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BIBLIOTEKI I NARZĘDZIA

JULIA KALKULATOREM, I TO JAKIM
W ramce pt. „Instalacja środowiska Julia”, zgodnie z tytułem, opisano 
najważniejsze uwagi, w jaki sposób możemy zainstalować środowisko 
we własnym systemie. Gdy już uda się to zrobić, od razu warto przystą-
pić do pierwszych testów. Najlepiej wykonać kilka prostych obliczeń, 
aby poznać podstawowe elementy składni języka.

Rysunek 1. Konsola z uruchomionym środowiskiem Julia

Z systemem Julia możemy pracować na kilka sposobów, ale my po-
każemy tylko pracę z konsolą. Po wydaniu w konsoli/oknie terminala 
polecenia julia powinniśmy otrzymać zgłoszenie się systemu, co 
zostało zaprezentowane na Rysunku 1. Na rysunku tym widać też in-
formacje o aktualnej wersji systemu Julia, co zostało uzyskane po wy-
daniu polecenia:

versioninfo()

Julia w trybie konsoli pozwala na swobodne przeprowadzania ob-
liczeń. Najłatwiej, jeśli nie mamy doświadczenia z tego typu progra-
mem, rozpocząć od operacji arytmetycznych (wyrażenie julia> 
oznacza tzw. znak zachęty):

julia> 2*( 4 + 56)

Łatwo też tworzy się zmienne, np.:

x = 10
x*x+5

Julia, jak przystało na nowoczesne rozwiązanie, w pełni obsługuje 
kodowanie UTF i pozwala na stosowanie w nazwach funkcji np. liter 
greckich. Możemy więc w końcu napisać literę pi za pomocą ukośnika, 
tj. \pi, aby uzyskać graficzny symbol tej litery.  Naturalnie, mamy duży 
wybór dostępnych funkcji matematycznych, w tym wszystkie podsta-
wowe, takie jak np. sin, cos oraz zestaw operatorów „mniej więcej” 
zgodnych z językiem C/C++. Liczby zespolone definiuje się, dodając 
przyrostek im:

a=2+0.5im

Mamy jeszcze jeden operator //, ale nie oznacza on komentarza, a kre-
skę ułamkową. Następujące wyrażenie:

1//3 + 2//3

to suma dwóch ułamków, i w wyniku otrzymamy jedynkę, a dokładnie 
1 // 1.

Występuje także operator potęgowania w postaci symbolu: ^. 
Zwyczajowo jest to operator operacji XOR (alternatywa wykluczająca), 
ale w środowiskach matematycznych operator ^ oznacza zazwyczaj 
potęgowanie:

a = 2^x;

Julia pozwala też sprawdzić typ zmiennych. W tym celu należy skorzy-
stać z typeof np. w następujący sposób:

typeof(a)

W efekcie powinniśmy otrzymać:

Complex{Float64}

Julia – obliczenia inżynierskie
Jeśli chcemy szybko odpowiedzieć na pytanie, czym jest Julia, to warto przytoczyć 
pierwsze zdania ze strony domowej projektu. A jest tam mowa o tym, iż Julia to 
pakiet darmowy oraz o otwartym kodzie, którego przeznaczeniem są obliczenia 
inżynierskie. To jednak nie wszystko, bowiem Julia oferuje bardzo dużą wydajność 
porównywalną z kodem produkowanym przez kompilatory języków C czy C++, 
ale oferowany język posiada syntaktykę podobną do języka pakietu Matlab czy 
Octave. Szczególnie ta ostatnia zaleta spowodowała duże zainteresowanie śro-
dowiskiem Julia, co przekłada się na sprawny rozwój całego systemu, a w efekcie 
otrzymaliśmy kolejny bardzo wartościowy pakiet do przeprowadzania obliczeń. 
Pod względem wydajności Julia może konkurować z językami kompilowanymi, co 
powoduje, iż warto bliżej poznać jej możliwości.
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Oznacza to, iż zmienna a to liczba zespolona opisana przez dwie 
wartości zmiennoprzecinkowe typu double.

Julia oferuje też dwa specjalne typy: BigInt oraz BigFloat. Oba 
pozwalają na korzystanie z liczb przekraczających zakresy typowych 
wielkości typu Int64 czy Float64. Utworzenie tego typu wartości jest 
bardzo proste, możemy wykorzystać nazwę typu w roli konstruktora:

x=BigInt(2^34)

albo wykorzystać wyrażenie parse:

parse(BigInt, "42345678901234234223234234243421418630334");

W środowisku Julia występuje także przedefiniowana zmienna o na-
zwie ans, reprezentuje ona wartość ostatniego wyrażenia.

