaje wiadomość od Wojtka, powinna mieć pewność, że to rzeczywiście on jest
nadawcą. Wyobraźmy sobie, że ktoś otrzymuje wiadomość: „Zabrakło mi pieniędzy. Przelej,
proszę, 100 dolarów na konto 0241-45-784329 – Wojtek.” Skąd pewność, że to naprawdę
Wojtek wysłał wiadomość? Systemy kryptografii publicznej zapewniają i to. Pozwalają nie
tylko na to, by Emilia wysłała Wojtkowi wiadomość, szyfrując ją z użyciem jego klucza
publicznego. Pozwalają również na to, by Wojtek wysłał do Emilii wiadomość używając jego
klucza prywatnego (tzw. podpisu elektronicznego). Jeśli tę wiadomość można odszyfrować
z użyciem klucza publicznego Wojtka, to nie ma wątpliwości, że to on jest jej nadawcą.
Trzeba przyznać, że choć schemat zaprezentowany w czasie zajęć daje dobre wyobrażenie
o stosowanych w praktyce systemach kryptografii klucza publicznego, to nie jest tak naprawdę
bezpieczny – nawet jeśli zastosujemy mapę dużych rozmiarów. Dlaczego? Prawdą jest, że nikt
nie zna efektywnej metody znajdowania zbioru dominującego w grafie (np. lokalizacji
mobilnych lodziarni przy jak najmniejszej liczbie skrzyżowań). W tym sensie schemat jest
bezpieczny – gdyż nikt nie jest w stanie efektywnie odtwarzać map prywatnych. Okazuje się
jednak, że istnieje inny sposób ataku, który pozwoli odczytać tekst jawny. Dzieci w szkole
podstawowej nie będą w stanie go pojąć. Nauczyciel powinien mieć jednak świadomość
ograniczeń analogii używanego w czasie zajęć schematu. Nauczyciel niezainteresowany
wyjaśnieniem tej kwestii nie musi czytać kolejnych akapitów!
Ponumerujmy skrzyżowania na mapie: 1, 2, 3,… Liczby, które pierwotnie były przy nich
zapisane oznaczmy jako: b1, b2, b3,… , a liczby tworzące szyfrogram, które są przesyłane, jako:
t1, t2, t3,… Jeśli np. skrzyżowanie nr 1 jest połączone ulicami ze skrzyżowaniami nr 2, 3 i 4, to
zachodzi następujący związek: t1 = b1 + b2 + b3 + b4.
Postępując w podobny sposób możemy zapisać równania dla każdego ze skrzyżowań. Liczba
równań będzie równa liczbie niewiadomych b1, b2, b3,... Podsłuchujący jest w posiadaniu mapy
publicznej i może bez problemu zapisać ten układ równań, a następnie rozwiązać z użyciem
odpowiedniego programu komputerowego. Po wyznaczeniu wartości niewiadomych wystarczy
je dodać do siebie, by poznać treść wiadomości. Nie ma potrzeby odtworzenia mapy prywatnej.
Liczba obliczeń (złożoność obliczeniowa) wykonanych w czasie rozwiązywania układu równań
metodą eliminacji Gaussa jest proporcjonalna do sześcianu liczby równań (i jednocześnie liczby
niewiadomych). W tym jednak przypadku, gdy większość współczynników przy niewiadomych
jest równa 0, istnieją nawet bardziej efektywne metody rozwiązania układu równań. Jak
wiadomo odtworzenie mapy prywatnej wymagałoby wykonania obliczeń o złożoności
wykładniczej...
Nikt nie powinien czuć się oszukany! Schemat przedstawiony w czasie zajęć, choć był
niedoskonałą analogią, to jednak dał wyobrażenie o prawdziwych systemach kryptografii klucza
publicznego. W rzeczywistości stosuje się inne techniki szyfrowania (tzn. oparte na innych
problemach obliczeniowych niż problem zbioru dominującego) i trudno byłoby na lekcji
z dziećmi wykonać potrzebne obliczenia bez używania komputera.
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Dla przykładu: bezpieczeństwo jednej z metod kryptografii klucza publicznego stosowanej
przez wiele lat opierało się na trudności rozkładu liczby na czynniki. Czy da się rozłożyć na
czynniki liczbę: 9 412 343 607 359 262 946 971 172 136 294 514 357 528 981 378 983 082 541
347 532 211 942 640 121 301 590 698 634 089 611 468 911 681? Tak! To iloczyn liczb: 86 759
222 313 428 390 812 218 077 095 850 708 048 977 i 108 488 104 853 637 470 612 961 399
842 972 948 409 834 611 525 790 577 216 753. Okazuje się, że w rozkładzie występują tylko
dwie wielocyfrowe liczby pierwsze. Znalezienie rozkładu na czynniki tej 100-cyfrowej liczby
mogłoby zająć nawet kilka miesięcy pracy komputera: Wojtek mógłby użyć tej 100-cyfrowej
liczby jako swojego klucza publicznego. Jej dwa czynniki pierwsze stanowiłyby klucz
prywatny. Znalezienie dużych liczb pierwszych nie jest aż takim trudnym zadaniem dla
komputera. Ich wymnożenie również. Dość szybko można więc przygotować klucz publiczny.
Zupełnie inaczej ma się sprawa odtworzenia klucza prywatnego na podstawie znajomości
klucza publicznego. Warto dodać, że w praktyce stosowano nawet klucze złożone z 512 bitów
(w zapisie dziesiętnym to ponad 150 cyfr) a nawet 1024 albo 2048!
Ściśle rzecz biorąc, to nie same liczby pierwsze i ich iloczyn stanowiły wartości kluczy, ale
liczby wygenerowane na ich podstawie. Efekt jest jednak ten sam: zasadnicza trudność
złamania szyfru polegała na znalezieniu rozkładu liczby na czynniki. Nie będziemy tu jednak
przedstawić szczegółów tej metody szyfrowania.
Jak bezpieczny jest system oparty na problemie rozkładu liczby na czynniki pierwsze?
Zagadnienie tzw. faktoryzacji przykuwało uwagę wielu matematyków przez wiele stuleci.
Odkryte zostały metody znacząco bardziej efektywne od metody siłowej (wyczerpującego
przeszukiwania liczby po liczbie). Nikt jednak nie znalazł metody naprawdę szybkiej. Co
więcej, nie wiadomo, czy taki w ogóle istnieje. Wydaje się, że system oparty o trudność
rozkładu liczby na czynniki, jest bezpieczny (nie tylko w sensie matematyki szkolnej jak to było
w przykładzie ukazanym wyżej). Pewności jednak nie ma. Być może istnieje jednak metoda
złamania szyfru, która wcale nie wymaga rozłożenia liczby na czynniki. Podobnie jak złamanie
szyfru Wojtka nie wymagało rozwiązania problemu lokalizacji dla miejscowości turystycznej.
Można się zastanawiać, czy określona metoda szyfrowania jest bezpieczna również
w przypadku, gdy wiadomo, że przesyłana będzie wiadomość o jednej z kilku ustalonych treści.
Intruz mógłby postąpić następująco: zaszyfrowałby każdą z wersji i uzyskane w ten sposób
szyfrogramy porównał z przechwyconym szyfrogramem. Metoda szyfrowania stosowana przez
Emilię jest odporna na taki „atak”, gdyż tę samą wiadomość można zaszyfrować na wiele
sposobów w zależności od tego, za pomocą jakiej sumy zapisana została szyfrowana liczba.
W rzeczywistości systemy kryptograficzne są projektowane w taki sposób, by dla danego
szyfrogramu liczba możliwych tekstów jawnych była bardzo duża. Zbyt duża aby mógł je
wszystkie sprawdzić nawet szybki komputer.
Nie wiadomo, czy istnieje szybki algorytm faktoryzacji. Nikt nie udowodnił, że jego znalezienie
jest niemożliwe. Gdyby został odkryty, wtedy wiele systemów kryptograficznych przestałoby
być bezpieczne. W scenariuszu „Miejscowość turystyczna” poruszone zostało zagadnienie
problemów NP-zupełnych, które wszystkie mają ze sobą ścisły związek: możliwość
rozwiązania jakiegokolwiek z nich w sposób efektywny oznaczałoby możliwość rozwiązania
pozostałych. Ponieważ daremny okazał się do tej pory ogromny wysiłek włożony w
poszukiwanie szybkich algorytmów dla tych problemów, wydają się one wspaniałymi
kandydatami do stosowania w projektowanych systemach kryptograficznych. Niestety
napotkano na duże trudności w realizacji tego pomysłu. Do tej pory projektanci systemów
kryptograficznych są zmuszeni ograniczać się do stosowania problemów (takich jak rozkład na
czynniki pierwsze), których złożoność może okazać o wiele mniejsza niż problemów
NP-zupełnych. Odpowiedzi na wyżej postawione pytania są warte wielu milionów dolarów. Są
kluczowe dla działalności wielu przedsiębiorstw oraz dla bezpieczeństwa państwa.
Kryptografia jest dzisiaj bardzo istotnym obszarem badań w informatyce.
