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4. Osiągnięcie naukowe: komputerowo wspomagana analiza
złożoności problemów algorytmicznych na przykładach gry
Mastermind i sortowania przez porównywanie

Wymienione w powyższym tytule zagadnienia, którymi zajmowałem się w swojej pracy badaw-
czej, wydają się pozornie nie mieć ze sobą związku. Jednak o obu możemy myśleć jak o grze
dwuosobowej.

Pierwszy gracz wybiera sekret. W przypadku Masterminda sekretem jest sekwencja p pion-
ków, każdy w jednym z c dostępnych kolorów, a ściśle jest to ciąg (s1, s2, s3, . . . , sp), gdzie si
należy do pewnego c-elementowego zbioru K (zbioru kolorów). W przypadku sortowania sekre-
tem jest permutacja, czyli liniowe uporządkowanie (ui1 , ui2 , ui3 , . . . , uin) danego n-elementowego
zbioru {u1, u2, u3, . . . , un}.

Drugi gracz zadaje pytania, na które pierwszy gracz odpowiada. W przypadku Masterminda
pytanie ma taką samą postać jak sekret, czyli jest to ciąg (q1, q2, q3, . . . , qp), gdzie qi ∈ K.
Odpowiedzią są dwie liczby:

b = |{i : si = qi}|,

w = −b+
∑
j∈K

min{|{i : si = j}|, |{i : qi = j}|},

gdzie b oznacza liczbę pozycji, na których kolor w pytaniu zgadza się z kolorem w sekrecie, a w
oznacza liczbę pozycji, na których kolor z pytania występuje w sekrecie, ale na innej pozycji.
W przypadku sortowania (tu i dalej mam na myśli sortowanie przez porównywanie kluczy)
pytanie ma postać ui < uj dla i 6= j, a odpowiedź mówi, czy w wybranym uporządkowaniu ui
poprzedza czy nie poprzedza uj .

W obu rozważanych zagadnieniach poszukujemy strategii (algorytmu) dla pierwszego gracza
minimalizującej liczbę pytań potrzebnych do odgadnięcia sekretu, być może przy jakichś dodat-
kowych założeniach, czyli miarą złożoności jest liczba pytań, a parametrami, względem których
mierzymy tę złożoność, są liczby p i c dla Masterminda oraz n dla sortowania. Parametry te są
liczbami całkowitymi dodatnimi. W moich badaniach bardziej interesuje mnie dokładna liczba
pytań niż oszacowania asymptotyczne.

Wygodnie jest przyjąć, że pierwszy gracz nie jest jedynie biernym graczem, którego rola po
wybraniu sekretu sprowadza się już tylko do udzielania odpowiedzi jednoznacznie zdetermino-
wanych przez początkowy wybór. Pierwszy gracz może być adwersarzem i mieć swoją strategię.
W tym celu pierwszy gracz nie wybiera konkretnego sekretu, a jedynie przechowuje zbiór sekre-
tów, które nie zostały wykluczone przez dotychczasowe odpowiedzi. Pierwszy gracz rozpoczyna
od zbioru wszystkich możliwych sekretów, a po udzieleniu odpowiedzi usuwa z niego sekrety, któ-
re są sprzeczne z tą odpowiedzią. Oczywiście pierwszy gracz musi udzielać takich odpowiedzi,
aby zbiór dopuszczalnych sekretów był zawsze niepusty, a gdy ten zbiór stanie się jednoele-
mentowy, to oznacza koniec gry. Przykładowa antystrategia pierwszego gracza może polegać
na takim wyborze odpowiedzi, aby maksymalizować rozmiar zbioru dopuszczalnych sekretów.
Analizując złożoność gry, rozpatrujemy na przemian wszystkie możliwe ruchy obu graczy. Jest
to szczególnie wygodne podejście przy analizie wspomaganej komputerem.

W moich badaniach naukowych komputerowe wspomaganie analizy złożoności omawianych
zagadnień ma trojaki charakter. Po pierwsze poszukuję strategii drugiego gracza dla konkret-
nych wartości parametrów lub sprawdzam, czy dla danych wartości parametrów istnieje strate-
gia drugiego gracza ograniczona do zadanej liczby pytań. Po drugie weryfikuję pojawiające się
hipotezy, szukając potencjalnych kontrprzykładów. Po trzecie, co wydaje się najbardziej pocią-
gające, dowodzę twierdzeń rozpoczynających się ogólnym kwantyfikatorem: „dla każdego n”,
„dla każdego p”, „dla każdego c”, sprowadzając za pomocą rozważań teoretycznych nieskończo-
ną liczbę przypadków do skończonej ich liczby. Często jednak ta skończona liczba przypadków
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bywa za duża, aby można je było rozpatrzyć „ręcznie” i tu przydaje się pomoc komputera. Jest
to analogiczne podejście, jakie zostało zapoczątkowane dowodem słynnego twierdzenia o czte-
rech barwach. Dla obu rozważanych zagadnień przedstawię przykłady wszystkich trzech podejść
oraz wyniki uzyskane wyłącznie „metodą klasyczną” bez pomocy komputera.

W dowodach wspomaganych komputerem zawsze pojawia się problem ich poprawności.
Wszystkie programy napisane na potrzeby prezentowanych tu badań, oprócz przykładania du-
żej staranności do ich implementacji, były testowane w ten sposób, że za ich pomocą były
weryfikowane już znane wyniki.

Przyspieszenie działania programów uzyskiwałem przez eliminowanie przypadków izomor-
ficznych, odcinanie fragmentów przestrzeni przeszukiwań za pomocą argumentów teorioinfor-
macyjnych oraz zastosowanie różnorakich heurystyk polegających między innymi na doborze
kolejności rozpatrywania przypadków, co nie wpływa na poprawność procedury, ale może istot-
nie skrócić obliczenia.

4.1. Mastermind

Mastermind jest znaną grą wymyśloną w 1970 roku przez Mordechaja Meirowitza. W oryginalnej
wersji mamy p = 4 i c = 6. Sekret i pytania wybiera się przez umieszczenie w odpowiednich
otworach na planszy cztery pionków występujących w sześciu kolorach. Odpowiedzi udziela
się, wtykając czarne i białe pionki w przeznaczone do tego otwory. Liczba czarnych pionków
odpowiada liczbie b, a liczba białych pionków – liczbie w.

