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• je ideálny spôsob ako vytvárať on-line vzdelávacie kurzy, ktoré
budú spĺňať špecifické potreby vzdelávacieho kurzu

• je to jednoduchý spôsob, ako distribuovať interaktívne výpočty na 
webe

• táto unikátna technológia umožňuje vytvárať interaktívne 
stránky, ktoré môžu využiť výpočtové schopnosti MATHEMATICA 
v plnej šírke

• užívateľ potrebuje len štandardný prehliadač – browser, pre 
zadávanie výpočtov a získavanie výsledku

• technológia podporuje MathML a SVG štandardy.

• webmathematica a jej technológia umožní študentom preštudovať
a precvičiť väčšie množstvo materiálu v kratšom čase. Učiteľ môže 
vytvoriť špeciálne výpočtové aplikácie v krátkom čase



• Prehliadač umožňuje jednoduché ovládanie, predstavuje 
známe prostredie pre užívateľa

• Patrí medzi štandardné vybavenie každého počítača a to aj 
vo verejných priestoroch, napr. v internetových kaviarňach

• Prehliadač umožňuje jednoduchý prístup z ľubovoľného 
miesta v sieti

• Existuje mnoho profesionálnych tvorcov web stránok a 
vzájomné prepojenie webu s interaktívnymi výpočtami je 
veľmi jednoduché

• Existuje niekoľko web technológií, ktoré je možné použiť
pre doplnenie prostredia webMathematice (PHP, ASP, Java
Scripts, Java)

Prečo používať webový prehliadač ?



MATHEMATICA vs. webMATHEMATICA

• Obe sú založené na rovnakej výpočtovej technológii, ale
- používajú iné užívateľské rozhranie
- sú určené inej cieľovej skupine užívateľov
- umožňujú vytvárať rozdielne kategórie aplikácií

• webMathematica umožňuje prístup do svojho prostredia cez 
web browser, pozná všetky príkazy MATHEMATICE a naviac
niektoré vlastné, vhodné len pre aplikácie v prostredí webu

• užívatelia nemusia poznať programovací jazyk (ani jeho 
syntax ani sémantiku) MATHEMATICE

• užívatelia nemôžu meniť pripravené prostredie, môžu len 
využívať pripravené aplikácie 
(tieto aplikácie musí tvorca vytvoriť => väčšie nároky na 

učiteľa, tvorcu web stránok)



Čo to je webMATHEMATICA?
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MATHEMATICA  vs. webMATHEMATICA

• webMATHEMATICA je vhodná pre distribuované prostredie (napr. 
prostredie webu) – je to výhoda daná webovou technológiou

• webMATHEMATICA je vhodná pre nasledujúcu schému použitia:
• matematici/analytici môžu v MATHEMATICE vytvárať modely
• inžinieri ich budú len spúšťať v prostredí webu.

• učitelia môžu vytvárať aplikácie pre svojich študentov
• študenti môžu využívať vytvorené aplikácie, bez možnosti ich 
modifikácie, resp. bez nutnej znalosti programovania

• umožňuje prezentovať vedecké výsledky interaktívnym 
spôsobom

• učitelia môžu vytvárať aplikácie aj pre cieľovú skupinu žiakov,
u ktorej sa nedá predpokladať znalosť programovania



webMATHEMATICA technológie

webMathematica
je založená na dvoch štandardných Java technológiách

• Java Servlet
Servlety sú špeciálne programy v Jave, ktoré je možné
spúšťať cez prostredie web prehliadača. Obvykle sa nazývajú

"servlet-container" niekedy "servlet-engine".

• Java Server Pages (JSP)
Pri použití JSP sa podobne ako v ASP, alebo v PHP 
priamo do HTML kódu zapisujú príkazy. Tieto príkazy sú
zapísané v programovacom jazyku Java. 
Špeciálny servlet sa stará o to, aby bola JSP vždy po svojej
modifikácii automaticky preložená do byte-to-byte kódu.



1. Webový prehliadač posiela požiadavku
na webMathematica server.

webMATHEMATICA technológie

2. webMathematica server aktivuje
Mathematica kernel (jadro) nainštalované na serveri.



3. Mathematica inicializuje premenné, kernel 
uskutoční výpočet a vráti výsledok.

webMATHEMATICA technológie

4. webMathematica server ukončí aktiváciu
Mathematica kernelu.



webMATHEMATICA technológie

5. webMathematica server zašle výsledky
späť webovému prehliadaču.



webMATHEMATICA technológie

Ako to funguje?