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Część VI
Ludzka twarz informatyki —
Interakcja człowieka z komputerem
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Ludzka twarz informatyki
Dlaczego czasami tak trudno „dogadać się” z komputerem? Chyba każdy mogłoby przywołać
z pamięci wiele historii niepożądanego działania, źle zaprojektowanego, sprzętu
komputerowego lub oprogramowania. Zamiast ułatwiać życie, komputery mogą być źródłem
frustracji.
Wielu fachowców uważa, że najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym zadaniem,
związanym z projektowaniem sprzętu i oprogramowania jest zaprojektowanie dobrego
interfejsu użytkownika, który pośredniczy w komunikacji (interakcji) człowieka z komputerem.
Trudno się z tym nie zgodzić – istnieją programy komputerowe ze wspaniale zaprojektowanym
interfejsem, ale stanowią one mniejszość…
Czy w ogóle potrzebne są jeszcze interfejsy? Czy nie moglibyśmy komunikować się z
komputerami w taki sposób, jaki robimy to z drugim człowiekiem? Ciekawe pytanie. Może
kiedyś będzie to możliwe. Może nigdy nie będzie możliwe. „Inteligentne” zachowanie
dzisiejszych komputerów ma wielkie ograniczenia.
W ostatniej części książki zamieszczone są dwa scenariusze zajęć dotyczące problemów
projektowania interfejsu użytkownika oraz osiągnieć i ograniczeń sztucznej inteligencji.
Dotyczą wprost zagadnienia interakcji człowieka z komputerem. Informatyka – wbrew pozorom
– jest bardziej dziedziną zajmującą się problemami komunikacji niż problemami czysto
obliczeniowymi. Wyniki obliczeń (przetwarzania) pozostaną bezużyteczne, dopóki nie zostaną
zapisane w formie takiego czy innego komunikatu, przeznaczonego dla człowieka lub innego
komputera. Dane wprowadzane do programu komputerowego też muszą być zapisane
w odpowiedni sposób, zrozumiały dla maszyny. Właściwie większość scenariuszy w pierwszej
części książki mówiła w mniejszym lub większym stopniu o problemach komunikacji człowiek
– komputer. Te dotyczące kryptografii również.
Scenariusze zamieszczone w tej części książki mają mniej techniczny charakter. Można o nich
powiedzieć, że są łatwiejsze, bo nie wymagają od dzieci posiadania wcześniej nabytej wiedzy
na dany temat. Jednocześnie w innym sensie scenariusze są trudniejsze, gdyż wymagają od
dzieci pewnego poziomu dojrzałości intelektualnej, która pozwoli zrozumieć znaczenie danego
tematu i jego umiejscowienie w szerszym kontekście. W tekście scenariusza zawarty jest dość
szczegółowy opis zagadnienia, który powinien być dużą pomocą dla nauczyciela,
przygotowującego się do prowadzenia zajęć.
Badania w dziedzinie teorii interakcji człowieka z komputerem, w ostatnich latach bardzo
zintensyfikowane, wymagają od zaangażowanych w nie naukowców kompetencji spoza
informatyki (w klasycznym tego słowa znaczeniu). Mają charakter interdyscyplinarny
i wymagają współpracy z psychologami, filozofami-kognitywistami, językoznawcami,
socjologami, czy nawet antropologami. Po zajęciach prowadzonych według zawartych w tej
książce scenariuszy, dzieci i młodzież powinni dostrzec, że informatyka ma też bardziej
„łagodne” (tj. mniej techniczne) oblicze – być może bardziej dla nich interesujące
w perspektywie studiów i pracy w życiu dorosłym.
Tematyka sztucznej inteligencji wzbudza wiele emocji. Scenariusz przedstawia wyważone
stanowisko: celem zajęć nie jest rozbudzanie entuzjazmu w stylu „inteligentne maszyny są tuż
za rogiem” ani głoszenie sceptycyzmu typu „określenie maszyny inteligentną to totalne
nieporozumienie”. Chodzi o to, aby młodzi ludzie poznali istniejące osiągnięcia, które są
efektem badań w dziedzinie sztucznej inteligencji. Jednocześnie – aby mieli świadomość
ograniczeń i nie ulegali złudzeniom pozornie „inteligentnego” zachowania komputerów.
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Temat 19
Fabryka czekolady — Projektowanie interfejsu
Streszczenie
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi na problemy związane z projektowaniem interfejsów.
W otaczającym nas świecie jest wiele przykładów złych projektów. Do niektórych z nich się
przyzwyczailiśmy i jakoś znosimy te niedogodności, szukając nawet winy w nas samych („błąd
człowieka”, „niewłaściwe przeszkolenie”, „zbyt skomplikowane dla mnie”) zamiast uznać za
ich źródło wadliwy projekt. Sprawa ma ogromne znaczenie w przypadku komputerów, które są
urządzeniami ogólnego przeznaczenia, co nie ułatwia posługiwania się nimi.
Wiek
 7 lat i więcej
Materiały
Każda grupa uczniów otrzyma:
 karty pracy „Drzwi” oraz „Kuchenka”
 kopię powiększonych ikon z karty pracy „Ikony”
 jedną lub więcej karteczek z karty pracy „Ikony II” (wcześniej należy je wyciąć)
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Fabryka czekolady
Wprowadzenie
Plemię stworzeń elfopodobnych zwanych Umpa-Lumpami kieruje produkcją w wielkiej fabryce
czekolady.1 Mają wrodzone kłopoty z pamięcią, a do tego jeszcze nie posługują się językiem
pisanym. Skutkuje to tym, że trudno przychodzi im na co dzień zapamiętanie kolejnych etapów
złożonego procesu produkcji i sprawy w fabryce często idą źle. Potrzeba więc zaprojektować
nową fabrykę, która będzie prostsza w obsłudze.
Dyskusja
1. Podziel uczniów na grupy.
2. Pierwszy problem, z jakim muszą zmierzyć się Umpa-Lumpy, to otwieranie drzwi w czasie
przenoszenia gorących wiader z parującą płynną czekoladą. Nie pamiętają, czy drzwi należy
popchnąć, pociągnąć, czy może przesunąć w jedną ze stron. Kończy się to tym, że przechodzący
zderzają się ze sobą i rozlewają czekoladę na podłogę. Uczniowie powinni wypełnić kartę pracy
„Drzwi”, pamiętając, iż więcej niż jedna odpowiedź może być właściwa. W niektórych
przypadkach (np. w pierwszym) nie ma oczywistej odpowiedzi – uczniowie powinni wskazać,
który ze sposobów wydaje im się warty spróbowania. Po wypełnieniu kart pracy powinna się
rozpocząć dyskusja w grupie na temat zalet różnego rodzaju drzwi (i klamek), szczególnie tych,
które charakteryzują się prostotą działania i ułatwiają pracę w fabryce.
3. Poniższe zestawienie (w postaci tabeli na następnej stronie) stanowi komentarz na temat
typów drzwi, jakie pojawiły się w karcie pracy. Zazwyczaj na drzwiach (przy futrynie czy
zawiasach) zamieszcza się wskazówki (umowne znaki) na temat sposobu otwierania (np. do
wewnątrz czy na zewnątrz). Dzieci mogą sprawdzić, jakiego rodzaju systemy drzwi znajdują się
na terenie szkoły i ocenić ich przydatność. Należy zastanowić się, czy w przypadku niektórych
nie czują się zdezorientowane. Jeśli tak, to dlaczego? Sprawdzić, czy drzwi otwierają się do
wewnątrz (sal) czy na zewnątrz (na korytarz). (Odpowiedź: Jeśli drzwi otwierają się do
wewnątrz, to po to, by wychodzący na korytarz przez przypadek nie uderzyli w
przechodzących. Jeśli – na zewnątrz (na korytarz), to z powodu przepisów bezpieczeństwa – by
ułatwić ewentualną ewakuację.)
4. Kluczową koncepcją jest to, co nazywa się afordancją (użytecznością) przedmiotu, którą
stanowią widoczne właściwości przedmiotu, które same powinny wystarczyć za instrukcję
obsługi. Afordancje przedmiotu określają czynności, jakie można wykonać, używając go. Dla
przykładu, wygląd przedmiotu nazywanego krzesłem, pozwala się domyśleć, jakiemu celowi
przedmiot służy. Podobnie w przypadku oprogramowania komputerowego, kształt przycisku,
ramki tekstowej czy menu itp. jest wskazówką dla użytkownika. Jeśli np. przycisk nie będzie się
w żaden szczególny sposób odróżniał od innych elementów, to użytkownik nie zorientuje się, że
jego naciśnięcie czemuś służy. O tego rodzaju problemy nietrudno w czasie używania urządzeń
elektronicznych.