Zwyczajowo Mastermind kończy się, gdy odpowiedzią jest b = p (to implikuje w = 0), co
oznacza, że sekret jest identyczny z pytaniem i to ostatnie pytanie musi zostać zadane, nawet
gdy zbiór dostępnych sekretów jest już jednoelementowy, ale nie pojawiła się jeszcze odpowiedź
b = p. To ostatnie pytanie jest liczone do złożoności.

W literaturze pierwszy gracz jest nazywany wybierającym (ang. codemaker), a drugi – zga-
dującym (ang. codebreaker). Ponadto rozważa się różne warianty i modyfikacje gry. Ze względu
na rodzaj odpowiedzi rozważamy dwie wersje, w których w odpowiedzi podaje się:

• obie liczby b i w – wersja klasyczna,

• tylko liczbę b – wersja z czarnymi pionkami (ang. Black-peg Mastermind).

Ze względu na wybór sekretu i pytań rozważamy dwa warianty, w których dopuszcza się:

• dowolną sekwencję kolorów – gra klasyczna,

• jedynie sekwencje, w których kolory się nie powtarzają – gra AB (ang. AB game); musi
oczywiście zachodzić c  p.

Ze względu na sposób zadawania pytań też rozważamy dwa warianty:

• gracz zgadujący stosuje strategię dynamiczną – po każdym pytaniu dostaje odpowiedź
i wybór kolejnego pytania może uzależnić od dotychczas poznanych odpowiedzi,

• gracz zgadujący stosuje strategię statyczną (ang. Static Mastermind) – pytania zadaje
na początku, nie ma możliwości uzależnienia jakiegoś pytania od odpowiedzi udzielonej
na inne pytania, a po uzyskaniu łącznej odpowiedzi na wszystkie pytania musi jeszcze
(formalnie) zadać kończące grę pytanie, na które padnie odpowiedź b = p.

Możemy rozważać ograniczenie pamięci gracza zgadującego do maksymalnie m pytań i odpo-
wiedzi. Ze względu na rodzaj analizy może nas interesować minimalizowanie:

• pesymistycznej liczby pytań potrzebnych do odgadnięcia sekretu,
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• średniej (oczekiwanej) liczby pytań potrzebnych do odgadnięcia sekretu, przy założeniu,
że wszystkie sekrety są jednakowo prawdopodobne.

Mastermind był bardzo intensywnie badany. Wymienię tu tylko kilka kluczowych wyników.
Kombinatoryczne podejście do wyznaczania górnego oszacowania pesymistycznej liczby pytań
znajdziemy w artykule [5] Chvátala dedykowanym Paulowi Erdősowi z okazji jego siedemdzie-
siątej rocznicy urodzin. Knuth dla oryginalnej gry Meirowitza, czyli przypadku p = 4, c = 6,
znalazł strategię używającą maksymalnie 5 pytań i jest to strategia optymalna, gdyż 4 pytania
nie zawsze wystarczają [24]. Stuckman i Zhang udowodnili, że dla klasycznego Masterminda
problem decyzyjny, czy istnieje sekret spełniający dany zbiór pytań i odpowiedzi, jest NP-
zupełny [42]. To samo dla Masterminda, w którym w odpowiedziach używa się tylko czarnych
pionków, udowodnił Goodrich [12].

Wprowadźmy następujące oznaczenia na minimalną liczbę pytań w grze z p pionkami i c
kolorami oraz strategią dynamiczną, zawsze wystarczającą do odgadnięcia sekretu:

• f(p, c) – klasyczny Mastermind z białymi i czarnymi pionkami w odpowiedziach,

• b(p, c) – Mastermind, w którym w odpowiedziach używa się tylko czarnych pionków,

• ab(p, c) – gra AB z białymi i czarnymi pionkami w odpowiedziach,

• abb(p, c) – gra AB, w której w odpowiedziach używa się tylko czarnych pionków,

• fm(p, c) – Mastermind, w którym pamięć gracza zgadującego ograniczona jest do m pytań
i odpowiedzi,

• bm(p, c) – Mastermind, w którym w odpowiedziach używa się tylko czarnych pionków
i pamięć gracza zgadującego ograniczona jest do m pytań i odpowiedzi.

Przejdę teraz do szczegółowego zaprezentowania wyników otrzymanych przeze mnie wspólnie
z Geroldem Jägerem. Rozpocznę od omówienia wyników dla klasycznego Masterminda zawar-
tych w [17]. Za pomocą komputera wyznaczyliśmy wartości f(p, c) dla p ¬ 4 i c ¬ 10 oraz
dla 5 ¬ p ¬ 8 i p + c ¬ 10, potwierdzając tym samym wartości zamieszczone wcześniej przez
Goddarda w [11] i pokazując 10 nowych wartości. Następnie udowodniliśmy, że

f(2, c) = bc/2c+ 2 dla c  2,

f(3, c) = b(c− 1)/3c+ 4 dla c  5,

4 ¬ f(4, c)− bc/4c ¬ 6 dla c  16.

Górne oszacowanie uzyskujemy, rozważając pewną pomocniczą grę, w której gracz zgadujący
wygrywa, zadając co najwyżej f∗(p, c) pytań i zachodzi f∗(p, c)  f(p, c). Wzór na f∗(p, c)
uzyskujemy, sprowadzając tę pomocniczą grę z parametrami p i c = kp + m, gdzie k  p
i 0 ¬ m < p, do gry z parametrami p i c = p2+m. Pomocniczą grę dla ustalonego p i wszystkich
m ∈ {0, 1, 2, . . . , p − 1} rozwiązujemy za pomocą komputera. Dolne oszacowanie uzyskujemy,
rozważając pewną inną pomocniczą grę, w której gracz zgadujący, aby wygrać, musi zadać co
najmniej f∗(p, c) pytań i zachodzi f∗(p, c) ¬ f(p, c). Wzór na f∗(p, c) uzyskujemy, sprowadzając
tę pomocniczą grę z parametrami p i c, gdzie c ma dowolną wartość, do gry z parametrami p
i c0, gdzie c0 < c i c0 ma małą wartość. Pomocniczą grę dla ustalonych p i c0 rozwiązujemy
za pomocą komputera. W przypadkach p = 2, 3, począwszy od pewnej wartości c, zachodzi
f∗(p, c) = f∗(p, c), czyli górne i dolne oszacowania okazują się identyczne, więc otrzymujemy
dokładne wzory na f(p, c). W przypadku p = 4 otrzymane górne i dolne oszacowania różnią
się o 2, więc otrzymujemy jedynie nierówności ograniczające f(4, c) z góry i z dołu. Wzór dla
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f(2, c) został wcześniej uzyskany innymi metodami niezależnie przez Chena i Lina [3] oraz
Goddarda [11].

