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Özet

Veri yapıları ve algoritmalar konusu ge-
rek bilgisayar bilimleri gerekse bilgisayar
mühendisliği eğitiminde öğrencilerin hakim
olmakta en çok zorlandıkları konular
arasındadır. Algoritma görselleştirmeleri
bu konudaki eğitimsel sıkıntıları aşmak
için en sık başvurulan araçlardan biri olsa
da bu görselleştirmeleri hazırlamak yoğun
çalışma gerektiren bir süreçtir. Bu maka-
lede problemi algoritma görselleştirmelerini
veri yapılarındaki değişiklikleri takip
ederek oluşturmayı amaçlanan AlgoView
yazılımının tasarımı anlatılmaktadır.

1 Giriş

Veri yapıları ve algoritmalar bilgisayar bi-
limleri ve bilgisayar mühendisliği alan-
larındaki en temel dallardan biridir. Bir
bilgisayar bilimcisi veya mühendisinin bu
alana hakim olması mesleki açıdan önemli
olduğu gibi bu alanda eğitimin de önemli
bir parçasını oluşturmaktadır. Bu öne-
mine karşılık birçok eğitim kurumunda
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öğrencilerin en çok zorlandıkları dersler de
veri yapıları ve algoritmalar dersleridir.

Bu ders genellikle iki temel parçadan
oluşur. Algoritmaların incelendiği ve O, Θ
hesapları gibi soyut kavramların işlendiği
teori bölümü ve algoritmaların gerçek bir
programlama dili ile gerçeklenerek prob-
lem çözümünde kullanıldığı pratik bölümü.
Öğrencilerin teorik kısımlardaki zorlanma
oranları matematiksel becerileri ile paralel-
lik göstermektedir ve bu açıdan genel olarak
matematik eğitiminde yaşanan zorluklar ile
birlikte incelenmesi daha doğru olacaktır.

Dersin pratik bölümlerinde yaşanan zor-
lanmanın ise birçok farklı sebebi vardır.
Dersin işleniş biçimine göre bu sebepler
çeşitlilik gösterse de hemen hemen heps-
inde ortak bir sebep öğrenme sürecini des-
tekleyici araçların eksikliğidir. Veri yapıları
ve algoritmalar dersi genellikle bir ikinci
sınıf dersi olarak sunulmaktadır. Birçok du-
rumda öğrenciler yazdıkları programları in-
celeyip algoritmaların çalışmalarını detaylı
biçimde inceleyebilmek için gerekli araçları
kullanmak için gerekli tecrübeye sahip ol-
madan bu dersi almak durumunda kalmak-
tadır.

Öğrencilerin bu derste yazdıkları prog-
ramlardaki hataları görebilmeleri için
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programlarının çalışması esnasında veri
yapılarındaki değişimleri takip edebilmeleri
önemlidir. Bu sayede programlarının neden
beklendiği gibi çalışmadığını daha kolay
bir biçimde bulmaları mümkündür. Bu iş
için genellikle takip edilen yöntem ise prog-
ramlarının çeşitli kısımlarını hata ayıklama
satırları ile doldurmaktan geçmektedir.
Ancak bu yöntem program belirli bir
karmaşıklığı geçtikten sonra kullanışsız bir
hal almaya başladığı gibi aynı zamanda
hatalara da fazlasıyla açıktır. Diğer bir
yöntem ise bir hata ayıklayıcı kullanarak
programın işleyişini adım adım takip
etmektir. Her ne kadar günümüzde görsel
hata ayıklayıcılar hata ayıklama işlemini
kolaylaştırmışsa da bu süreç hala gelişmiş
programlama araçlarına yeni alışmakta
olan bir öğrenci için fazla karmaşık
olabilmektedir.

Bu sorunun çözümü için veri yapıları
ve algoritmaların görselleştirilmesinde kul-
lanılabilecek bu alana özel araçlara iht-
iyaç duyulmaktadır. AlgoView bu alandaki
açığı büyük oranda kapatabilmek amacıyla
geliştirilmeye başlanmış bir yazılımdır. An-
cak AlgoView’ın kendine özgü nitelik-
leri incelenmeden önce halihazırdaki diğer
çözümlerin incelenmesi faydalı olacaktır.