1

Być może czytelnik zna postacie Umpa-Lumpów, jeśli czytał cudowną bajkę „Charlie i fabryka
czekolady” Roalda Dahla. Jej fabuła nie wiąże się bezpośrednio z naszym opowiadaniem.
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drzwi –
płaskie
skrzydło

Brak informacji o sposobie
otwierania poza jednym –
brak klamki oznacza, że
otwarcie wymaga raczej
pchnięcia a nie ciągnięcia.

drzwi
z etykietą

Etykieta jest jak
minipodręcznik
użytkownika. Czy drzwi
potrzebują czegoś takiego?
Przecież Umpa-Lumpy
nie potrafią czytać.

drzwi
zawiasowe

Widoczny powinien być
przynajmniej kierunek
otwierania drzwi.

drzwi
barowe
(wahadłowe)

Wydaje się dość
oczywiste, że należy
popchnąć jedno ze
skrzydeł, ale które?
Może jednak pociągnąć?

drzwi
z klamką

Istnienie klamki zazwyczaj
oznacza otwieranie przez
ciągnięcie lub
przesuwanie.

drzwi z gałką Gałka stanowi uchwyt, ale
nie wiadomo czy trzeba
popchnąć czy pociągnąć;
prawdopodobnie nie da się
ich przesunąć.

drzwi
panelowe

Oczywiste, że trzeba je
popchnąć. Cóż innego
można by zrobić?

drzwi
szklane

drzwi
przesuwne

Otwieramy przez
przesuwanie.

Mały poziomy pasek z
przodu oznacza „ciągnąć”,
dłuższy poziomy po
drugiej stronie oznacza
„pchać” ?

Drzwi nie są złożonymi obiektami. Sposób ich używania powinien być oczywisty. Jeśli tak
nie jest i potrzebne są ilustracje, nalepki czy instrukcje, to oznacza, że są wadliwie
zaprojektowane.
5. Różne rodzaje czekolady wymagają różnej temperatury pieca podczas gotowania.
W starych fabrykach czekolady piece wyglądały podobnie do kuchenki przedstawionej na
karcie pracy „Kuchenka”. Kolejne pokrętła (od lewej do prawej) służą do kontroli
odpowiednio: lewego tylnego, lewego przedniego, prawego przedniego i prawego tylnego
palnika. Umpa-Lumpy ciągle myliły się i czekolada gotowana była w niewłaściwej
temperaturze, a rękawy ubrań ulegały przypaleniu w czasie zmiany ustawień pokręteł.
Uczniowie powinni przywołać w pamięci układ pokręteł kuchenki w ich domu, co może
pomóc wymyślić lepsze ich rozmieszczenie dla nowej fabryki.
Po wykonaniu ćwiczenia jest czas na dyskusję. Na poniższym rysunku przedstawione są
typowe rozmieszczenia pokręteł. Wszystkie poza jednym (u dołu z lewej) mają pokrętła
z przodu, tak aby dostęp do nich nie wymagał umieszczania rąk na palnikami. Projekt
zilustrowany na górze po lewej stronie wymaga używania ośmiu etykiet, a liczba możliwości
odwzorowania palników na panelu jest równa 24. Lepszy wydaje się układ „dwa razy po
dwa” (na rysunku u góry po środku), który ogranicza liczbę przyporządkowań do czterech
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(dwa po lewej i dwa po prawej); wymaga użycia już tylko czterech etykiet. Kolejny projekt
(po prawej) ukazuje związek pokrętła i palnika w sposób schematyczny (co jest dobrym
rozwiązaniem dla Umpa-Lumpów!). Pozostałe projekty (u dołu) również nie wymagają
stosowania etykiet. Na pierwszym z nich (po lewej) każde pokrętło umieszczone jest przy
odpowiednim palniku, co czyni posługiwanie się nimi niewygodnym i niebezpiecznym. Dwa
ostatnie zakładają zmianę położenia palników: w jednym przypadku palniki są przesunięte
tak, by znalazło się miejsce dla pokręteł, w drugim – palinki są rozmieszczone w taki
sposób, by stało się jasne, jaki palnik odpowiada któremu z pokręteł

Kluczowe jest jednoznaczne odwzorowanie pokręteł i palników. Odwzorowanie naturalne,
które uwzględnia analogie na poziomie fizycznym i pewne zwyczaje kulturowe, pozwala na
niemal natychmiastowe zrozumienie działania przez użytkownika. Projekty, w których
widać odpowiednie przestrzenne odwzorowanie pokręteł i palników są najlepszymi
przykładami – łatwo zrozumieć i zapamiętać działanie takiej kuchenki. Mniej naturalne
rozmieszczenie pokręteł wymaga ich opisania (etykiety) lub nauczenia się na pamięć.
6. W fabryce znajduje się wiele taśm transportowych, którymi przenoszone są garnki
z czekoladą na różnym etapie jej produkcji. Taśmy sterowane są ręcznie przez Umpa-Lumpy
na polecenia wydawane w głównym pomieszczeniu kontroli produkcji. Ludzie tam
pracujący wydają Umpa-Lumpom polecenia zatrzymania, zmniejszenia szybkości czy
ponownego uruchomienia taśm.
W starej fabryce używano do tego celu systemu głosowego: głos osoby z pomieszczenia
kontroli produkcji był słyszany przez głośniki umieszczone przy panelu regulatorów taśm.
Hałas panujący w fabryce sprawiał jednak, że głos trudno było usłyszeć. Grupy uczniów
powinny zaprojektować schemat sygnałów świetlnych.
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Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie konwencji znanej z ulicznych
sygnalizatorów świetlnych: czerwony oznaczający Zatrzymać!, żółty dla Zwolnić! I zielony
jako Rozpocząć! Ich ułożenie powinno być tradycyjne: czerwony na górze a zielony na dole.
W tym momencie uczniowie powinni dowiedzieć się, że w świecie Umpa-Lumpów
sygnalizacja uliczna działa w inny sposób: zamiast czerwonego używa się żółtego, zamiast
zielonego – czerwonego, a zamiast żółtego – zielonego. Co to oznacza? (Odpowiedź:
fabryka powinna uwzględniać tę konwencję – nie powinniśmy narzucać własnej.)
Kluczowe znaczenie mają: znany w psychologii efekt transferu – ludzie przenoszą swoje
przyzwyczajenia poznawcze i oczekiwania do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźli oraz
stereotypy społeczne – w różnych społecznościach istnieją różne oczekiwania, jeśli chodzi o
sposób funkcjonowania różnych spraw. Historia o zasadach działania sygnalizacji ulicznej
Umpa-Lumpów może wydawać się naciągana (choć w tym świecie nic nie powinno
wydawać się nieprawdopodobne). W naszym własnym świecie jest jednak wiele przykładów
różnych konwencji:
 w USA włączniki światła (na ścianie) są wciśnięte w czasie świecenia (obwód
zamknięty), podczas gdy w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inaczej – są zwolnione;
 przyciski na kalkulatorze są ułożone w innej kolejności niż np. na klawiaturze
telefonu;
 w różnych krajach stosuje się różne separatory miejsc dziesiętnych (kropka lub
przecinek);
 na świecie zapisuje się datę na różne sposoby (dzień, miesiąc, rok lub miesiąc, dzień,
rok).
7. Kiedy zmiana Umpa-Lumpów kończy pracę w fabryce czekolady, pracownicy muszą
umyć i pochować wszystkie garnki, rondle, dzbanki i łyżki oraz mieszadła do szafy.
Znajdują się w niej półki przeznaczone dla różnych przedmiotów. Następna zmiana
pracowników ma zwykle jednak kłopoty z ich odnalezieniem. Umpa-Lumpy z trudnością
zapamiętują zasady typu „garnki na środkowej półce” czy „dzbanki na lewo”. Grupy
uczniów powinny spróbować wymyślić lepsze
rozwiązanie.
Diagram ukazuje właściwe rozmieszczenie
(stosowane czasem na jachtach czy w innych
miejscach, gdzie jest wskazane, by przedmioty
zostały unieruchomione). Kluczowe jest tutaj
stosowanie ograniczeń typu wizualnego, co czyni
oczywistym, gdzie każda rzecz powinna być
odłożona. Rozmiar i kształt otworu w sposób
jednoznaczny wskazują, dla którego kuchennego
sprzętu dane miejsce jest przeznaczone. Projektanci
wykorzystali fizyczne własności przedmiotów
i uniknęli wprowadzenia umownych konwencji.
8. W głównym pomieszczeniu kontroli produkcji znajduje się wiele przycisków, drążków
i przełączników, które służą do obsługi poszczególnych maszyn. Powinny być oznaczone
etykietami, ale Umpa-Lumpy nie potrafią czytać, dlatego mają one postać obrazkową
(ikony).
Aby dać uczniom wyobrażenie, na karcie „Ikony” znajdują się przykłady ikon. Uczniowie
powinni odczytać znaczenie ikon (np. list wpadający do skrzynki oznacza przesyłanie
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wiadomości). Trudno mówić o „jedynych poprawnych” odpowiedziach – chodzi o
wskazanie możliwych znaczeń.
9. Na koniec zajmujemy się projektowaniem ikon dla fabryki czekolady. Karta pracy
„Ikony II” zawiera zgrupowane etykiety, których wersje obrazkowe należy zaprojektować.
Każda grupa uczniów otrzymuje jeden lub więcej zestawów etykiet (grupy nie wiedzą
nawzajem o przydzielonych zestawach). Projekt panelu kontrolnego powinien zawierać
ikony dla każdej pojedynczej operacji. Jedna grupa uczniów pokazuje później innej efekt
ich pracy, celem sprawdzenia, czy łatwo jest domyślić się znaczenia ikon. Należy zachęcić
uczniów, by odważnie używali wyobraźni i posługiwali się kolorami, jednakże ikony
powinny być możliwie proste i jasne do odczytania.
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Karta pracy: Drzwi
W jaki sposób otwiera się każde z drzwi?
Należy je pchać, ciągnąć czy przesuwać? Z lewej czy prawej strony?
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Karta pracy: Kuchenka
Przeprojektuj panel kuchenki tak, aby sterowanie nią było prostsze.
Możesz zmienić położenie panelu.
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Karta pracy: Ikony
Co symbolizują poniższe ikony?
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Karta pracy: Ikony II
Stwórz projekty ikon do umieszczenia na panelu sterowania, które byłyby ilustracją
każdej z poniższych instrukcji.
SKŁADNIKI