Ponadto w [17] dla gracza zgadującego pokazaliśmy strategię dowodzącą, że

f(p, 2) ¬ b3p/4c+ 2 dla p  1.

Przeprowadzając trochę dokładniejszą analizę, można pokazać, że

f(p, 2) ¬ b5p/8c+ 3 dla p  1,

ale eksperymenty komputerowe sugerują, że może zachodzić

f(p, 2) = bp/2c+ 2 dla p  1.

Od dołu znamy jedynie ograniczenie teorioinformacyjne

f(p, 2)  p

log2 p
dla p  2.

Łącząc wszystkie otrzymane wyniki, udowodniliśmy, że

f(p, c) 
⌊c− 2

p

⌋
+

p

log2 p
dla p  2 i c  2,

f(p, c) ¬
⌊c− 1

p

⌋
+ 2p
⌈
log2 p

⌉
+ 1 dla p  2 i c  2.

Na podstawie poznanych wartości przypuszczamy, że może zachodzić równość

f(k, 2) = f(2, k) dla k  2.

Nasze wyniki dla Masterminda bez białych pionków w odpowiedziach opublikowaliśmy
w [18]. Korzystając z komputera i wykorzystując łatwe do wykazania nierówności, wyznaczy-
liśmy kilkadziesiąt wartości b(p, c) dla małych wartości parametrów p i c. Analogicznie jak dla
klasycznego Masterminda połączenie rozważań teoretycznych sprowadzających grę z dowolną
wartością parametru c do gry z małą jego wartością i wykorzystanie poznanych wartości b(p, c)
dla małego c pozwoliło nam otrzymać kolejno następujące wzory dla małych wartości p:

b(1, c)  c dla c  1,

b(2, c)  c+ 1 dla c  2,

b(3, c)  c+ 2 dla c  2,

b(4, c)  c+ 3 dla c  5,

b(5, c)  c+ 3 dla c  2,

b(6, c)  c+ 3 dla c  2,

b(p, c) ¬ c+ p− 1 dla 1 ¬ p ¬ 5 i c  1,

b(p, c) = c+ p− 1 dla 1 ¬ p ¬ 4 i c > p.

Za pomocą argumentu polegającego na założeniu istnienia strategii dla pewnej gry i przekształ-
ceniu tej strategii do strategii innej gry udowodniliśmy dla dwóch kolorów ciekawą zależność
między grą klasyczną a grą bez białych pionków w odpowiedziach:

f(p, 2) ¬ b(p, 2) ¬ f(p, 2) + 1 dla p  1.
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Pokazując jawne strategie dla gracza zgadującego, uzyskaliśmy następujące wzory dla małych
wartości c:

b(p, c) ¬ c+ p− 1 dla p  1 i 1 ¬ c ¬ 3,

b(p, 4) ¬ p+ 3 dla p  1.

W przypadku ogólnym, nieograniczającym wartości p i c, udowodniliśmy następujące górne
oszacowanie, poprawiając oszacowanie podane przez Goodricha [12]:

b(p, c) ¬
{
c+ pdlog2 pe − p+ 1 dla c > p  1,
c+ pdlog2 ce dla p  c  1.

Natomiast wykorzystując argument teorioinformacyjny, podaliśmy dolne oszacowanie:

b(p, c)  c+
p

log2 p
− 2 dla p  2 i c  2.

Na koniec sformułowaliśmy hipotezę, że

b(p, c) = c+ p− 1 dla c > p  1,

b(p, c) ¬ c+ p− 1 dla p  c  1.

Wyniki dla gry AB zebraliśmy w [20]. Za pomocą komputera wyznaczyliśmy nowe i zwery-
fikowaliśmy znane wartości ab(p, c) dla 2 ¬ p ¬ 4 i p ¬ c ¬ 13. Przedstawiliśmy inny dowód
wzoru udowodnionego w [2]:

ab(2, c) = dc/2e+ 1 = b(c+ 1)/2c+ 1 dla c  2.

Udowodniliśmy wzór podany przez Huanga i Lina (ich dowód jest błędny lub co najmniej
niekompletny – patrz komentarz w [20]):

ab(3, c) =

{
bc/3c+ 3 dla 3 ¬ c ¬ 7,
b(c+ 1)/3c+ 3 dla c  8.

Naszymi zupełnie nowymi wynikami są poniższe wzory:

ab(4, c) =

{
b(c+ 2)/3c+ 3 dla 4 ¬ c ¬ 11,
8 dla c = 12, 13,

ab(4, c)  b(c+ 3)/4c+ 4 dla c  14,

ab(4, c) ¬ b(c+ 3)/4c+ 5 dla c  14,

abb(2, c) = c dla c  2,

abb(3, c) = c+ 1 dla c  3,

abb(4, c)  c+ 1 dla c  4,

abb(4, c) ¬
{
c+ 1 dla 4 ¬ c ¬ 10,
c+ 2 dla c  11.

Na koniec postawiliśmy śmiałe hipotezy, że wartości ab(p, c) rosną jak c/p, a abb(p, c) = c + 1
dla p  3, czyli wartość abb(p, c) od pewnego momentu już może nie zależeć od liczby pionków.

W analizie gry AB stosowaliśmy podobne metody jak przy analizie Masteminda. Dla gry
AB bez białych pionków w odpowiedziach redukcje są jednak bardziej skomplikowane niż te
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zastosowane w innych rozpatrywanych grach – dodatkowe założenie o niepowtarzaniu się kolorów
w pytaniu i brak wartości w w odpowiedzi znacznie utrudniają analizę.

We wszystkich rozważanych powyżej wariantach Masterminda stosowane przez nas metody
redukcji gry dla ustalonego p i dużego c do gry dla małego c uogólniają się na dowolną wartość
p. Jest to istotna zaleta naszego podejścia w porównaniu z przeróżnymi prezentowanymi w lite-
raturze metodami specyficznymi dla konkretnego przypadku. Uzyskanie naszą metodą wzorów
dla większych wartości p ograniczone jest jedynie czasem obliczeń, który rośnie szybciej niż wy-
kładniczo ze wzrostem p. Należy też podkreślić, że opisane powyżej wyniki zostały uzyskane za
pomocą biurowego komputera i czasy obliczeń rzadko kiedy przekraczały kilka godzin. Naszym
celem nie było bicie rekordów użycia komputera, a jedynie wykazanie przydatności i ogólności
prezentowanych metod.