2 Mevcut Çözümler

Veri yapıları ve algoritmaların
görselleştirilmesinde bu güne kadar iki
temel yaklaşım izlenmiştir. Algoritmaya
özel görselleştirmeler üreten yöntemlerin
yanında daha genel haliyle algoritma
görselleştirmesi konusunda uzmanlaşmış
canlandırma sistemleri de mevcuttur. Bu
sistemlerin detaylı bir kaşılaştırmasına [4]

makalesinden ulaşmak mümkündür. Bu
tip görselleştirmelerin bir listesi algoritma
görselleştirme portalı’nda1 bulunabilir.

2.1 Özel Görselleştirmeler

Bir algoritmayı görselleştirmenin en kolay
yollarından biri o algoritmayı görsel ola-
rak ifade edecek bir yazılım geliştirmektir.
Bu yöntem yazılımı geliştiren kişiye algor-
itmanın nasıl görselleştirilmesi gerektiği ko-
nusunda özgürlük sağlaması sebebiyle ter-
cih edilebilir. Bu tip görselleştirmelerde
görselleştirmenin geliştiricisi kullanıcı ile
etkileşiminden veri yapılarının ekrandaki
yerleşimine kadar görselleştirmenin tüm
adımları üzerinde tam bir kontrole sahiptir.

Bu tip görselleştirmelerin dezavantajı ise
görselleştirme işinin algoritmanın kendisin-
den ayrı olarak bir geliştirme yükü yarat-
masıdır. Programcının geliştirdiği algorit-
manın yanında konuya görsellik anlamında
da yaklaşarak görselleştirmenin nasıl
olacağına karar vermesi ve görselleştirme
uygulamasını da geliştirmesi gerek-
mektedir. Bu nedenle algoritmaya özel
görselleştirmeler konuya hakim profes-
yoneller tarafından geliştirilmesi halinde
algoritmaların açıklanması konusunda
fayda sağlayabilir ancak öğrencilerin
öğrenme süreçlerini desteklemek ve ha-
talarını kolayca bulmalarını sağlamak
konusunda kullanışsızlardır.

1http://algoviz.org
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2.2 Genel Amaçlı
Görselleştirme Sistem-
leri

Görselleştirmeye diğer bir yaklaşım ise
görselleştirme işinin belirli şablonları ta-
kip ettiği fikrine dayanan görselleştirme
sistemleridir. Bu sistemlerde kullanıcılara
görselleştirme için kullanılabilecek araçları
içeren bir alet çantası sunulur. Bu sa-
yede sıfırdan bir görselleştirme uygula-
ması geliştirmenin ağır yükünü hafiflet-
mek mümkündür. Bu sayede kullanıcılar
bir dizi veya ağaçtaki bir düğümün nasıl
görselleştirileceği yerine görselleştirmenin
nasıl olması gerektiğine yoğunlaşabilirler.

Her ne kadar bu tip sistemler
görselleştirmenin hazırlanması işini ko-
laylaştırsa da, algoritmanın geliştirilmesi
ile görselleştirilmenin geliştirilmesini
birbirinden tamamen ayrımaktadır. Bu
nedenle algoritmanın geliştirilmesinde
yardımcı olması mümkün olmadığı gibi
görselleştirmeyi üretebilmek için de ilgili
algoritmanın çalışma biçimine hakim olmak
gerekmektedir.

2.2.1 Animal

Animal[3] geniş bir yelpazede görselleştirme
imkanı sunan bir araçtır. Görselleştirme
üretmek için kendine özgü AnimalScript[2]
betik dilini kullanır. Genel bir
görselleştirme aracı olarak tanıtılmasına
rağmen veri yapıları ve algoritmalar
derslerinde işlenen pek çok veri yapısını
görselleştirmek için gerekli temel bileşenleri
de barındırır. Animal kullanarak bir prog-
ramı görselleştirmek için geliştiricinin iki
seçeneği vardır: Programın veri yapılarını
işlediği kısımlarda AnimalScript üretmek

ya da AnimalScript üretmek için API
kullanmak (sadece Java için). Her iki
durumda da bir programı Animal ile
görselleştirmek için geliştiricinin program
kodu üzerinde bir takım değişiklikler yap-
ması gerekir. Bu her ne kadar geliştiriciye
görselleştirme konusunda esneklik sağlasa
da görselleştirme için yapılması gereken
değişiklikler ve eklemeler geliştiricileri bu
yöntemi kullanmaktan uzaklaştırmaktadır.