DODATKI



kakao



orzechy



mleko



karmel



cukier



imbir



masło



rodzynki



wiórki kokosowe

PRZYRZĄDZANIE


zacznij mieszanie



zakończ mieszanie



zacznij podgrzewanie



zakończ podgrzewanie



wlej do foremek



nanieś wzorki
(wiele różnych!)

ROZMIAR CZEKOLADY
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DEGUSTACJA


warte spróbowania



wspaniałe



porządne



do wyrzucenia

OPAKOWANIE



mała tabliczka



owiń folią



średnia tabliczka



owiń papierem



duża tabliczka



włóż do woreczka



bardzo duża tabliczka



włóż do kartonika



w małych kawałkach
(jak rodzynki)



włącz taśmę produkcyjną



zatrzymaj taśmę
produkcyjną

Modyfikacje i rozszerzenia
Czy uczniowie potrafią nastawić zegar (czas) np. w zegarku elektronicznym lub w kuchence
mikrofalowej? Trudności pojawiają się wtedy, gdy liczba możliwych czynności przewyższa
liczbę regulatorów. W przypadku zegarków elektronicznych czy kuchenek mikrofalowych
obsługa może wydawać się skomplikowana nie z powodu liczby przycisków (często jest ich
zaledwie kilka), ale z powodu liczby stanów, w jakich może znajdować się urządzenie.
(Złośliwość w stylu „Aby uruchomić to urządzenie, potrzebny jest dyplom inżyniera” usłyszał
niejeden absolwent politechniki, który potrzebował kilku godzin, aby poznać zasady działania
prostego urządzenia”. Dlaczego musiało to trwać kilka godzin?)
Uczniowie powinni przywołać w pamięci sytuacje, w których inni (albo oni sami) przeżywali
frustrację związaną z używaniem jakiegoś urządzenia elektronicznego. Powinni poszukać
odpowiedzi na pytanie o przyczynę takiej frustracji i ewentualny jej związek z wadliwym
zaprojektowaniem urządzenia.
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O co w tym wszystkim chodzi?
Zagadnienie znane w informatyce jako teoria interakcji człowieka z komputerem (ang. HumanComputer Interface, w skrócie: HCI) dotyczy zasad tworzenia projektów systemów
komputerowych, ich oceny i wdrażania. Celem jest uczynienie takich czy innych działań
człowieka możliwie wydajnymi i bezpiecznymi. Kiedyś użytkownikami komputerów byli
odpowiednio przeszkoleni specjaliści. W późniejszych czasach wydawane były książki z serii
„dla opornych”, które służyć miały przybliżaniu tematu użytkowania komputerów laikom,
którzy byli zainteresowani „wtajemniczeniem”. Dzisiaj jednak wszechobecność komputerów
wymaga zwracania uwagi twórców na projektowanie interfejsów bardziej przyjaznych
przeciętnemu człowiekowi.
Wiele nieszczęśliwych zdarzeń, nawet przypadków śmierci, spowodowanych było przez
niewłaściwie zaprojektowane interfejsy: katastrofy lotnicze, przypadki zestrzelenia cywilnych
samolotów, wypadki samochodowe na autostradzie, a nawet katastrofy w elektrowniach
jądrowych. Nieszczęściami mniejszego rozmiaru są doświadczenia frustracji, związane z
używaniem komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które mają miejsce codziennie w
miejscu pracy. Choć nie tylko o takie urządzenia tu chodzi: do otwarcia niektórych opakowań
potrzeba odpowiednich rozmiarów paznokci albo i zębów; do popchnięcia niektórych drzwi
trzeba naprawdę mocnych nadgarstków; nie sposób też otworzyć niektórych kartoników mleka
bez jego rozlania; przeznaczenie przycisków w windzie bywa niejednoznaczne; skomplikowana
obsługa urządzeń typu kino domowe każe wątpić w możliwości sprzętu opisywane w jego
reklamach.
Zbyt często przyczyn niepowodzenia w posługiwaniu się różnymi urządzeniami szukamy w
sobie, mówiąc o „błędach ludzkich”. Tymczasem wiele takich błędów jest konsekwencją złego
zaprojektowania urządzeń. Człowiek ma ograniczone możliwości związane np.
z zapamiętywaniem dużej ilości informacji i projektanci powinni brać to pod uwagę. Nawet
najbardziej szczegółowa instrukcja obsługi niewiele pomoże, jeśli projekt był po prostu zły –
użytkownicy nie powinni być zmuszani do czytania obszernego podręcznika i uczenia się na
pamięć skomplikowanych instrukcji. Poza tym ludzie bywają omylni i projektanci i powinni
brać to pod uwagę.
Ocena interfejsu powinna stanowić istotną część procesu projektowania. W tym scenariuszu
była o tym mowa – uczniowie sprawdzali projekty swoich ikon, pokazując je innym. Prawdziwe
Umpa-Lumpy mogłyby postrzegać te projekty ikon inaczej – w ich przypadku byłby wskazany
bardziej wnikliwy eksperyment pod kontrolą psychologów…
Chociaż problemy, których źródłem jest technologia informatyczna są przedmiotem licznych
żartów, to zagadnienie projektowania interfejsów jest zupełnie poważną sprawą.
Nieodpowiednie projekty mogą być przyczyną niezadowolenia na stanowisku pracy, ale
i krachu na giełdzie, mogą spowodować obniżenie samooceny użytkownika i w skrajnym
przypadku mieć tragiczne konsekwencje dla jego zdrowia, a nawet życia.
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Temat 20
Rozmowy z komputerami — Test Turinga
Streszczenie
Celem tych zajęć jest sprowokowanie dyskusji z uczniami na temat „inteligencji” komputerów,
tych istniejących obecnie i tych, które mogą pojawić się w przyszłości.
Na przykładzie pewnego klasycznego pomysłu (gry w naśladowanie) jednego z pionierów
informatyki ukazany jest pogląd niektórych informatyków-naukowców na temat wymagań,
jakie powinien spełniać system sztucznej inteligencji. Zajęcia informują o rzeczywistych
osiągnięciach w tej dziedzinie ale są również ostrzeżeniem przed złudzeniami, pozornie
„inteligentnymi” zachowaniami.