Doerr i Winzen w [6, 7] rozważają wersję Masterminda z ograniczoną pamięcią gracza zga-
dującego. Ograniczenie pamięci jest zadane parametrem m. Gracz zgadujący może zapamiętać
do m zadanych przez siebie pytań i odpowiedzi udzielonych na nie przez gracza wybierające-
go. Na tej podstawie decyduje, jakie kolejne pytanie zadać, a po uzyskaniu na nie odpowiedzi
decyduje, które m z posiadanych m + 1 par pytanie-odpowiedź zatrzymać w swojej pamięci.
Dla przypadku m = 1 oznacza to, że gracz zgadujący ma pamięć pozwalającą mu pamiętać
jedynie jedną parę pytanie-odpowiedź. Bazując jedynie na tej informacji, wybiera następne py-
tanie, a po otrzymaniu odpowiedzi decyduje, którą z dwóch par pytanie-odpowiedź zatrzymać
w pamięci. Doerr i Winzen udowodnili, że w takiej grze dla ustalonej liczby kolorów c zachodzi:

f1(p, c) = O(p/ log p),

b1(p, c) = O(p/ log p).

Asymptotycznie są to najlepsze możliwe oszacowania, ponieważ dolne oszacowania, wynoszą-
ce Ω(p/ log p) nawet bez zakładania ograniczenia pamięci gracza zgadującego, były znane już
wcześniej [5, 8]. Skoro oszacowanie górne zachodzi dla m = 1, to zachodzi oczywiście również
dla dowolnego m. W artykule [21] udowodniliśmy dokładne wzory pokazujące, że ograniczenie
pamięci graczowi zgadującemu wcale nie musi zmuszać go do zadawania większej liczby pytań:

f1(2, c) = f(2, c) = bc/2c+ 2 dla c  2,

b1(p, c) = b(p, c) = c+ p− 1 dla p = 2, 3 i c  2.

Warto zauważyć, że rozważana przez nas strategia gracza zgadującego jest nawet bardziej re-
strykcyjna niż rozważana w [6, 7]. Gracz zgadujący zadaje pytanie, otrzymuje odpowiedź, wy-
biera kolejne pytanie i zapomina poprzednie pytanie i odpowiedź na nie, zanim otrzyma kolejną
odpowiedź. W przedstawionych przez nas dowodach pokazujemy jawne konstrukcje strategii dla
gracza zgadującego. Strategie te wymagają dokładnie takiej samej liczby pytań jak w udowod-
nionych przez nas w [17, 18] wzorach dla gry bez ograniczenia pamięci. Główny trik zastosowany
w konstrukcji strategii gracza zgadującego polega na tym, że pytanie, oprócz swojej podstawowej
funkcji, służy do zapamiętania całego stanu gry. Pytanie składa się z p pionków w c kolorach,
czyli zawiera p log2 c bitów informacji. Do zapamiętania stanu gry wystarczy pamiętać ścież-
kę od korzenia do bieżącej pozycji w drzewie gry. Stopień rozgałęzienia w drzewie gry wynosi
co najwyżej tyle, ile jest maksymalnie możliwych odpowiedzi a, które nie kończą gry. Dla gry
z białymi i czarnymi pionkami w odpowiedziach mamy a = (p + 1)(p + 2)/2 − 2, a dla gry
tylko z czarnymi pionkami w odpowiedziach mamy a = p. Do zapamiętania ścieżki długości d
potrzeba d log2 a bitów, więc d nie może być większe niż p log2 c/ log2 a. Dla ustalonej liczby
kolorów powinno więc zachodzić d = O(p/ log p), a takie właśnie ograniczenie udowodnili Doerr
i Winzen.
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Za pomocą komputera znaleźliśmy jeszcze 12 par parametrów p i c, dla których zachodzi
f1(p, c) = f(p, c) oraz jedną równość b1(4, 2) = b(4, 2) dla gry bez białych pionków w odpowie-
dziach. Wykonane obliczenia sugerują jednak, iż dla p > 2 istnieją takie c, że f1(p, c) > f(p, c)
oraz dla p > 3 istnieją takie c, że b1(p, c) > f(p, c), więc choć ograniczenie pamięci graczowi zga-
dującemu nie pogarsza asymptotycznej złożoności jego strategii, to w ogólności może wymagać
większej liczby pytań. Publikacja [19] jest konferencyjną, skróconą wersją artykułu [21].

Samodzielnie badałem zagadnienie minimalizowania średniej liczby pytań. Opracowałem al-
gorytm wyznaczający dla ustalonej liczby pionków p układ równań rekurencyjnych, których
rozwiązanie daje dokładny wzór. Program implementujący ten algorytm dla p = 2 i klasyczne-
go Masterminda wyprodukował układ 47 równań, a dla gry AB – układ 17 równań. Niestety
dla p = 3 jest to odpowiednio 9096599 i 4188421 równań, co przekracza możliwości rozwiąza-
nia nawet przy zastosowaniu programów komputerowych automatycznie rozwiązujących takie
układy równań. Wyniki te zawarłem w artykule [36], który nie został jeszcze opublikowany
w recenzowanym czasopiśmie.

Natomiast najnowsze wyniki dotyczące statycznej wersji Masterminda można znaleźć w pra-
cach [10, 14, 15, 16] mojego współautora.

4.2. Sortowanie

Badania nad sortowaniem z minimalną liczbą porównań rozpocząłem, pracując nad pracą ma-
gisterską [27], rozwijałem w rozprawie doktorskiej [30] i kontynuowałem po obronie doktoratu.