Moderné web servery podporujú technológiu servletov prirodzene.
Medzi najznámejšie patria Apache Tomcat, JRUN od 
Macromedie.

JSP technológia umožní, aby HTML stránka obsahovala aj 
špeciálne príkazy emulujúce systém MATHEMATICA.

JSP skripty (časť stránky) umožnia použiť príkazy programového 
systému MATHEMATICA, realizovať výpočet a výsledok vrátiť na 
www stránku. 

Užívateľ využije MATHEMATICU
nainštalovanú na web serveri. 



webMATHEMATICA technológie

<msp:evaluate>
If[MSPValueQ[$$expr], 

MSPFormat[MSPToExpression[$$expr],MathMLForm],
MSPFormat[ ( x^2 ), MathMLForm]]

</msp:evaluate>

<input type="text" name="result" size="15" border="0"
value =

"<msp:evaluate>   
MSPValue [$$result, "2 x"] 

</msp:evaluate> "
/>

<msp:evaluate>
result1 =MSPToExpression["2x"];
If[ MSPValueQ[ $$result],

result1 = MSPToExpression[ $$result]];
</msp:evaluate>
<br />



webMATHEMATICA

Technológia webMATHEMATICE je jednoduchá a logická

Pri reálnom používaní a vytváraní dynamických stránkok  je nutná

- podrobná znalosť HTML kódu (XHTML),
- princípy tvorby www stránok,
- znalosť JSP a znalosť Javy,
- znalosť programovania v MATHEMATICE

Nie je problémom vytvoriť v prostredí MATHEMATICE nootebook, 
ktorý dokáže požadovaný výpočet zrealizovať.

Reálny problém  je vytvoriť k nemu duálnu HTML stránku, ktorá bude 
zabezpečovať kroky 2 a 4 z predchádzajúceho popisu. 

Stránka musí obsahovať formuláre, ktoré umožnia zaslať zadané
informácie na server, overenie ich správnosti, odovzdanie a 

transformáciu zadaných dát.



webMATHEMATICA - statické stránky
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dynamická webMATHEMATICA

Dynamická matematika a jej prezentácia predstavuje komplexnejší
problém:

• očakáva sa, že bude reagovať na aktivity študenta
• v najjednoduchšej forme ide o webový formulár, ktorý umožní

zadať vstupné parametre nejakého problému a získať odpoveď, 
overiť prípadnú odpoveď správnosti študenta, zabezpečiť odovzdanie a 
transformáciu zadaných dát.

Základná forma dynamickej prezentácie umožňuje využitie napríklad 
• formou zbierky úloh,
• riešenej zbierky úloh
• formou overovacieho súboru (potrebujem si overiť, či mám správne 

vypočítaný príklad)









Tento postup je veľmi jednoduchý a elegantný, ale jeho použitie je obmedzené.
Prvým problémom je, že formulár na jsp stránke si nedokáže zapamätať hodnotu 
premenných, ktoré boli do vstupných formulárových políčok zapísané. Dôvodom je, že 
HTML protokol je bezstavový.

Ak napríklad v našom formulári 
zmeníme vstupné údaje – ako na 

predchádzajúcom obrázku 
a odošleme na spracovanie 

dostaneme takúto výslednú stránku. 

Stránka síce vypočítala súčet čísel 
správne, ale pretože nikde nie je 

uvedené, aký príklad sme počítali, 
môže (najmä v prípade študentov) 

prísť ku chybnej interpretácii 
výsledku. 





HTML premenná je textová premenná. Táto premenná svoju hodnotu po prechode 
formulárom síce odovzdá premennej $$cislo1, ale opäť len ako text. Ani 
v MATHEMATICE nie je možné sčítať dve textové premenné. 

Ak chceme s obsahom týchto premenných manipulovať – napríklad sčítať ich hodnoty, 
musíme ich najskôr transformovať do tvaru výrazu. Najčastejšie sa používa príkaz

ToExpression[premenna]



Na záver príkladu potrebujeme ešte ukázať, ako je možné zabezpečiť, 
aby sa stránka aj pri prvom prechode formulárom zobrazila korektne. 
Ukážeme si efektívny spôsob odovzdávania hodnôt premenných.