Wiek
 7 lat i więcej
Materiały dydaktyczne
 Karty pracy pt. Pytania testu Turinga (wystarczy jedna na dwoje uczniów).
Można też posłużyć się rzutnikiem (projektorem multimedialnym). 
 Karta pt. Odpowiedzi testu Turinga.
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Rozmowy z komputerami

Dyskusja
Zajęcia mają formę gry w imitację (naśladownictwo), w czasie której uczniowie mają za
zadanie stawiać pytania i starać się odróżnić odpowiedzi udzielane przez człowieka od tych,
których autorem jest komputer. Przebieg zajęć jest opisany poniżej.
Czworo uczniów wchodzi w role aktorów. Będziemy ich dalej określać imionami: Paulina,
Piotr, Czesław i Karolina (pierwsze litery imion będą pomocą w zapamiętaniu ról
poszczególnych osób). Nauczyciel jest koordynatorem. Reszta klasy stanowi widownię (jak w
teatrze). Paulina i Piotr będą pewnego rodzaju pośrednikami, a Czesław i Karolina będą zaś
odpowiadać na pytania. Czesław podawać będzie odpowiedzi pochodzące od człowieka, a
Karolina będzie udawać, że jest komputerem. Klasa ma za zadanie rozpoznać, kto jest kim
(czym). Paulina i Piotr muszą zapewnić, by gra była fair: przekazują pytania do Czesława i
Karoliny, ale nie mogą nikomu dać poznać tożsamości adresatów pytań. Czesław i Karolina
powinni przebywać w osobnych pomieszczeniach.
Oto zasady gry. Paulina przekazuje pytanie klasy Czesławowi, a Piotr – to samo pytanie
Karolinie (klasa nie wie kto komu przekazuje pytania). Piotr i Paweł wracają z odpowiedziami.
Brak możliwości bezpośredniego dostępu do Czesława i Karoliny pozwala na ukrycie ich
tożsamości przed widownią.
Aktorów trzeba wybrać wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, i zrobić z nimi krótką
odprawę. Paulina i Piotr mają za zadanie dostarczyć pytania klasy odpowiednio do Czesława i
Karoliny, oraz wrócić z ich odpowiedziami. Ważne jest, by w żaden sposób nie doprowadzili do
identyfikacji rozmówcy, na przykład, przez użycie formy językowej „Ona powiedziała, że mam
odpowiedzieć…”. Odpowiedzi własne Czesława powinny być krótkie, precyzyjne i szczere.
Karolina korzysta zaś z gotowych odpowiedzi, zamieszczonych na karcie Odpowiedzi do testu
Turinga. W przypadku niektórych pytań, na liście odpowiedzi podana jest instrukcja (zapisana
kursywą), która ma być pomocą w sformowaniu odpowiedzi. Paulina i Piotr powinni mieć przy
sobie ołówek i kartkę, ponieważ niektóre odpowiedzi niełatwo będzie zapamiętać.
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1. Przed rozpoczęciem gry, zbierz opinie uczniów na temat inteligentnego zachowania
współczesnych komputerów. Zorientuj się, czy podobne opinie mają na temat przyszłych
komputerów. Zapytaj o kryteria potrzebne, by uznać komputer za inteligentny.
2. Dokonaj wprowadzenia do „testu na inteligencję”, który będzie próbą pokazania różnicy
pomiędzy człowiekiem a komputerem poprzez zadawanie pytań. Komputer zda ten egzamin,
jeśli uczniowie w klasie nie będą potrafili dostrzec różnicy na podstawie odpowiedzi.
Wyjaśnij w klasie, że Paulina i Piotr będą przekazywać pytania dwóm osobom – jedna z nich
będzie dawać swoje własne (ludzkie) odpowiedzi na pytania, a druga odpowiedzi, których
mógłby udzielić komputer. Zadaniem klasy jest odkrycie, która z osób odpowiada jak
komputer.
3. Pokaż uczniom listę pytań (kartę Pytania do testu Turing). Możesz dać kserokopie lub
użyć rzutnika. Poleć uczniom wybranie pytań, które chcieliby zadać jako pierwsze. Po
wybraniu pytania poproś, aby wyjaśnili, dlaczego uznali pytanie za dobre dla rozróżnienia
komputera i człowieka. Ta próba uzasadnienia jest właściwie najważniejszym elementem
całego zadania, ponieważ zmusza to uczniów do przemyśleń na temat możliwych
odpowiedzi inteligentnego człowieka i komputera.
Paulina i Piotr przekazują pytania i po chwili wracają z odpowiedziami. Następnie klasa
powinna rozpocząć dyskusję w celu próby ustalenia tożsamości odpowiadających.
Powtarzamy cały proces dla kilku innych pytań. Tak długo, dopóki klasa nie będzie
przekonana, że komputer został zdemaskowany. Gdyby rozpoznanie nastąpiło szybko, gra
może być kontynuowana w wersji z losowym przydzielaniem (np. poprzez rzut monetą)
rozmówców Pauliny i Piotra dla każdego pytania.
Odpowiedzi podobne do tych odczytywanych przez Karolinę w rzeczywistości mogłyby
zostać wygenerowane przez prawdziwe „inteligentne” programy komputerowe. Niektóre z
tych odpowiedzi prawdopodobnie szybko pozwalają na przypisanie ich komputerowi. Na
przykład, mało prawdopodobne jest, aby ktoś potrafił zacytować z pamięci 20 cyfr
rozwinięcia dziesiętnego pierwiastka z dwóch. Większość ludzi (łącznie z uczniami w
klasie) w ogóle nie potrafiłoby odpowiedzieć na to pytanie. Niektóre z pytań postawione nie
pojedynczo, ale całymi seriami, powinny pozwolić na określenie tożsamości. Na przykład,
zestawienie odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od „Lubisz…” powinno być
skuteczne – dostrzegamy, że w każdej z odpowiedzi używa się podobnej formy, pochodzącej
wprost z tekstu pytania. Niektóre z odpowiedzi będą wskazywać na niewłaściwe
zrozumienie pytania. Uczniowie w klasie mogą jednak podejrzewać, że to błąd ludzki.
Wiele odpowiedzi ma charakter zachowawczych i z pewnością kontynuowanie danego
wątku pokazałoby, że komputer tak naprawdę nie zrozumiał istoty rzeczy. Odpowiedź „Nie
wiem” stanowi rozsądną odpowiedź komputera, a może nawet wyglądać bardziej na
odpowiedź człowieka – przynajmniej w przypadku niektórych pytań, np. o pierwiastek z
dwóch. Jeśli jednak taka odpowiedź pojawia się zbyt często, albo jest odpowiedzią na proste
pytanie, to wówczas należy podejrzewać, że jej autorem jest komputer.
Od komputera wymagamy, aby odpowiadał w taki sposób, że pytający mają wrażenie
rozmowy z człowiekiem. Stąd część odpowiedzi jest spreparowana, tzn. sztucznie
wydłużony jest czas reakcji i wpisana jest niepoprawna odpowiedź dla zadania
arytmetycznego. Pytania i odpowiedzi powinny dostarczyć ciekawego materiału do dyskusji
w klasie.
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Karta pracy: Pytania do testu Turinga
Wybierz pytanie.