Będę się odwoływał do wprowadzonego powyżej modelu gry. Pierwszego gracza nazywam
wybierającym, a drugiego – sortującym. Stan gry reprezentowany jest przez skończony zbiór czę-
ściowo uporządkowany. Będę rozważał wyłącznie zbiory skończone, więc dla skrócenia zapisu
będę pomijał przymiotnik skończony. Gra rozpoczyna się od dowolnego zbioru częściowo upo-
rządkowanego. Gracz sortujący pyta o relację między dwoma wybranymi różnymi elementami
i jeśli nie są one dotychczas w relacji porządku, to gracz wybierający wybiera jedno z dwóch
możliwych uporządkowań tych elementów. Jeśli gracz sortujący pyta o elementy, które są już
w relacji porządku, to choć takie pytanie nie ma sensu, przyjmuję przydatną konwencję, że
wtedy gracz wybierający nie ma wyboru i odpowiada zgodnie z tą relacją. Po udzieleniu odpo-
wiedzi stan gry jest modyfikowany w ten sposób, że relację na sortowanym zbiorze uzupełnia
się o udzieloną odpowiedź i domyka przechodnio. Jeśli P jest zbiorem częściowo uporządkowa-
nym reprezentującym stan gry, to oszacowanie teorioinformacyjne mówi, że do zakończenia gry
potrzeba przynajmniej C(P ) porównań, gdzie C(P ) = dlog2 e(P )e, a e(P ) jest liczbą rozszerzeń
liniowych P . Przez S(P ) oznaczam minimalną liczbę porównań wystarczającą w pesymistycz-
nym przypadku do posortowania P .

Szczególnie ciekawy i intensywnie badany jest przypadek, gdy chcemy posortować n-elemen-
towy zbiór, w którym na początku nie znamy relacji między żadnymi dwoma różnymi elementa-
mi. Niech S(n) oznacza minimalną liczbę porównań wystarczającą w pesymistycznym przypad-
ku do posortowania n elementów. Dobre ograniczenia tej wielkości dostajemy, stosując od dołu
oszacowanie teorioinformacyjne C(n), a od góry biorąc pesymistyczną liczbę porównań F (n)
w algorytmie Forda–Johnsona [9]:

dlog2 n!e = C(n) ¬ S(n) ¬ F (n) =
n∑
i=1

dlog2
3
4 ie.

Dla n ¬ 11 i n = 20, 21 zachodzi równość C(n) = F (n), co rozwiązuje problem wyznaczenia
S(n) w tych przypadkach. Dla 11 ¬ n ¬ 19 i n = 22 zachodzi F (n) = C(n) + 1. Za pomo-
cą komputera Wells [40, 41] sprawdził, że S(12) > C(12), co oznacza, że S(12) = F (12) = 30.
Metoda Wellsa, opisana w [41], pozwala udowodnić, że nie da się posortować n elementów za po-
mocą C(n) porównań. Polega ona na tym, że rozważa się wszystkie możliwe pytania dla gracza
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sortującego, przy czym pomija się te, na które jedna z dwóch odpowiedzi prowadzi do przekro-
czenia oszacowania teorioinformacyjnego. Natomiast gracz wybierający wskazuje zawsze taką
odpowiedź, która maksymalizuje liczbę rozszerzeń liniowych stanu gry. W którymś momencie
okazuje się, że gracz sortujący nie może już zadać kolejnego pytania.

Problem znalezienie kolejnej wartość, czyli S(13), Knuth umieścił w The Art of Computer
Programming [25]. Niestety metoda Wellsa nie rozstrzyga tego przypadku, gdyż gracz sortujący
może doprowadzić grę do takiego stanu, że jest to porządek liniowy. Nie świadczy to jednak
o tym, że znaleźliśmy algorytm sortujący, gdyż nie rozważaliśmy wszystkich możliwych wyborów
gracza odpowiadającego. Rozwinąłem metodę Wellsa przez dodanie dodatkowego etapu analizy,
polegającego na tym, że po doprowadzeniu w grze do porządku liniowego analizuje się jej stany
od końca, sprawdzając wybory gracza wybierającego pominięte w pierwszym etapie analizy. Tak
zmodyfikowana metoda pozwala rozstrzygnąć, czy zadana liczba porównań C(n) wystarczy do
posortowania n elementów. W ten sposób wykazałem, że S(13) = F (13) = 34 [28], za co
dostałem European Association for Theoretical Computer Science Best Student Paper Award
na 10th European Symposium on Algorithms (ESA 2002) i odręcznie napisany list gratulacyjny
od Donalda Knutha. Po kilku latach okazało się, że Kasai i in., stosując własną metodę, też
obliczyli S(13), co ogłosili w [22], ale nie poinformowali o tym Knutha, więc ich wynik nie był
szerzej znany.

Stosując opracowaną przeze mnie metodę, pokazałem jeszcze, że S(14) = F (14) = 38,
S(15) = F (15) = 42, S(22) = F (22) = 71 [29, 32]. Kilka miesięcy po mojej publikacji Cheng
i in. ogłosili w pracy [4], że obliczyli S(15) i S(19) = F (19) = 58. Trudno jest coś napisać
o metodzie, jakiej użyli, gdyż ich publikacja jest po chińsku, a jedynie tytuł i streszczenie są po
angielsku.

Najmniejszą liczbą elementów, dla której znamy algorytm sortujący potrzebujący w pesy-
mistycznym przypadku mniejszej liczby porównań niż algorytm Forda–Johnsona, jest 47 [39].
Najpierw sortujemy 5 elementów i 42 elementy za pomocą algorytmu Forda–Johnsona, używając
odpowiednio 7 i 171 porównań. Następnie scalamy posortowane sekwencje za pomocą kolejnych
22 porównań. Razem daje to 200 porównań, a algorytm Forda–Johnsona do posortowania 47
elementów potrzebuje 201 porównań. Za pomocą wyczerpujących obliczeń komputerowych po-
kazałem, że dla n < 47 nie istnieje algorytm o następującej postaci: „najpierw m i n − m
elementów sortuje się za pomocą algorytmu Forda–Johnsona, a potem posortowane sekwencje
scala się”, a łączna liczba porównań jest mniejsza niż pesymistyczna liczba porównań potrzeb-
nych algorytmowi Forda–Johnsona do bezpośredniego posortowania n elementów [32].

Problem wyznaczenia wartości S(16) omawiam w [34]. Knuth cały czas uważa, że S(16) = 45.
Można osiągnąć 46 porównań, czyli F (16) porównań, sortując najpierw 10 elementów za pomocą
22 porównań (S(10) = F (10) = 22), a następnie wykonując jeszcze 6 wstawień binarnych, na
co potrzeba dodatkowe 24 porównania, więc powinien istnieć sposób zrobienia tego lepiej.

Wartość ilorazu n!/2C(n) przyjmuje dla n = 15, 16 mniejszą wartość (około 0,595) niż dla
sąsiednich n. Wartość tego ilorazu jest z przedziału (0,5; 1] i może być interpretowana jako miara
swobody wyboru kolejnych porównań – im mniejsza wartość tym większa swoboda. Niestety
ta większa swoboda sprawia, że trudniej jest rozstrzygnąć problem za pomocą komputera –
jest więcej przypadków do sprawdzenia. Wartość tego ilorazu dla n = 19, 22 jest dość duża
(odpowiednio około 0,844 i 0,952) i dlatego S(n) dla tych argumentów mogło zostać wyznaczone
wcześniej [4, 29].