2.2.2 JHAVÉ

JHAVÉ (Java Hosted Algorithm Vi-
sualization Environment)[1] algoritma
görselleştirmelerinin web üzerinden su-
nulması için geliştirilmiş bir sistemdir.
Animal’ın aksine, JHAVÉ kendine özgü bir
dil tasarlamak yerine XML tabanlı bir
işaretleme dili kullanır. Algoritmanın
çalışması esnasında verinin değişimi bir
XML yapısı olarak saklanır ve daha
sonra JHAVÉ görselleştiricisi tarafından
bir canlandırma üretilir. JHAVÉ can-
landırmalarını doğrudan XML verisi
biçiminde üretmek mümkün olduğu gibi
Java programlama arayüzü aracılığı
ile programatik olarakta üretilmesi
mümkündür.

Animal ile JHAVÉ arasındaki bir
diğer fark ise Animal ile üretilen can-
landırmaların tamamen statik nitelikte
olmasına karşılık JHAVÉ ile üretilenlerin
kullanıcı ile etkileşime geçebilmesidir.
XML dosyasındaki etiketler sayesinde bir
JHAVÉ canlandırmasının kullanıcıdan
girdi alması ve bu girdiyi canlandırmanın
geri kalanında kullanması mümkündür. Bu
özelliği JHAVÉ’nin istemci-sunucu tabanlı
mimarisi ile birleştirerek canlandırma
esnasında bir yandan da öğrencinin konuya
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hakimiyetini sınayan testler oluşturmak
mümkündür.

3 AlgoView

Yukarıda bahsedilen mevcut çözümlerin
yetersiz kaldığı temel nokta görselleştirme
işini algoritmanın gerçeklenmesinden
ayırarak algoritmayı gerçeklemenin
yanında görselleştirme için ek bir yük
yaratmalarıdır. Daha önemlisi algor-
itma ile görselleştirmenin sürekli bir
uyum içerisinde tutulması, algorit-
mada bir değişiklik yapılması halinde
görselleştirmenin de bunu yansıtacak
biçimde güncelleştirilmesi gerekmektedir.

Bu sorunun çözümü ise sorunun
özünün doğru biçimde incelenmesin-
den geçmektedir: Algoritmalar veri
yapıları üzerinde çalışırlar. Bir algo-
ritmanın görselleştirilmesi demek, o
algoritmanın üzerinde çalıştığı veri
yapısının algoritmanın çalışması es-
nasında zamana bağlı olarak geçirdiği
değişimin görselleştirilmesidir. AlgoView
bu yaklaşımla veri yapılarının geçirdiği
değişimleri takip etmek ve değişklikleri
kullanıcıya yansıtmak yoluyla algoritmanın
görselleştirmesi işini otomatik bir süreç
haline getirebilmeyi hedeflemektedir.

3.1 AlgoView Mimarisi

AlgoView görselleştirme işleminin
yapılmasını sağlayan iki aşamadan
oluşur. İlk aşamada kaynak kod ince-
lenir ve geliştiricinin hangi veri yapılarını
görselleştirmek istediğini bulunur, bu bilgi
kullanılarak kaynak kod görselleştirme
için düzenlenir (instrumentation). İkinci

aşamada ise görselleştirme gerçekleşir; bu
aşama çeşitli veri yapıları için görselleştirme
altyapısı sağlar. Bu iki aşama aşağıda daha
detaylı olarak açıklanmıştır.

Statik analiz ve düzenleme aşamasında
girdi görselleştirilecek programdır ve çıktı
alınan programın görselleştirmeyi otoma-
tik yapan formudur. Bu aşamada öncel-
ikle program kodu okunur ve geliştiricinin
hangi veri yapılarını görselleştirmek istediği
bulunur. AlgoView mimarisinin önceliği
görselleştirme işleminin geliştiriciye get-
irdiği yükü mümkün olduğunca hafifletmek-
tir. Bu amacı desteklemek için AlgoView
dizi, ağaç ve graf gibi birçok veri yapısını
destekler ve geliştiriciden beklenen de
görselleştirilecek veri yapısını doğru şekilde
işaretlemesidir. AlgoView kaynak kod üze-
rinde tarama yaparak görselleştirilecek veri
yapılarını bulur ve bu veri yapıları hakkında
görselleştirme için gerekli bilgileri toplar.
Bu veri toplama işleminin ardından prog-
ram kaynak kodunda görselleştirilecek veri
yapılarını kullanan program parçaları bulu-
nur ve görselleştirme aşamasının sağladığı
arabirimi kullanarak program parçalarını
görselleştirme yapılması için yeniden düzen-
ler ve çıktı program elde edilmiş olur.

