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Özet
Sage, Mathematica ve MATLAB gibi çeşitli bilimsel hesaplama yazılımlarına özgür bir alternatif
olmayı hedefleyen ve oldukça kapsamlı bir matematik yazılımıdır [1]. Bu atölyede, atölyenin ilk günü
katılımcılar tarafından seçilecek konu(lar) ile ilgili "mini proje(ler)" yapılacaktır. Bu proje(ler)
kapsamında önce kısa kuramsal anlatım yapılacak, akabinde konuyla ilgili tipik sorulara yönelik
programlar Sage üzerinde geliştirilecektir.
Amaç ve Yöntem
Atölye sonunda ortaya çıkan programın, ele alınan konuyla ilgili bir simülasyonu gerçekleştirebilmesi
ve Sage web arayüzünden kolayca kullanılabilecek basit bir arayüze sahip olması hedeflenecektir.
Programlar sıfırdan katılımcılarla beraber oluşturulacak ve laboratuvar olanağı olması halinde her
kullanıcı kendi bilgisayarında çalışacaktır. Atölye öncesinde herhangi bir hazırlık yapılması
gerekmemektedir. Bunun yanında, doğal olarak, programlama bilgisi tartışmayı takip edebilmek
açısından faydalı olacaktır.
Olası Mini Proje Konuları
Olası mini proje konuları olarak şunlar düşünülmüştür:
1. Optimizasyona yönelik olarak genetik algoritmalar [2, 3]
2. Fizikçi bakış açısıyla yapay sinir ağları (çeşitli örüntülerin ağın tümüne yayılmış bir şekilde hafıza
kaydedilmesi) [4-6]
3. Google PageRank algoritması [7]
4. Benzetimsel tavlama ile optimizasyon ('simulated annealing') [8]
5. Dinamik sistem (örn. popülasyon dinamiği, kimyasal tepkime kinetiği, vb.) modellemesi ve
kararlılık analizi [9,10]
Bu konularda mini proje gerçekleştirilirken, Sage'in hem sayısal hem de simgesel becerilerinden
faydalanmaya çalışılacaktır. Ayrıca Sage'in görselleştirme ve etkileşimli programcıklar yaratabilme
işlevleri kullanılarak, programda olan bitenin mümkün mertebe görsel bir şekilde takip edilebilmesi
hedeflenecektir.
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