
0-ADA LOVELACE

Her yıl ekim ayının ikinci salı günü Ada Lovelace günü olarak kutlanmaktadır. 
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1822
Ada, matematik ve bilim hakkında özel olarak
öğrenim gördü. 19. yüzyılın ünlü araştırmacıları
ve bilim insanları olan Wiilliam Frend, Willliam
King, Augustus De Morgan ve Mary Somerville
ders aldığı kişilerdi.

Ada,  o sıralar Babbage'ın yeni tanıtmakta
olduğu "Analytical Engine" * isimli makinesi
hakkında, İtalyan matematikçi Luigi
Menabrea'nın yazdığı makaleyi çevirdi ( Sketch
of The Analytical Engine). Çevirisine, dönemin
bilim insanlarının kavramı anlamasına yardımcı
olacak bilgileri ve kendi görüşlerini de not olarak
ekledi. Bu notlar; Babbage’ın "Difference
Engine" * ve "Analytical Engine" isimli
makinelerin farklarını ve matematik açısından
çok önemli olan Bernoulli sayılarının Analytical
Engine ile nasıl hesaplanacağını, Babbage gibi
makineyi büyük bir hesaplama makinesi görmek
yerine, müzik bile bestelenebileceğini de
anlatmaktaydı. Ada'nın fikirleri, daha sonra
modern bilgisayarların ve yazılımların tanımı
olarak kabul görecekti. 

Ada'nın modern bilgisayarları anlattığı
çalışmasından yaklaşık bir yüzyıl sonra, Alan

Turing "Computing Machinery  
and Intelligence" makalesinde  
Ada'nın notları ve önermeleri  

üzerinden yeni bir tartışma  
yürütmüştür. 

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı
adına geliştirilen "Ada dili", adını Lovelace'den

almıştır.

1842-1843

1852

Augusta Ada Byron King , daha çok  Lovelace
kontesi - Ada Lovelace olarak bilinir,  

10 Aralık 1815  
tarihinde Londra'da doğdu. 

Michael Faraday, kendisini Ada'nın çalışmalarının
destekçisi olarak tanımladı; Ada'dan bilimin

parlayan yıldızı olarak bahsediyordu. Bu döneme
ait mektuplaşmaları da bulunmaktadır. 

Ada'nın notları, B. V. Bowden tarafından Faster
Than Thought : A Symposium on digital
computing Machines isimli kitabıyla yeniden
dünyayla tanıştırılmıştır. 

1833 yılında, matematik profesörlüğü yapan
Charles Babbage ile tanıştı. Ada makinelere ilgi
duyan biriydi, Babbage'ın buluşları tarafından

büyülenmişti, Babbage ise Ada'nın zekası,
analitik becerileri ve matematiksel yeteneğinden

etkilenmişti.  
 

* Difference Engine:  https://www.youtube.com/watch? 
v=0anIyVGeWOI (Babbage's Difference Engine No. 2) 

"Analytıcal Engine"in  herhangİ bİr şeyİ 

başlatma İddİası bulunmamaktadır. 

Gerçekleştİreceğİ herhangİ bİr şeye daİr vereceğİmİz 

komutu ne kadar bİlİyorsak o kadarını yerİne 

getİrebİlİr. Analİzİ sürdürebİlİr; ancak herhangİ bİr 

analİtİk İlİşkİyİ ya da gerçeklerİ öngörme gücüne 

sahİp değİldİr. Onun İşleyİş alanı, önceden aşİna 

olduğumuz şeylerİ erİşİlebİlİr hale 

geTİrme konusunda bİze yardımcı olmaktır.

Bana şİİr Veremİyorsan, şİİrsel bİlİmİ veremez Mİsİn?

Beynİm bİr ölümlünün beynİnİn çok İlerİsİNDE, ZAMANLA ANLAYACAKSINIZ.
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Difference Engine

Enchantress OF NUMBERS

* JavaScript implementation of Bernoulli numbers 
algorithm as described by Ada Lovelace: 

https://gist.github.com/terotil/3f83a473f372d31f55d5 

"ANALYTICAL ENGINE", her türlü karmaşıklık 

veya kapsamdakİ ayrıntılı ve bİlİmsel müzİk 

parçalarını oluşturabİlİr. 

* Analytical Engine:  Sketch of the analytical engine 
http://www.fourmilab.ch/babbage/sketch.html#NoteG 

Ada, 27 Kasım 1852'de rahim kanserinden, 37
yaşındayken öldü.
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