Práca s funkciami

Nasledujúci príklad bude slúžiť ako ilustrácia riešenia nasledujúceho problému:
- definovať funkciu a bod, v ktorom budeme počítať napr. hodnotu funkcie
- vypísať s akou funkciou pracujeme
- vypísať hodnotu funkcie aj s komentárom
- vypísať numerickú hodnotu funkcie
- vypísať deriváciu funkcie









Ďalšie dôležité úlohy, ktoré potrebujeme pri vytváraní web stránky

Zobrazenie viacerých obrázkov súčasne
Užívateľské nastavenie parametrov grafu
Použitie MATHEMATICA packages
Programovanie

Dynamická matematika
In[1]:= Manipulate@

Plot@Sin@n xD, 8x, 0, 2 π<,
PlotLabel → Style@StringForm@"The parameter n = `1`", PaddedForm@n, 82, 1<DD, 16DD,

8n, 1, 20<
D

Out[1]=

n
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Out[1]=
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XHTML

Je veľmi podobné HTML, 
s výnimkou toho, že dokument je kontrolovaný na validitu XML. 

Použitie tohto typu dokumentu umožňuje kombinovať matematiku a text, XHTML .

Základný dokument je veľmi podobný klasickému HTML dokumentu, s výnimkou 
toho, že v úvode dokumentu budeme vyžadovať ešte aj XML deklaráciu a 
referenciu na DTD dokument.

Bude potrebný XML parser, ktorý umožní skontrolovať validitu dokumentu.

Referencia na DTD dokument nie je požadovaná, ale je nutná ak má byť
dokument skutočne skontrolovaný.

dynamická webMATHEMATICA
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dynamická webMATHEMATICA



MathML + XHTML



MathML + XHTML



<math xmlns='http://www.w3.org/1998/Math/MathML'>
<mrow>
<mi>sin</mi>
<<momo>&>&afaf;</;</momo>>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mi>x</mi>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
</math>

<math xmlns='http://www.w3.org/1998/Math/MathML'>
<mrow>
<mi>sin</mi>
<mo>&#8289;</mo><mo>&#8289;</mo>
<mrow>
<mo>(</mo>
<mi>x</mi>
<mo>)</mo>
</mrow>
</mrow>
</math>

MathML + XHTML



MathML + XHTML

Vytvorenie MathML vo webMathematice

<h4>Traditional Form</h4>
<msp:evaluate>

MSPFormat[pom,TraditionalForm]
</msp:evaluate>

<h4>Traditional Form - PresentationMathML</h4>
<msp:evaluate>

MSPFormat[pom,TraditionalForm,PresentationMathML]
</msp:evaluate>

<h4>MathML Form</h4>
<msp:evaluate>

MSPFormat[pom,MathMLForm]
</msp:evaluate>

</msp:allocateKernel>
<br />
<br />
<input type="submit" name="submitButton" value="Evaluate" /> 
</form>



MathML + XHTML



MathML + XHTML



MathML + XHTML

Standard form: 

Traditional form: 

Traditional form – Presentation MathML: 

<math>
<mrow>
<msup>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
<mo>+</mo>
<mrow>
<mn>2</mn>
<mo>&InvisibleTimes;</mo>
<mi>y</mi>

</mrow>
<mo>+</mo>
<mfrac>
<msup>
<mi>y</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
<msup>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>

</msup>
</mfrac>

</mrow>
</math>



MathML + XHTML

Ako je možné integrovať MathML 
do webMathematica dokumentov? 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="XSL/pmathml.xsl"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="XSL/mathml.xsl"?>

<%@ page language="java"  %>
<%@ page contentType="text/html;charset=iso-8859-2" %>
<%@ taglib uri="/webMathematica-taglib" prefix="msp" %>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en"
xmlns:pref="http://www.w3.org/2002/Math/preference"
pref:renderer="mathplayer-dl">

<head>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; 

charset=iso-8859-2" />
<title>Expanding polynomials</title>
</head>



MathIWYGTM v.2.0

Input Control

MathML + XHTML



MathML + XHTML



webMATHEMATICA AUTHOR TOOL

VÝHODY:

- jednoduchá inštalácia
- pre jednoduché stránky
- nie je nutná podrobná
znalosť HTML kódu

NEVÝHODY:

- pre zložitejšie stránky je 
jeho použitie obmedzené
- neuľahčuje výrazným 
spôsobom situáciu






