Görselleştirme aşaması yapısı ile daha
çok bir kütüphaneyi andırır; birinci
aşamanın ürettiği görselleştirme yapabilen
program bu aşamanın sağladığı arabirimi
kullanarak görselleştirmeyi gerçekleştirir.
Sunulan arabirimde tüm temel veri
yapılarını görselleştirmek için ayrı rutin-
ler bulunur. Görselleştirilen program veri
yapıları değişime uğradıkça bu rutinleri kul-
lanarak veri yapılarının program çalışırken
uğradıkları değişiklikleri adım adım göste-
rir. AlgoView mimarisinin görselleştirme
altyapısı için mevcut çözümler kısmında ele
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alınan ve hazlihazırda temel veri yapıları
için görselleştirme imkanı sunan Animal
aracının kullanılması planlanmaktadır.

3.2 Geliştirme Engelleri

AlgoView’ın önündeki en büyük geliştirme
engellerinden birisi birçok veri yapısı ve
algoritmanın farklı yorumlara açık ol-
masıdır. Veri yapıları ve algoritmalar
geliştirici tarafından çok farklı yollar
ile gerçeklenebilir, buna karşın AlgoView
geliştiriciden veri yapısını betimlemek için
yanlızca bir işaret bekler. Böyle durumlarda
çıkabilecek engellere örnek verilmesi gere-
kirse bir dizinin görselleştirmesi yeterince
açık görünürken ağaç olarak işaretlenmiş
bir veri yapısının AlgoView tarafından ana-
liz edilmesi; yapının içeriğinin doğru ayırt
edilip geliştiricinin belirttiği veri yapısı pro-
filine eşlenmesi oldukça karışık olabileceği
gibi her durumda mümkün olmayabilir.

4 Gelecek Planları

4.1 Gelişmiş Görselleştirme
Altyapısı

Gelişiminin ilk aşamalarında AlgoView’ın
görselleştirme yapmak için AnimalScript
betik dilinde çıktı üretecektir. Gelecekte
AlgoView’ın diğer kullanışlı görselleştirme
araçlarını destekleyerek bu araçlarda
sağlanan farklı imkanlardan yararlanab-
ileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak
AlgoView’ın farklı veri yapılarını nasıl
görselleştireceğini açıklayan ve kullanıcı ta-
rafından değiştirilebilen açıklayıcı bir dosya
formatı geliştiricilere esneklik sağlayabilir.

4.2 Farklı Veri Gösterimleri

Halihazırda AlgoView veri yapılarının
görselleştirilmesinde Animal mimarisinin
sunduğu imkanlar ile kısıtlıdır. Bunun so-
nucu olarak başta bit seviyesinde işlemleri
temel alan Radix Sort gibi bazı algoritma-
lar olmak üzere Animal tarafından birebir
olarak desteklenmeyen veri yapılarının
görselleştirilmesinde yetersiz kalmaktadır.
Geliştirme sürecinin ilerleyen aşamalarında
veri yapılarının farklı biçimlerde ifades-
ini sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi
planlanmaktadır.

5 Sonuç

Başta veri yapıları ve algoritmalar ko-
nusunun bilgisayar bilimleri ve bil-
gisayar mühendisliğinde önemli bir
yere sahip olduğuna ve öğrencilerin bu
alanda yaşadıkları sorunlara değinilmiştir.
Ardından görselleştirmenin öğrencilerin
yazdıkları programların işleyişini kavra-
mada ve varsa hatalarını bulmalarında
yardımcı olabileceği gösterilmiştir. Mevcut
çözümler kısmında halihazırda kullanılan
görselleştirme araçları tanıtılmış ve bu
araçların yetersiz kaldığı durumlara
değinilmiştir. AlgoView kısmında ise an-
latılan eksiklikler için bir çözüm olarak
sunulan AlgoView’dan bahsedilmiştir. Son
olarak gelecek planları kısmında AlgoView
için gelişmiş bir görselleştirme altyapısı ve
farklı veri gösterimleri için planlar ortaya
koyulmuştur.

5



Kaynaklar

[1] Thomas L. Naps, James R. Eagan, and
Laura L. Norton. JhavÉ—an environ-
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