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Plan na dziś

● Pakiety do obliczeń: przegląd zastosowań  
● różnice w zapotrzebowaniu: naukowcy, inżynierowie, 

statystycy/medycy
● Matlab/octave/scipy – obliczenia numeryczne
● Mathematica/Maxima/Sympy – obliczenia 

symboliczne
● Sage i SageCloud – zintegrowany pakiet opensource
● Excel?



  

Typowi użytkownicy 
pakietów obliczeniowych

● Inżynierowie i projektanci (budownictwo, lotnictwo, 
motoryzacja, itp.)

● Naukowcy doświadczalni (fizycy, chemicy, 
materiałoznawcy, itp.)

● Statystycy (zastosowania w medycynie, ekonomii, 
biologii molekularnej, psychologii, socjologii, 
ubezpieczeniach, itp.)

● Matematycy (przede wszystkim matematyka 
stosowana )



  

Obliczenia naukowe

● Komputer jako “potężniejszy kalkulator”
● W zasadzie wszystko można zaprogramować 

samemu, ale każdemu mogą się przydać:
– Interfejs użytkownika łatwiejszy niż typowego 

kompilatora

– Możliwość zaawansowanej grafiki

– Dobrze przetestowane standardowe procedury

– Interfejsy do urządzeń

– Wsparcie fachowców



  

Matlab i pakiety “inżynierskie”

● Rozwijany w latach 70'tych przeze Cleve Moler'a jako 
narzędzie dla studentów informatyki, aby nie musieli używać 
zaawansowanych bibliotek fortranu

● Firma mathworks powstaje w 1984 i wydaje pierwszą wersję 
Matlab'a

● Najpopularniejszy wśród inżynierów, dobre całki numeryczne, 
rozwiązywanie równań i wykresy (również 3d)

● Bardzo popularny także do przetwarzania sygnałów i symulacji 
(simulink)

● Licencja komercyjna – niedrogi dla studentów, droższy dla 
uczelni, bardzo drogi dla przemysłu



  

Toolbox'y Matlab'a

● Wiele dodatkowych (płatnych) bibliotek dla 
specjalistów
– Symbolic math

– Image processing

– Financial toolbox

– Bioinformatics

– Optimization

– SimBiology



  

Alternatywy openSource

● GNU Octave (rozpoczęty w 1988, wydania od 1992, rozwijany 
przez John'a W. Eatona, chemika z University of Wisconsin-
Madison)
– W zasadzie kompatybilny z Matlab'em

– John W. Eaton Inc. - consulting

● Scipy stack – zestaw bibliotek python'a do obliczeń naukowych
– Wiele bibliotek, rozwijanych przez niezależne grupy

– System pakietów, edytor i dystrybucja organizowana przez firmę 
Enthought, również komercyjne dystrybucje i konsulting

– Wiele konferencji tematycznych dla naukowców I pracowników 
przemysłu - także źródło dochodu 



  

Interfejs Octave



  

Interfejs Enthought Canopy



  

Obliczenia symboliczne – 
Mathematica i podobne

● Opracowana w latach 1980'tych przez Stephen'a 
Wolframa 

● Jeden z pierwszych w historii pakietów 
umożliwiających obliczenia symboliczne

● Bardzo popularna wśród studentów amerykańskich, 
którzy muszą “zaliczyć” rachunek różniczkowy

● Obecnie także w wersji online: Wolfram Alpha
● Konkurencyjne pakiety: Maple, Mathcad, Symbolic 

math toolbox w matlabie (dawny muPAD)



  

Mathematica - interfejs



  

● Interfejs online umoż-
liwiający korzystanie z 
wielu narzędzi do ob-
liczeń symbolicznych

● Duża część funkcjo-
nalności darmowa, ale 
wiele funkcji (np. rozpi-
sywanie rozwiązania 
na kroki) - płatna

Wolfram Alpha – mathematica online



  

Obliczenia numeryczne a 
symboliczne

● W obliczeniach symbolicznych próbujemy obejść 
problem numerycznych zaokrągleń i przybliżeń 
poprzez opis równań algebraicznych explicite

● Tego typu pakiety pozwalają na dokładne 
odwzorowanie równań, jednak cierpią z powodu 
heurystycznych metod rozwiązania

● Proste operacje w takich pakietach są prostsze 
niż “na kartce” ale trudne często mogą nastręczać 
więcej problemów niż korzyści

● Na pewno są skuteczne do sprawdzania, czy nie 
pomyliliśmy się w obliczeniach



  

Typowe funkcje pakietów 
symbolicznych

● Przekształcanie, upraszczanie wzorów
● Rozwiązywanie równań i układów równań 

algebraicznych
● Znajdowanie granic wyrażeń i ciągów liczbowych
● Całkowanie i różniczkowanie symboliczne
● Wykresy
● Ładne formatowanie wzorów matematycznych 

(często przy użyciu LaTeX'a)



  

Maxima - Obliczenia symboliczne
Open Source

● Maxima (1992-), a wcześniej Macsyma (1968-
1982)

● Wydana w 1998 na licencji GPL
● Napisana w języku lisp
● Wiele konkurencyjnych interfejsów 

(WXMaxima, Gmaxima itp)
● Skupiona na obliczeniach symbolicznych



  

Projekt SymPy

● Projekt narzędzi do obliczeń symbolicznych dla 
języka python

● Powstaje od ok. 2005 roku, obecnie osiągnął wersję 
1.0

● Napisany w pythonie, kładzie nacisk na czytelność 
kodu i rozszerzalność, niekoniecznie na szybkość i 
pełność systemu

● Zawiera podstawowe funkcjonalności (zmienne 
symboliczne, granice, równania, różniczkowanie, 
całkowanie symboliczne)

● Dobrze integruje się z innymi pakietami w pythonie



  

Przykład użycia sympy



  

SAGE notebook

● Stosunkowo nowy projekt
● Połączenie wielu środowisk obliczeniowych

– Python (Numpy, Scipy, Sympy, matplotlib, Networkx)

– Maxima

– R

– GAP, FLINT, GD, JMOL, PALP, Singular

● Środowisko w przeglądarce, sesja na serwerze 
lub “w chmurze”



  

Interfejs SAGE



  



  

Jupyter notebook



  

Excel?

● Najpopularniejszy pakiet do obliczeń
● Bardzo prosty interfejs
● Często stosowany również w bio-informatyce
● Ma spore ograniczenia (np. Maksymalna liczba linii 

w arkuszu), które utrudniają rozwój projektów 
prowadzonych w arkuszu

● Brak możliwości efektywnego testowania,  
● Brak debuggerów
● Ma wiele funkcji, które warto znać, zwłaszcza, że 

często dane do obróbki dostajemy właśnie w Excel'u
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