Matematik Dünyas›, 2007-III

Yay›n

Dünyas›

Algoritmalar
Koray Özer / kozerk@gmail.com
Yazan: Prof. Dr. Vas›f V. Nabiyev
Yay›nevi: Seçkin www.seckin.com.tr, 2007.
ISBN: 975 02 0354 2, 799 sayfa.
Yapay zekân›n a’dan z’ye tart›ﬂ›ld›¤› “Yapay
Zekâ” kitab›ndan sonra Vas›f V. Nabiyev’in ç›kard›¤› ikinci kitap algoritmalar üzerine.
Algoritma sözcü¤ü, 9. yy’da Ba¤dat’ta yaﬂayan Ebu Abdullah Muhammed ‹bn Musa el-Khowarizmi’nin (El Horazmi) ad›ndan geliyor. El-Horazmi, Kitap al Jabr W’al-Muqabala adl› yap›t›nda (Cebir ve Mukayese Kitab›) onluk sayma düzenindeki dört iﬂlem, birinci ve ikinci derece denklemlerin tan›mlanmas›, karekök alma ve çeﬂitli ispatlarla matemati¤in neredeyse
temellerini atm›ﬂt›r. Algoritma
sözcü¤ü bu yüzden matematikte
say›larla sistematik bir biçimde
yap›lan hesaplamalar›n genel ad›na karﬂ› gelir.
Matematik, anlamlar dünyas›n›n mant›k dili oldu¤u için, algoritmalar ayn› zamanda, günlük
yaﬂant›m›zda karﬂ›laﬂt›¤›m›z kimi
sorunlar›n, boﬂ zaman›m›zda
çözdü¤ümüz bilmecelerin, oynad›¤›m›z oyunlar›n matematiksel
analizi, tan›m› ve çözümüdür de.
Bu yüzden, yüz kadar algoritman›n analiz edildi¤i Algoritmalar kitab›na bilmece analizi kitab› da
denebilir. ‹ncelenen algoritmalar›n baz›lar› ﬂöyle:
Zarl› veya zars›z rasgele say› üretimi, Mastermind
ve Domino oyunu, satranç, ekok ve ebob’lar, asal
say› üretimi, kriptolojiyle ilgili kimi hesaplamalar, alt›n kesit, Fibonacci say›lar›, bir üretim zincirinde iﬂ yapma modeli, Gezgin Sat›c› problemi,
labirentler, fraktallar, Boole cebiri...
Kitab›n birinci bölümünde bilgisayar›n ve
programlama dillerinin tarihi anlat›lm›ﬂ. Bu bölüm, okurun algoritmalar› hangi tarihsel perspektife yerleﬂtirece¤ini anlatmas› aç›s›ndan kitaba
büyük bir art›de¤er katm›ﬂ. Ayr›ca bu bölümde

bulunan kimi gerçekten hoﬂ bilgilerle okurun tarih bilgisi güncellenmiﬂ... Örne¤in, dünyan›n ilk
programc›s›n›n ﬂair Byron’un k›z› Ada Augusto
Lovelace (1815-1852) oldu¤unu biliyor muydunuz?
Birinci bölümden sonraki 14 bölümde yazar
algoritmalar›n temellerini örneklerden yola ç›karak anlat›yor. Anlat›m, algoritmalar›n tarihini,
matematiksel ifadesini ve çözüm için kodlanan bilgisayar programlar›n› da kaps›yor...
Kitab›n 16 ve 18’inci bölümlerinde de kombinatör algoritmalar anlat›lm›ﬂ. Kombinatör algoritmalar, çözülebilmeleri için, tüm olas› durumlar›n
taranmas›n› gerektiren problemler
olarak niteleniyor. Dolay›s›yla bu
tür algoritmalar zahmetli ve uzun
bir çözüm sürecini zorunlu k›l›yorlar. Kombinatör algoritmalar,
bu özellikleri yüzünden uzun y›llar boyunca ilgi çekmemiﬂler. Ancak günümüzde bilgisayarlar›n
h›zlar›n›n artmas›yla birlikte bu
tür algoritmalara olan ilgi de artm›ﬂ durumda. Bilgisayarlarda oynad›¤›m›z Tetris, geçti¤imiz y›llarda bütün dünyada büyük bir hayran kitlesi oluﬂturan Sudoku gibi
oyunlar veya ebedi takvim yap›m› gibi u¤raﬂlar
Kombinatör algoritmalar›ndan baz›lar›.
Okuru s›kmamaya özen gösteren Nabiyev, gerekti¤inde algoritman›n tarihini ve biliminsanlar›n›n öyküsünü de yazm›ﬂ. Ayr›ca konuyla ilgili foto¤raflar, pullar, grafikler ve ﬂekillerle zenginleﬂtirilen kitap, görselleﬂtirilerek okunmas› daha kolay
hale getirilmiﬂ.
Algoritmalar, Gerek Türkçede gerek Rusçada
algoritmalar›n ayr›nt›l› olarak incelendi¤i ilk kitapt›r. Özellikle bilmeceyle, bulmacayla, matematikle
veya bunun d›ﬂ›nda programlamayla ilgilenen herkesin elinin alt›nda bulundurmas› gereken bir yap›t. ♦
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