Ponieważ problem rozstrzygnięcia, która z równości zachodzi: S(16) = 45 czy S(16) = 46,
okazuje się bardzo złożony obliczeniowo, dlatego podzieliłem go na kilka etapów. Najpierw
zidentyfikowałem przypadki, na których zacina się próba posortowania n elementów za pomocą
C(n) porównań dla n = 13, 14, 15. Są to za każdym razem takie same dwa zbiory częściowo
uporządkowane. Sprawdziłem, że dodanie w obu przypadkach szesnastego elementu, co daje
dodatkową swobodę wyboru porównań, nie pozwala posortować 16 elementów za pomocą 45
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porównań.
Oznaczmy przez T (k) liczbę elementów, które były porównywane (dotykane) przez algorytm

sortujący w k początkowych krokach (porównaniach). Widać, że T (k1) ¬ T (k2) dla k1 < k2.
Eksperyment pokazał, że jeśli S(16) = 45, to T (15) < 16. Zauważmy, że dla algorytmu Forda–
Johnsona mamy T (k) = 16 dla k  8. Stąd hipotetyczny algorytm, używający dla 16 elementów
pesymistycznie mniej porównań niż algorytm Forda–Johnsona, musi być zupełnie różny od
niego. Musi się różnić od algorytmu Forda–Johnsona już przed dziewiątym porównaniem. Jest
to dość zaskakujące, gdy popatrzymy na strukturę początkowych 15 porównań w algorytmie
Forda–Johnsona. Każde z nich dzieli przestrzeń poszukiwań dokładnie na połowę: w rozważanym
modelu gry gracz sortujący wskazuje takie kolejne porównania, że liczba rozszerzeń liniowych
stanu gry po każdym z nich zmniejsza się dokładnie o połowę, co wydaje się być optymalną
strategią. Kolejny eksperyment pokazał, że jeśli S(16) = 45, to T (15) > 11, co już nie jest
zaskoczeniem.

Powyższe eksperymenty zajęły kilkadziesiąt tysięcy godzin czasu procesora i to mimo około
10-krotnego przyspieszenia działania programu w porównaniu do tego, którego używałem do
2007 roku [32], i prawie 90-krotnego przyspieszenia w porównaniu do mojego pierwotnego pro-
gramu z lat 2002–2004 [29]. Oczywiście za część tego przyspieszenia odpowiada coraz lepszy
sprzęt, ale istotne są też ulepszenia algorytmiczne.

W eksperymentach najwięcej czasu zajmuje liczenie rozszerzeń liniowych. W [34] opisałem
istotne usprawnienie algorytmiczne i implementacyjne, pozwalające w przypadku n = 16 na
skrócenie czasu obliczeń nawet 10 razy. Mimo to obliczeń nie udało się dokończyć. Pozostały do
sprawdzenia przypadki, gdy 12 ¬ T (15) ¬ 15, co według optymistycznych szacunków mogłoby
zająć nawet kilkaset tysięcy godzin czasu procesora. Uzyskane częściowe wyniki skłaniają mnie
do przypuszczenia, że jednak S(16) = 46, wbrew opinii Knutha.

Problem znalezienia wartości S(13) Knuth umieścił w [25] w rozdziale 5.3.1 jako ćwiczenie
35, a jako następne ćwiczenie 36 do tego rozdziału umieścił problem rozstrzygnięcia prawdzi-
wości hipotezy 1/3–2/3. Hipoteza ta po raz pierwszy pojawiła się w literaturze w [23] i została
wymieniona wśród ośmiu najważniejszych otwartych problemów teorii zbiorów częściowo upo-
rządkowanych [38]. Przedstawię tu jej równoważne sformułowanie w rozważanym modelu gry.
Niech Pq oznacza stan gry po wykonaniu q porównań (zadaniu q pytań) przez gracza sortują-
cego, gdy zaczyna od stanu P0. Hipoteza 1/3–2/3 mówi, że dla dowolnego stanu gry P0, nie
będącego porządkiem liniowym (łańcuchem), gracz sortujący może wskazać takie porównanie,
że niezależnie od odpowiedzi gracza wybierającego zachodzi

e(P0) 
3
2
e(P1).

Zakładając prawdziwość tej hipotezy, dostajemy, że jeśli e(P ) ¬ 2(32)
q−1, to S(P ) ¬ q. Korzysta-

my tu z faktu, że w ostatnim kroku sortowania zawsze dostajemy zbiór częściowo uporządkowany
o dwóch rozszerzeniach liniowych i można go posortować za pomocą tylko jednego porównania.
Można to nieco poprawić, korzystając z tego, że jeśli e(P ) ¬ min{7, 2q}, to S(P ) ¬ q [13, 29].
Mówiąc nieformalnie, z prawdziwości hipotezy 1/3–2/3 wynika możliwość posortowania dowol-
nego zbioru częściowo uporządkowanego P za pomocą około log1,5 e(P ) porównań.

Rozwiązując jedno z ćwiczeń ze wstępnej wersji 4. tomu The Art of Computer Programming
[26] i wykonując eksperymenty na komputerze, wpadłem na uogólnienie hipotezy 1/3–2/3. Na-
zwałem je hipotezą o złotym podziale (ang. Gold(en) Partition Conjecture). Moja hipoteza mówi,
że dla dowolnego stanu gry P0, nie będącego porządkiem liniowym, gracz sortujący może wska-
zać takie dwa kolejne porównania, że niezależnie od odpowiedzi gracza wybierającego zachodzi

e(P0)  e(P1) + e(P2).
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Jeśli okaże się, że P1 jest już porządkiem liniowym (jest posortowany), czyli e(P1) = 1, to
przyjmujemy konwencję, że drugie pytanie jest wspomnianym wyżej pytaniem „bez sensu”,
a P1 i P2 są identyczne, czyli zachodzi też e(P2) = 1.