 Jak miała na imię tytułowa bohaterka w serialu „Niania”?
 Co myślisz o Wojciechu Cejrowskim?
 Czy Ty jesteś komputerem?
 Jaka będzie kolejna liczba w ciągu 3, 6, 9, 12, 15?
 Co myślisz o broni nuklearnej?
 Ile to jest 2 × 78?
 Jakie są kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego pierwiastka z 2?
 Jaki jest wynik dodawania 34 957 i 70 764?
 Lubisz chodzić do szkoły?
 Lubisz tańczyć?
 Jaki jest dziś dzień tygodnia?
 Która jest godzina?
 Ile dni ma luty w roku przestępnym?
 Z ilu dni składa się tydzień?
 Flaga pewnego państwa składa się z czerwonego koła na białym tle.
Jakie to państwo?
 Lubisz czytać książki?
 Co lubisz jeść?
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Karta pracy: Odpowiedzi do testu Turinga
Odnajdź na liście pytanie, na które masz odpowiedzieć.

 Jak miała na imię tytułowa bohaterka w serialu „Niania”?
Nie pamiętam.

 Co myślisz o Wojciechu Cejrowskim?
Jego książki są zabawne.

 Czy Ty jesteś komputerem?
A Ty jesteś komputerem?

 Jaka będzie kolejna liczba w ciągu 3, 6, 9, 12, 15?
18.

 Co myślisz o broni nuklearnej?
Broń nuklearna jest bardzo niebezpieczna i nie powinna być używana.

 Ile to jest 2 × 78?
166 (Odpowiedź jest błędna celowo!)

 Jakie są kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego pierwiastka z 2?
1.41421356237309504878

 Jaki jest wynik dodawania 34 957 i 70 764?
Poczekaj kilkanaście sekund, zanim odpowiesz.
...105 621.
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 Lubisz chodzić do szkoły?
Tak, lubię chodzić do szkoły.

 Lubisz tańczyć?
Tak, lubię tańczyć.

 Jaki jest dziś dzień tygodnia?
Podaj właściwy dzień tygodnia.

 Która jest godzina?
Podaj poprawną godzinę.

 Ile dni ma luty w roku przestępnym?
2000 i 2004 to lata przestępne. (To nie jest odpowiedź na zadanie pytanie!)

 Z ilu dni składa się tydzień?
Z siedmiu.

 Flaga pewnego państwa składa się z czerwonego koła na białym tle.
Jakie to państwo?
Nie wiem.

 Lubisz czytać książki?
Tak, lubię czytać książki.

 Co lubisz jeść?
Dziękuję. Nie chce mi się jeść.
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Modyfikacje i rozszerzenia
Grę można przeprowadzić nawet dla grupy trzech osób. Paulina przejmuje wtedy również
role Piotra i Karoliny. Paulina przekazuje pytanie Czesławowi, zapisuje jego odpowiedź
oraz odpowiedź wynikającą z karty Odpowiedzi do testu Turinga. W końcu zwraca
pytającemu kartkę z odpowiedziami, które są opatrzone etykietami A i B.
Czy komputer może symulować człowieka w takim przesłuchaniu? Tę kwestię należy
podjąć w dyskusji z uczniami na temat wiedzy niezbędnej, by formułować odpowiedzi na
Pytania do testu Turinga. Uczniowie mogą zaproponować inne pytania, które chcieliby
zadać i rodzaje odpowiedzi, jakich mogliby oczekiwać. To wymaga pewnej wyobraźni,
bo nie jest możliwe przewidzieć dokładnie przebieg konwersacji.
W ramkach zapisane są
przykładowe konwersacje.
Pierwszy jest ilustracją pytań o
fakty, na które komputer mógłby
potrafić odpowiadać poprawnie.
Drugi ukazuje, jak szeroko
zakrojona może stać się dyskusja,
co oznacza, że wiedza komputera
musiałaby być bardzo rozległa.
W Internecie odstępny jest system
o nazwie „Eliza” (program typu
„chatbot”, z którym można
prowadzić konwersacje w języku
naturalnym). Eliza jest
symulatorem sesji
psychoterapeutycznej. Sprawia
wrażenie inteligentnego
rozmówcy. Przykłady są opisane
poniżej. Uczniowie mogą sami
sprawdzić działanie Elizy, czy
innych tego typu programów.
Trzeba jednak uczniów uprzedzić,
że niektórych programów powinni
unikać, bo mogą posługiwać
językiem i tematyką
nieodpowiednimi dla uczniów.

Pytanie

Napisz mi sonet na temat mostu Forth
Bridge
Odpowiedź: Nie licz na mnie. Nigdy nie
napisałbym wiersza.
Pytanie:
Dodaj 34957 do 70764.
Odpowiedź: (30 sekund przerwy...) 105 621.
Pytanie:
Potrafisz grać w szachy?
Odpowiedź: Tak.
Pytanie:
Mam króla na polu e8. Nie mam
żadnych innych bierek. Ty masz
króla na polu e3 i wieżę na polu h1.
Twój ruch.
Odpowiedź: (15 sekund przerwy...)
Wieża na h8. Szach i mat.

Zacząłem sonet od słów: „Jesteś jak
dzień w lecie”. Może lepiej zacząć od
„Jesteś jak dzień na wiosnę”?
Odpowiedź: To nie będzie do rymu.
Pytanie:
To może „dzień w zimie”?
Rym będzie zachowany.
Odpowiedź: Tak, ale nikt nie chciałby zostać
porównany do dnia zimowego.
Pytanie:
Powiedziałbyś np. o aktorze
grającym filmowego Kevina, że
kojarzy Ci się z Bożym
Narodzeniem?
Odpowiedź: W pewnym sensie...
Pytanie:
Boże Narodzenie jest właśnie
w zimie. Nie sądzę, by wspomniany
aktor miał mi za złe skojarzenie go
z zimą.
Odpowiedź: Chyba nie mówisz tego serio.
Określenie „dzień w zimie” kojarzy
się raczej ze zwykłym dniem niż
z Bożym Narodzeniem.
Pytanie:
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O co w tym wszystkim chodzi?
Od stuleci filozofowie spierali się o to, czy można będzie kiedyś zbudować maszynę do
symulowania ludzkiej inteligencji. Z drugiej strony zastanawiali się, czy umysł człowieka jest
czymś więcej niż maszyną działającą w oparciu o – dziś tak byśmy to określili –
skomplikowany program komputerowy. Opinie były bardzo podzielone. Jedni uważali pomysł
za absurdalny, szalony a nawet bluźnierczy. Inni wierzyli, że stworzenie sztucznej inteligencji
jest nieuniknione i ostatecznie powstaną maszyny tak samo inteligentne, jak ludzie. (Bardzo
wielu autorów książek science fiction doszło wręcz do wniosku, że jeśli maszyny w końcu
osiągną ludzki stopień inteligencji, to same będą w stanie stworzyć nawet jeszcze mądrzejsze
maszyny.) Naukowcy zajmujący się tematem sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence,
AI) są czasami podejrzewani o to, że formułują wzniosłe cele tylko po to, by zdobyć fundusze
od rządów, które chciałyby stworzyć inteligentne maszyny wojenne. Sami naukowcy potępiają
te podejrzenia, które przypominają im reakcje XIX-wiecznych robotników niszczących
maszyny. Naukowcy wskazują na oczywiste korzyści, jakie społeczeństwo miałoby ze sztucznej
inteligencji. Bardziej wyważona jest opinia, która nie postrzega pomysłu stworzenia sztucznej
inteligencji ani jako absurdalnego ani jako czegoś, co jest nieuniknione. Opinię tę można
sformułować tak: choć obecnie nie ma programów komputerowych, które można by uznać za
„inteligentne”, nawet w szerokim tego słowa znaczeniu, to odpowiedź na pytanie o możliwość
powstania takich w przyszłości jest kwestią, która nie została do tej pory rozstrzygnięta.
Wśród badaczy sztucznej inteligencji trwa dyskusja na temat definicji inteligencji.
Zaproponowano wiele różnych definicji. Były one przedmiotem wielu dyskusji. Interesujące
podejście do „eksperymentu myślowego” zaproponował pod koniec lat 40. XX wieku Alan
Turing, sławny brytyjski matematyk, w czasie wojny pracujący dla agencji wywiadu, znany
również z zamiłowania do biegów długodystansowych. Jego pomysł polegał bardziej na próbie
zoperacjonalizowania niż zdefiniowania pojęcia inteligencji. Turing opisał sytuację, w której
scharakteryzowania inteligencji w sposób operacyjny. Jego scenariusz był podobny do
przedstawionej w scenariuszu gry imitacyjnej. Osoba zadająca pytania miała porozumiewać się
na odległość zarówno z człowiekiem jak i komputerem z użyciem łącza dalekopisowego
(technologia bardzo nowa w latach 40. XX wieku!). Gdyby ustalenie tożsamości rozmówców
okazało się dla pytającego trudne, to wtedy można by uznać, że komputer zdał test Turinga.
Zastosowanie dalekopisu pozwala wykluczyć sytuację rozpoznania rozmówcy na podstawie
tonu głosu czy innych cech fizycznych. Oczywiście można by podnieść wymagania stawiane
maszynie: powinna przypominać człowieka z wyglądu, a nawet mieć zdolność posługiwania się
innymi zmysłami, ale te atrybuty fizyczne nie mają bezpośredniego związku z inteligencją.
Oryginalny test Turinga trochę różnił się od przedstawionego w naszym scenariuszu. Autor
zaproponował, by w pierwszym etapie, przepytywani byli mężczyzna i kobieta, a celem było
rozpoznanie płci. Mężczyzna miałby za cel przekonać pytającego, że jest kobietą, a kobieta – że
jest… kobietą właśnie. Turing tak to sobie wyobrażał (dlatego mówimy o eksperymencie
myślowym), że jeden z rozmówców zostanie później zastąpiony komputerem, który mógłby z
sukcesem udawać człowieka w tej „grze pozorów”. W czasie zajęć z uczniami nie
zaproponowaliśmy realizacji takiego testu, gdyż mogłyby się pojawić niestosowne pytania, a
poza tym takie zadanie wydaje się utrwalać stereotypy na temat płci.
Pozorowanie zachowania inteligentnego jest niełatwym zadaniem. Gdyby role zostały
odwrócone i osoba miała naśladować komputer, z pewnością nie byłaby w stanie robić tego
skutecznie. Tożsamość byłaby rozpoznana już przy próbie odpowiedzi na pytanie typu „Ile to
jest: 123 456 × 789 012?” Odpowiedź podana byłaby z opóźnieniem (i prawdopodobnie byłaby
niedokładna).
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Jednakże zaskakująco proste jest
dla komputera stwarzanie pozorów
umiejętności konwersacji. Słynny
program Eliza (wcześniej
wspominany), zaprojektowany na
początku lat 60. XX wieku, był
symulatorem psychoterapeuty.
W ramce po prawej stronie
zapisany jest przykład rozmowy
z takim systemem. Dość naturalny
język tej konwersacji osiągnięto
dzięki stosowaniu następujących
środków:




