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Donald Knuth’un Bir Sorusu
Knuth, bilgisayar biliminin en önemli temel yap›tlar›ndan olan Programlama
Sanat› kitab›n› yazmakla kalmad›, ayn› zamanda uygulamaya yönelik son derece pratik programlar da yazd›.
Örne¤in matematikçilerin
vazgeçilmez TeX editör progDonald Knuth
ram›n› Knuth yazm›ﬂt›r.
Bilgisayar Biliminden Seçilmiﬂ Makaleler adl› kitab›nda Knuth ﬂu basit görünen soruyu sormuﬂtur:
Biri bana öyle bir program yazs›n ki, bu program, 1’den 50’ye kadar olan say›lar›n kareköklerini iki kümeye ay›rs›n ve bu iki kümedeki kareköklerin toplamlar› birbirine olabildi¤ince yak›n olsun.
Buraya kadar soru gerçekten basit: Say›lar›n kareköklerini almak pek o kadar zor de¤il, gerçek kareköklere kesirli say›larla istedi¤imiz kadar yaklaﬂabiliriz. Yani karekökleri almak kolay. ﬁimdi elli
karekökü iki kümeye ay›rmak gerekiyor. 1’in karekökü olan 1’i kümelerden birine koyarsak, geriye kalan 49 say›y› o iki kümeye da¤›tmam›z laz›m. 249 seçimimiz var. Yani 50 say› iki kümeye 249
biçimde ayr›labilir. Bilgisayar›m›za tüm bu 249 seçene¤i teker teker denetiriz, kümelerdeki say›lar›
toplar›z, farklar›n› al›r›z, farklar› bir kenara yazar›z, sonra en küçük fark› seçeriz...
Ancak, Knuth’un bizden bir iste¤i daha var:
Program ça¤daﬂ bir bilgisayarda (yani oldukça h›zl›) en fazla 10 saniyede yan›t› versin...
ﬁimdi burada dural›m!
Önce neden 50 kök? Sonra neden 10 saniye?
Çünkü 249 çok büyük bir say›, tam 14 rakam›
var2.

Elbette burada önemli olan 50 ve 10 say›lar›
de¤il, olabildi¤ince çabuk yan›t› veren bir program
yazabilmek.
Knuth’un sorusu öyle san›ld›¤› kadar basit de¤il. Bu problemin özünde çok çok önemli bir baﬂka problem var.
Her ﬂeyden önce “birbirine olabildi¤ince yak›n
olsun” ne demek? En yak›n olsun mu denmek isteniyor? Yoksa aradaki fark önceden verilmiﬂ bir
say›dan küçük mü olmal›?
Soru zor, çok zor. Bu çok zor soruya ﬂöyle yaklaﬂal›m: Verilen zaman içinde (burada 10 saniye)
yapabilece¤imizin en iyisini yapmaya çal›ﬂal›m.
Bu soru bizi hesaplanabilirlik zorlu¤u (computational complexity) konusunun derinlerine götürecek.
“Birbirine olabildi¤ince yak›n olsun”u birinci
anlamda, yani “mutlak yak›nl›k” anlam›nda yorumlayacak olursak, ya 249 seçene¤i teker teker
deneyip en küçük fark› veren kümeleri bulmal›y›z
ya da konuya kuramsal yaklaﬂ›p matematiksel
bir teoremin yard›m›yla en iyi sonucu ﬂ›p diye
bulmal›y›z.
“Birbirine olabildi¤ince yak›n olsun”u ikinci
anlamda yorumlad›¤›m›z› varsayal›m. Ne yapaca¤›z? Akla ilk gelen çözüm ﬂu: Say›lar› kümelere
ay›r, kümelerdeki say›lar› ayr› ayr› topla, toplamlar›n fark›n› al ve önceden verilmiﬂ say›yla karﬂ›laﬂt›r. Aradaki fark daha küçükse dur. De¤ilse, önceden verilmiﬂ elli say›y› bir baﬂka türlü iki kümeye
ay›r. Bu iﬂlemi en az bir kez en fazla 249 kez yapaca¤›z... Üstelik istedi¤imiz sonucu bulaca¤›m›z bile kuﬂkulu: belki de 249 denemeden sonra bile top2) 249’un rakam say›s›na n dersek, 10n ≤ 249 < 10n+1 eﬂitsizlikleri do¤ru olmal›. Her iki taraf›n da 10’luk tabanda logaritmas›n› alal›m: n ≤ 49 log10(2) < n + 1 buluruz. Yani
n = [49 log10(2)] = [14,75...] = 14.