W [31] udowodniłem, że założenie prawdziwości hipotezy o złotym podziale implikuje praw-
dziwość hipotezy 1/3–2/3 oraz następujące ograniczenia na liczbę porównań. Po pierwsze, jeśli
e(P ) < Fq+3, gdzie Fq jest q-tą liczbą Fibonacciego (zaczynając od F1 = F2 = 1), to S(P ) ¬ q.
Po drugie zachodzi

sup
P

S(P )
log2 e(P )

=
1

log2 ϕ
,

gdzie ϕ = (1 +
√

5)/2 jest znaną z geometrii stałą złotej proporcji. Powyższe oznacza, że za-
chodzi S(P ) ¬ logϕ e(P ) i nie da się w tej nierówności zwiększyć podstawy logarytmu. Mówiąc
nieformalnie, gracz sortujący może każdym porównaniem zmniejszyć liczbę rozszerzeń liniowych
średnio o współczynnik ϕ i stąd pomysł na nazwę hipotezy.

Ponadto w [31] pokazałem kilka warunków, jakich nie może spełniać kontrprzykład dla hipo-
tezy o złotym podziale, oraz udowodniłem tę hipotezę dla zbiorów częściowo uporządkowanych
szerokości dwa i półporządków. Za pomocą komputera sprawdziłem, że hipoteza ta jest praw-
dziwa dla wszystkich co najwyżej 11-elementowych zbiorów częściowo uporządkowanych nie
będących porządkami liniowymi. Pokazałem też, że jeśli liczba elementów n dąży do nieskoń-
czoności, to stosunek liczby n-elementowych zbiorów częściowo uporządkowanych spełniających
tę hipotezę do wszystkich n-elementowych zbiorów częściowo uporządkowanych dąży do jedno-
ści.

W [33] udowodniłem hipotezę o złotym podziale dla 6-cienkich zbiorów częściowo uporządko-
wanych. Zbiór częściowo uporządkowany jest k-cienki, jeśli każdy jego element nie jest w relacji
z co najwyżej k innymi elementami. Jest to dowód intensywnie wspomagany komputerowo.
Nieskończona liczba przypadków została zredukowana do około 1,32 · 109 przypadków, które
zostały przeanalizowane przez computer.

W [35] udowodniłem hipotezę o złotym podziale dla dwóch kolejnych klas zbiorów częściowo
uporządkowanych: nie zawierających drabiny L4 (definicja poniżej) oraz mających nietrywialny
automorfizm (nie będący identycznością). Dowód dla pierwszej z tych klas łatwo rozszerza się
na zbiory częściowo uporządkowane zawierające dwa różne elementy x i y, które mają taki
sam zbiór poprzedników, być może pusty, a elementy większe od x i y tworzą dwa łańcuchy,
niekoniecznie rozłączne.

Uważam, że hipoteza o złotym podziale wyraża bardziej fundamentalne własności zbiorów
częściowo uporządkowanych niż hipoteza 1/3–2/3. Mam nadzieję, że uzyskane przeze mnie wy-
niki uwiarygodniają jej prawdziwość.

Dla zbioru częściowo uporządkowanego P definiujemy jego współczynnik zbalansowania jako

b(P ) = max
x 6=y

min{e(x ≺ y;P ), e(y ≺ x;P )}
e(P )

,

gdzie e(x ≺ y;P ) oznacza liczbę rozszerzeń liniowych P , w którym relację uzupełniono przechod-
nio o x ≺ y. Przyjmuję konwencję, że jeśli x ≺ y należy już do relacji w P , to e(x ≺ y;P ) = e(P ),
a e(y ≺ x;P ) = 0. Zachodzą nierówności 0 ¬ b(P ) ¬ 12 , a b(P ) = 0 wtedy i tylko wtedy, gdy P
jest porządkiem liniowym. Hipoteza 1/3–2/3 jest równoważna stwierdzeniu, że jeśli P nie jest
porządkiem liniowym, to b(P )  13 . Wartości współczynników zbalansowania zbiorów częściowo
uporządkowanych otrzymywanych w kolejnych krokach sortowania w oczywisty sposób wpły-
wają na liczbę porównań. W rozważanej grze dla stanu P0 gracz sortujący może wskazać takie
porównanie, że niezależnie od odpowiedzi gracza wybierającego następny stan gry P1 spełnia
nierówność

(1− b(P0))e(P0)  e(P1).
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Dla zbioru {x0, x1, x2, . . . , xn−1} drabiną Ln nazywamy zbiór częściowo uporządkowany,
w którym tworzymy dwa łańcuchy (żerdzie)

xi ≺ xi+2 dla i = 0, 1, 2, . . . , n− 3,

dodajemy szczeble
xi ≺ xi+3 dla i = 0, 1, 2, . . . , n− 4

i domykamy relację przechodnio. Drabiną z powyłamywanymi szczeblami nazywamy drabinę,
w której pominięto relacje dla wybranych szczebli. Dla drabin mamy b(Ln) = Fn−1/Fn+1 (przyj-
mujemy F0 = 0), czyli dla początkowych trzech drabin współczynnik zbalansowania przyjmuje
szczególne wartości: b(L1) = 0, b(L2) = 1

2 , b(L3) = 1
3 .

Brightwell postawił w [1] kilka otwartych problemów dotyczących wartości przyjmowanych
przez współczynnik zbalansowania. W szczególności pytał, czy istnieje zbiór częściowo upo-
rządkowany P , dla którego 1/3 < b(P ) < 16/45 = 0,3(5). Badałem ten problem za pomocą
komputera [30, 37]. Znalazłem wiele przykładów spełniających tę nierówność. Są to zdefinio-
wane wyżej drabiny z powyłamywanymi szczeblami. Intensywne eksperymenty doprowadziły
mnie do sformułowania hipotezy, że istnieje stała β ≈ 0,348834, taka że nie ma zbioru częściowo
uporządkowanego o współczynniku zbalansowania między 1/3 a β [37].

Wyniki opublikowane w [32, 33, 34] uzyskałem, korzystając z klastra komputerów w Inter-
dyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu War-
szawskiego.

5. Informacja o wykazywaniu się istotną aktywnością naukową
realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub instytucji nauko-
wej, w szczególności zagranicznej

Omawiane w poprzednim punkcie publikacje [17, 18, 19, 20, 21] powstały w ścisłej współpracy
z Geroldem Jägerem afiliowanym kolejno w:

• Institute of Computer Science, Martin-Luther University of Halle-Wittenberg, D-06120
Halle (Saale), Germany,

• Institute for Applied Stochastics and Operations Research, Technical University of Clau-
sthal, D-38678 Clausthal, Germany,

• Department of Mathematics and Mathematical Statistics, University of Ume̊a, SE-901-87
Ume̊a, Sweden.