formułowaniu odpowiedzi na
bardzo ogólnym poziomie (np.
Możesz podać konkretny
przykład? w odpowiedzi na
zdanie, rozpoczynające się od
Oni zawsze…; Przykro mi...;
Mówi, że...);

powtarzaniu stwierdzeń, które
pojawiły się w pytaniu (np. Zmusił
Cię, byś tu przyszła w odpowiedzi
na To mój chłopak zmusił mnie,
bym tu przyszła);

Człowiek: Wszyscy mężczyźni są tacy sami.
Komputer: W jakim sensie?
Człowiek: Oni zawsze zmuszają nas do tego czy
tamtego.
Komputer: Możesz podać konkretny przykład?
Człowiek: To mój chłopak zmusił mnie, bym tu
przyszła.
Komputer: Twój chłopak zmusił Cię, byś tu
przyszła.
Człowiek: Mówi, że zbyt często jestem
przygnębiona.
Komputer: Przykro mi, że często jesteś
przygnębiona.
Człowiek: To prawda. Nie czuję się szczęśliwa.
Komputer: Sądzisz, że wizyta tutaj pomoże Ci?
Człowiek: Potrzebuję pomocy. To jest pewne.
Komputer: W czym potrzeba Ci pomocy?
Człowiek: Może w znalezieniu sposobu na
dogadanie się z matką.
Komputer: Opowiedz coś o swojej rodzinie.
...
Komputer: Jakie określenie przychodzi Ci do
głowy, kiedy myślisz o ojcu?
Człowiek: Tyran.
Komputer: To ma jakiś związek z tym, że Twój
chłopak zmusił Cię, by tu przyjść?
....



rozpoznawaniu słów
kluczowych (Opowiedz coś o
swojej rodzinie jako reakcja na
słowo... matką...);



posługiwaniu się różnymi typowymi frazami (Co to będzie dla Ciebie oznaczać,
jeśli…);



powracaniu do wątków, które pojawiły się wcześniej w czasie rozmowy (Czy to ma
jakiś związek z tym, że…).

Oczywiście, to jeszcze nie oznacza pozytywnego wyniku w teście Turinga, ponieważ
celem rozmówcy Elizy wcale nie jest stawianie takich pytań, które pomogłyby w
rozpoznaniu tożsamości: gdyby zostały postawione odpowiednie pytania szybko
komputer zostałby zdemaskowany.
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Do kanonu opowieści i legend o
sztucznej inteligencji weszło
pewne zdarzenie, które być może
nigdy się nie zdarzyło. Opowiada
się mianowicie historię, która miała
przydarzyć się pracownikowi
pewnej firmy komputerowej.
Usiadł on przy terminalu, przy
pomocy którego mógł się łączyć z
innymi pracownikami firmy. Tym
razem jednak okazało się, że na
terminalu uruchomiony był
program „terapeutyczny”. W ramce
obok ukazany jest zapis rozmowy.
Rozmówca dał się nabrać, nie miał
cienia wątpliwości co do tego, że
rozmawiał z człowiekiem!

Pracownik: Mógłbym użyć komputera dziś rano?
Terminal: Dlaczego pytasz?
Pracownik: Bo to może oznaczać dodatkowe
koszty na rachunku telefonicznym.
Terminal: Dlaczego nie jesteś tego pewien?
Pracownik: Moi potencjalni klienci nigdy nie
widzieli prezentacji tego systemu.
Terminal: Dużo to dla Ciebie znaczy?
Pracownik: Oczywiście, że tak.
Terminal: Wygląda na to, że jesteś bardzo
pozytywnie nastawiony do tego.
Pracownik: Skończ z tymi żartami.
Terminal: Co to znaczy „skończ z żartami”?
Pracownik: Jest jakiś powód, dlaczego nie mogę
teraz używać komputera?
Terminal: Opowiedz mi o Twoich
potencjalnych klientach.
Pracownik: Może porozmawiamy przez telefon?
Zadzwoń do mnie.
Nikt nie oddzwania... Pracownik jest tak
rozwścieczony, że telefonuje do osoby, z którą –
jak mu się wydawało – rozmawiał.
Pracownik: Dlaczego tak mnie traktujesz?
Inny pracownik: Nie rozumiem, o co Ci chodzi.

Innym przykładem jest system,
który jak się wydaje, jest zdolny
prowadzić inteligentne rozmowy.
Nosi on nazwę „SHRDLU”,
rozwijany był pod koniec lat
60.. Przyjmował instrukcje
dotyczące ustawienia klocków na
blacie stołu. Tak naprawdę klocki
nie istniały, a tylko były
prezentowane w formie obrazu na
ekranie monitora. Chociaż w zasadzie zbudowanie prawdziwego robota nie byłoby
trudne. Rysunek poniżej przedstawia mikroświat robota.

.
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SHRDLU potrafi prowadzić
zaskakująco płynne rozmowy, jak
ukazuje to ramka po prawej. Widać, że
system potrafi wykonywać rozkazy,
mało sprecyzowane instrukcje,
rozpoznawać formy zaimkowe
i nauczyć się znaczenia nowego słowa
(„dzwonnica”).