1 ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ö¤retim üyesi.
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lamlar›n aras›ndaki fark istedi¤imiz kadar küçük olmayacak. Ancak ilginç olan ﬂu: ﬂansl›ysak bu sorunun çözümünü erken bulabiliriz, ve ancak yan›t› bulduktan sonra çok çabuk ve basit bir hesapla
gerçekten çözüm oldu¤undan emin olabiliriz.
E¤er n = 49 ise, 249 = 2n − 1 dir ve bu say› n cinsinden bir polinom de¤ildir3. n say›s›yla ilgili bir
bilgisayar program› − gönül ister ki − n cinsinden
bir polinom kadar iﬂlem yapt›ktan sonra (yani
“az” say›da iﬂlemden sonra) yan›t› versin.
Knuth’un sorusunun ikinci versiyonu ﬂu özelli¤e sahip: Çözümü polinom zamanda bulmas›n› bilmiyoruz, ancak bulunmuﬂ bir çözümün
do¤ru olup olmad›¤›n› polinom zamanda kontrol edebiliriz. Bu özelli¤e sahip sorular kümesine NP (non-deterministic polynomial time) denir. Polinom zamanda çözülen sorulara da P ad›
verilir.
‹ﬂte bu, bilgisayar biliminin en önemli problemidir: n say›s›yla ilgili bir soru, e¤er yan›t›n›n
do¤rulu¤u n cinsinden bir polinom zamanda kontrol edilebiliyorsa, o problemi gene n cinsinden
bir polinom zamanda çözen bir bilgisayar yaz›l›m› var m›d›r?
P’nin NP’ye eﬂit olup olmad›¤› bilinmiyor. Bu
soruyu çözene Clay Enstitüsü bir milyon dolarl›k
bir ödül verecek. Genel kan› P ≠ NP yönünde.

bu konudaki birçok problem gibi bu problem de
tam anlam›yla çözülmüﬂ de¤il.
Bir sonraki say›da bu problemi çok daha ayr›nt›l› ele alaca¤›z.
ﬁimdilik okur, ayn› soruyu karekökleriyle de¤il 1’den 50’ye kadar olan tamsay›larla düﬂünsün.
Bu çok kolay geldiyse, 50 yerine n als›n. Bu da kolay geldiyse ayn› soruyu {a/b : a, b ∈ N, b ≠ 0, a
+ b = 50} kümesi için yan›tlas›n... ♥

Donald Knuth, TeX programında yanlış bulanlara para
ödülleri dağıtırdı. İşte o ödül çeklerinden biri. Ödüller 1
cent’ten başlayarak her seferinde ikiye katlanırdı.

Zengin olmak isteyen ya P ≠ NP eﬂitsizli¤ini ya
P = NP eﬂitli¤ini kan›tlayacak ya da Knuth’un
TeX program›n›n 27. hatas›n› bulacak (bu da
aﬂa¤› yukar› bir milyon dolar eder4!) ♥
Bu bölme sorusunun k›smi çözümleri var, ama
3 Yani hiçbir p(x) polinomu için, her n ∈ N için, 2n−1 ≤ p(n)
eﬂitsizli¤i geçerli de¤ildir.
4 Son ald›¤›m›z bir habere göre, Knuth verece¤i ödüle bir limit
getirmiﬂ. Bu arada Knuth’un ödül olarak verdi¤i çekleri bankaya yat›ran birini bilmedi¤imizi de belirtelim. Çekin kendisinin manevi (ve hatta maddi) de¤eri, çekin de¤erinden çok daha fazla.
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