Ta współpraca nie miała nigdy sformalizowanego charakteru, na przykład w postaci grantu, ale
okazuje się bardzo owocna. Nadal kontynuujemy i planujemy kolejne wspólne badania.

Duża część mojej pracy badawczej została zainspirowana otwartymi problemami zamiesz-
czonymi przez Donalda Knutha w The Art of Computer Programming [25, 26] i sugestiami
otrzymanymi od niego w prywatnej korespondencji.

6. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych
oraz popularyzujących naukę

Jestem autorem sześciu artykułów w popularnonaukowym miesięczniku Delta, wydawanym
przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa
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Matematycznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Astronomicznego
i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W artykułach [43, 47] przedstawiłem niektóre wyniki zamieszczone w mojej rozprawie dok-
torskiej. W pierwszym z nich piszę o poszukiwaniu za pomocą komputera minimalnej liczby
porównań zawsze wystarczającej do posortowania zadanej liczby elementów. W drugim prze-
stawiam hipotezę 1/3–2/3 oraz sformułowane przeze mnie jej uogólnienie, czyli hipotezę o zło-
tym podziale. Omawiam, jak założenie prawdziwości tych hipotez wpływa na liczbę porównań
potrzebnych, aby dokończyć sortowanie zbioru, który jest już częściowo posortowany.

Artykuł [44] znalazł się w numerze, w którym kilka stron poświęcono Donaldowi Knutho-
wi z okazji siedemdziesiątej rocznicy jego urodzin. Piszę w nim o nagrodach, które rozdawał
ten wybitny informatyk i matematyk za znajdowanie w jego książkach błędów technicznych,
typograficznych lub historycznych.

Artykuły [45, 46, 48] związane są tematycznie z prowadzonymi przeze mnie zajęciami dydak-
tycznymi na kierunku informatyka: wykładem z architektury komputerów i laboratorium z sieci
komputerowych. W [45] opowiadam o powszechności zastosowań mikroprocesorów. Przedsta-
wiam ideę Maszyny Turinga i model von Neumanna. Artykuł ten został wydrukowany w 2012
roku w wersji angielskojęzycznej w specjalnym wydaniu Delty [46] z okazji odbywającego się
w Warszawie ACM International Collegiate Programming Contest World Finals oraz w Krako-
wie VI Europejskiego Kongresu Matematyki. W [48] omawiam, jak komputery łączy się w sieci,
w szczególności w globalną sieć, czyli internet. Skrótowo opisuję też zasady działania protokołów
sieciowych.

Jestem autorem dwuczęściowego artykułu w Elektronice Praktycznej [49] i dwóch podręczni-
ków [50, 51]. Są to publikacje z pogranicza elektroniki i informatyki. Są one związane tematycznie
ze współprowadzonymi przeze mnie od 12 lat z doc. Marcinem Engelem obieralnymi zajęciami
z programowania mikrokontrolerów dla studentów informatyki (30 godz. wykładu i 30 godzin la-
boratorium). Na tych zajęciach uczymy programowania niskopoziomowego (blisko sprzętu, bez
dodatkowych warstw abstrakcji, bez systemu operacyjnego) oraz implementowania sterowników
układów peryferyjnych (interfejsów szeregowych, wyświetlacza ciekłokrystalicznego, klawiatury,
różnorakich czujników, aktuatorów itp.).

Wypromowałem 47 prac magisterskich. W 2017 roku moja magistrantka, pani Karolina
Pawlikowska, przedstawiając napisaną pod moim kierunkiem pracę „Universal Sense Simulation
Interface”1, wygrała konkurs organizowany przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii
Uniwersytetu Warszawskiego na pracę o największym potencjale komercjalizacyjnym w kate-
gorii praca magisterska. Autorka stworzyła rozwiązanie sprzętowo-programowe pozwalające na
symulowanie zmysłów poprzez zmysł dotyku. Bodźce dotykowe przekazywane są przez sekwencje
wibracji generowane przez silniczki umieszczone na pasie w dolnej części pleców. Symulowane
mogą być zmysły posiadane przez człowieka (wzrok, słuch) oraz takie, których nie mamy (ma-
gnetorecepcja, termowizja). Stworzony interfejs pozwala tworzyć nowe zmysły oraz zastępować
utracone lub uszkodzone narządy zmysłów. Może być użyty zarówno do rozszerzenia możliwości,
jak i przywrócenia sprawności człowieka.

W listopadzie 2009 roku otrzymałem NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ III stopnia Rektora
Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia organizacyjne.

7. Inne informacje dotyczące kariery zawodowej

Oprócz działalności naukowej na polu informatyki teoretycznej zajmuję się też działalnością
inżynierską na styku elektroniki i informatyki.

1https://iuw.edu.pl/pl/projects/universal-sense-simulation-interface-pas-stymulujacy-zmysly/
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Od stycznia 2010 do lutego 2011 kierowałem projektem badawczo-rozwojowym „System
automatycznej oceny bezpieczeństwa telefonów komórkowych”, realizowanym przez Uniwersytet
Warszawski we współpracy z firmą Samsung. W projekt zaangażowani byli pracownicy Instytutu
Informatyki i studenci kierunku informatyka. Wynikiem było opracowanie zestawu narzędzi
programowych do intensywnego testowania platform mobilnych w trakcie procesów ich tworzenia
i rozwijania.

Od grudnia 2013 do maja 2014, wspólnie z firmą InventLab, która działała w branży teleko-
munikacyjnej, uczestniczyłem w programie „Staż sukcesem naukowca” realizowanym w ramach
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1
Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Organizatorem programu był Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Otrzyma-
liśmy dofinansowanie na opracowanie prototypu „Mikroplatformy LTE”. Jest to uniwersalna
platforma sprzętowa i programowa, oparta na procesorze ARM, umożliwiająca komunikację
z siecią LTE (sieć komórkowa 4G) oraz siecią Ethernet 1 Gb/s i 100 Mb/s. Potencjalne obszary
zastosowań to: szerokopasmowy bezprzewodowy dostęp do internetu, aktywne testery sieci LTE
4G, internet rzeczy (IoT), komunikacja maszyna-maszyna (M2M).

W projekcie SocSenSyc kierowanym przez dra hab. Konrada Iwanickiego (finansowanym
z programu SONATA, grant NCN nr DEC-2012/05/D/ST6/03582) konsultowałem schemat
elektryczny platformy sprzętowej wykorzystywanej w eksperymentach [52].
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