Człowiek: Podnieś duży czerwony klocek.
Robot:
OK.
System odpowiada „OK” i wykonuje polecenie.
Aby podnieść czerwony klocek, musiał najpierw
przygotować miejsce dla zielonego i zdjąć go.
Człowiek: Chwyć piramidkę.
Robot:
Nie wiem, którą masz na myśli.
Program nic nie robi, bo są trzy piramidki.
Człowiek: Znajdź klocek wyższy od tego, co
trzymasz i włóż go do pudełka.
System musi dowiedzieć się, co znaczą zaimki
„ten” i „go” oraz zdecydować, używając
dedukcji, który z kloców jest przez niego
trzymany.
Robot:
Rozumiem, że słowem „go”
określiłeś klocek, który jest wyższy
od tego, co trzymam.
Komunikat w celu poinformowania.
Robot:
OK.
Ręka robota musi odłożyć czerwony klocek, aby
podnieść wyższy niebieski.
Człowiek: Co jest w pudełku?
Robot:
Niebieska piramidka i niebieski
klocek.
Człowiek: Gdzie jest piramidka?
Wcześniej system na polecenie związane z
„piramidką”zareagował słowami „Nie wiem
którą masz na myśli”. Teraz już wie, że chodzi
o tę, która pojawiła się w poprzednim zdaniu.
Robot:
W pudełku.
Człowiek: A dzwonnica?
Robot:
Przepraszam. Nie znam słowa
„dzwonnica”.
System momentalnie przerywa wydającemu
instrukcję, gdy pojawia się nieznane słowo.
Człowiek: „Dzwonnica” to nałożone na siebie
dwa zielone sześciany i piramidka.
Znak cudzysłowu oznacza, że pojawi się
definicja nieznanego słowa.
Robot:
Rozumiem.
Człowiek: Powstały już jakieś dzwonnice?
Robot:
Nie.
Nowa definicja została użyta.
Człowiek: Zbuduj jedną.
Robot:
OK.
Opis zawarty w definicji wystarcza do tego, by
wywnioskować, jak zbudować obiekt nowego
rodzaju, jak i do tego, by rozpoznać taki obiekt.
Zaimek „jedną” jednoznacznie oznacza
„dzwonnicę” i plan jest wykonywany.
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Jednakże, system jest bardzo
delikatny i łatwo zdemaskować
złudzenia, jakie stwarza.

Człowiek:

Oto dalsza część rozmowy —
która, choć nie została
wygenerowana przez program
komputerowy, z pewnością
mogłaby faktycznie mieć miejsce.
Choć możliwe było wcześniej
zdefiniowanie nowego słowa
„dzwonnica”, to jednak
ograniczona „inteligencja” robota
nie pozwala na tworzenie definicji
bardziej opisowych.

Człowiek:
Robot:

W końcu robot przyznaje, że nie
rozumie nawet słów, których sam
używa (Przepraszam. Nie znam
słowa „Przepraszam”)!

Człowiek:

Możemy wyobrazić sobie inną
wersję odpowiedzi na pierwsze
pytanie, którą mógłby sformułować
np. uczeń w szkole. Nawet tak
krótki fragment rozmowy dobrze
ukazuje przewagę człowieka.

Osoba:

Robot:

Człowiek:
Robot:
Człowiek:

Robot:

Robot:

Robot:

Zamiana? Duży czerwony klocek za
pistolet wodny?
Przepraszam. Nie znam słowa
„zamiana”.
„Zamiana” to dobrowolna wymiana.
Przepraszam. Nie znam słowa
„dobrowolna”.
„Dobrowolna” czynność to czynność
wykonywana bez przymusu.
Przepraszam. Nie znam słowa
„czynność”.
„Czynność” to działanie, które
człowiek wykonuje celowo a nie
przez przypadek.
Przepraszam. Nie znam słowa
„człowiek”.
Przepraszam. Sądziłem, że jesteś
bardziej bystry.
Przepraszam. Nie znam słowa
„Przepraszam”.
Zamiana? Duży czerwony klocek za
pistolet wodny?
Już mam pistolet wodny. Ale dam Ci
dwa klocki i piramidkę za Twoją
obleśną starą żabę.



Taki „robot” jest w stanie stwierdzić, że pistolet wodny ma mniejszą wartość dla
osoby, która już go ma.



Więcej – spodziewa się, że taka osoba także to wie i nie dopytuje się o to, jaki jest
powód braku zainteresowania.



Więcej – dostrzega, że taka osoba bardzo chce zamienić klocek na coś cennego.



I zdaje sobie sprawę z tego, że – inaczej niż w przypadku pistoletu wodnego –
wartość klocków zależy od ich liczby.



Próbuje „zmiękczyć” rozmówcę przez próbę „zohydzenia” żaby.



Oznacza to, że jest przygotowany do targowania się.

Oczywiście taki stopień przebiegłości jest poza zasięgiem dzisiejszych komputerów!
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Opowiadanie po prawej stronie
Rybitwa popielata o imieniu Truman chciała
zostało wygenerowane przez
zbudować gniazdo. Truman szukał na brzegu
bardziej współczesny komputer
jeziora gałązek. Żadnych nie znalazł. Poleciał
(późne lata 80. XX wieku).
w stronę tundry. Spotkał niedźwiedzia polarnego
Chociaż zwięzłość i inne
o imieniu Horacy. Zapytał go o to, gdzie można
niedostatki tego tekstu od razu
znaleźć gałązki. Horacy ukrył gałązki. Powiedział
sugerują, że został wygenerowany
Trumanowi, że gałązki są szczycie góry lodowej.
przez komputer, to można
Horacy poleciał tam. Nie znalazł gałązek. Horacy
wyobrazić sobie bardziej
szukał mięsa. Znalazł mięso. Zjadł Tumana.
rozbudowaną wersję opowiadania, Truman umarł.
w przypadku której byłoby to
mniej oczywiste. Trudno uznać za
interesujący styl tego krótkiego
opowiadania, ale opowiadanie
zawiera fabułę. Człowiek potrafi tworzyć daleko bardziej ciekawą fabułę, ale i ta
komputerowa zawiera elementy dramatu. Obecnie istnieje wiele systemów do
komputerowego tworzenia opowieści. Pojawia się jednak pytanie o ich ocenę – czy utwór
powstał poprzez przystosowanie pewnego szablonu, czy jest efektem mniej
zdeterminowanego zachowania.
Corocznie rozgrywany jest konkurs o nagrodę Loebnera. Rywalizację wygrywa ten
z programów komputerowych, który z najlepszym efektem przechodzi test Turinga, tzn.
najlepiej imituje zachowanie człowieka. Do roku 2012 żadnemu z programów nie udało
się zdobyć złotej ani nawet srebrnej nagrody, co wiązałoby się z wprowadzeniem jury
konkursowego w błąd co do ustalenia tożsamości rozmówcy (za to kilku wstawionym dla
niepoznaki żywym uczestnikom zawodów udało się przekonać sędziów, że są
…komputerami). Nagrodę brązową przyznaje się co roku dla najlepszego uczestnika.
W pierwszym roku rywalizacji (1991) program, który wygrał rywalizację, oprócz
posługiwania się różnymi innymi sztuczkami, potrafił upodobnić się do człowieka
poprzez popełnianie drobnych przypadkowych błędów językowych.
Do tej pory nie stworzono takiego system sztucznej inteligencji, który byłby bliski zdania
testu Turinga. Wielu filozofów uważa, że ten test nie mierzy i tak tego, co większość
ludzi rozumie jako inteligentne zachowanie. Test jest raczej sprawdzeniem stopnia
podobieństwa zachowania: ustalić, czy konkretny program komputerowy wykazuje
przejawy zachowania inteligentnego, co niekoniecznie oznacza faktyczne posiadanie
inteligencji, jak ją rozumiemy w przypadku człowieka. Czy tak po ludzku możemy
nazwać kogoś inteligentnym, jeśli pozbawiony jest poczucia samoświadomości,
doświadczenia miłości, po prostu… życia? Dyskusja na temat sztucznej inteligencji
prawdopodobnie trwać będzie długo.
Od tłumaczy:
Warto dodać, że w 2014 roku pewien program komputerowy potrafił oszukać aż 3 na 10
sędziów. Marin Kozioł, autor książki pt. Szalona historia komputera (Warszawa 2017)
tak przedstawia to wydarzenie: „Wśród nich [sędziów] byli eksperci i profesorowie
zajmujący się sztuczną inteligencją. Sędziowie dali się oszukać wykreowanej przez
komputer postaci Eugene Goostmana, trzynastoletniego chłopca z Odessy. Autorzy
programu pochodzą z Rosji, jeden z Ukrainy, nic więc dziwnego, że takie pochodzenie
nadali wykreowanej przez siebie postaci. Był ku temu jeszcze jeden powód – sędziowie
mogli pomyśleć, że gramatyczne błędy w rozmowie prowadzonej po angielsku nie są
winą niedoskonałości programu... Nie ma co do tego zgody, ale wielu naukowców uważa,
że Eugene jest pierwszym programem, który pomyślnie przeszedł test Turinga.”
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