Najważniejsze skróty w konsoli
Warto znać kilka podstawowych elementów pracy z konsolą. Naciśnięcie 
kombinacji klawiszy CTRL-D (klawisz CONTROL/CTRL oraz litera D wci-
śnięte razem) spowoduje natychmiastowe przerwanie pracy z Julią i za-
mknięcie środowiska. Natomiast CTRL-C przerwie aktualnie wykonywane 
obliczenia. Wprowadzenie w konsoli Julia znaku zapytania skutkuje tym, 
iż przechodzimy do trybu pomocy, gdzie możemy wpisać np. polecenie, 
o którym chcemy uzyskać dodatkowe informacje. Wprowadzenie średni-
ka pozwala wydać polecenie do shella, z którego uruchomiono Julię. Znak 
średnika ma także drugie znaczenie. Umieszczony na końcu wyrażenia 
blokuje wyświetlenie wartości tego wyrażenia oraz naturalnie rozdziela 
dwie instrukcje w jednej linii kodu.

Można też skasować zawartość przestrzeni roboczej, wydając pole-
cenie workspace(). A także zobaczyć aktualnie utworzone obiekty za 
pomocą whos(). Wyjście z konsoli Julia można zrealizować za pomocą 
exit() albo quit(). I należy pamiętać o klawiszu TAB, który uzupełnia 
wpisywane wyrażenia: dotyczy to nazw funkcji, metod czy nazw zmien-
nych, które tworzymy.

Julia oferuje uporządkowany zestaw typów danych obejmujących licz-
by całkowite, zmiennoprzecinkowe, zespolone, a także typy znakowe 
oraz ciągi znaków (Rysunek 2 ukazuje relacje pomiędzy podstawowy-
mi typami). Typów jest więcej, bo mamy też ciągi znaków tj. stringi, 
pojedyncze znaki (typ char), ale z racji ograniczonego miejsca nie bę-
dziemy ich przedstawiać.

Rysunek 2. Podstawowe typy danych pakietu Julia oraz relacje pomiędzy typami

TABLICE, MACIERZE, WEKTORY
Dostępny jest też typ związany z tablicami wielowymiarowymi oraz, co 
w przypadku obliczeń inżynierskich jest niezbędne, tablice mogą być 
traktowane jako macierze.

Definicja przykładowej macierzy jest następująca:

x=[1 2; 3 4]

Średnik umieszczony wewnątrz wyrażenia oznacza nowy wiersz. 
W przypadku powyższego przykładu mamy naturalnie macierz/tablicę 
o wymiarach 2 na 2, tj. dwa wiersze i dwie kolumny. Niestety, liczba do-
stępnych operacji na macierzach albo tablicach jest bardzo duża, więc 
trudno je przedstawić w tak krótkim artykule. Mamy wiele typowych 
funkcji znanych z innych pakietów do obliczeń, np. zeros(2, 3) da 
nam macierz wypełnioną zerami. Podobnie działa ones, ale będzie to 
macierz złożona z samych jedynek. Natomiast wyrażenie rand(3,3) 
utworzy macierz o wymiarach 3 na 3, ale elementy to liczby wylosowa-
ne z zakresu od zera do jedności.

Wyznacznik obliczamy za pomocą funkcji det, np.:

julia> A=rand(4,4)
4x4 Array{Float64,2}:
 0.616691  0.461737  0.443869   0.317505
 0.88407   0.286835  0.530189   0.286592
 0.798218  0.481695  0.934264   0.613134
 0.26854   0.26291   0.0842745  0.412202
julia> det(A)
-0.02979260577065757

Elementy tablic mogą mieć ściśle określony typ:

a = Int8[1, 4, 3, 8]

W tym przypadku zmienna a jest wektorem.
Tablica a będzie posiadać cztery ośmiobitowe liczby ze znakiem. 

Wolno także dodać elementy na koniec za pomocą push! oraz całą 
listę, wykorzystując append!:

push!(a, 10)
append!(a, [11, 12])

Słowo pop! ściągnie element z końca tablicy, czy raczej w tym przypad-
ku należałoby powiedzieć, że z listy. Element można też usunąć z począt-
ku za pomocą shift! oraz dodać na początek,  wywołując unshift!:

shift!(a)
unshift!(a,1)

I jeszcze jedna istotna uwaga: tablice, a dokładniej elementy tablicy, 
Julia numeruje od jedynki, a nie od zera, co naturalnie jest bardziej 
zgodne z notacją matematyczną. Dodajmy, że mamy też specjalny in-
deks wskazujący na ostatni element o nazwie end:

a[end]

W ten sposób powinniśmy otrzymać wartość 12, jeśli wykonaliśmy 
przykłady podane powyżej.

Dostępna jest też metoda splice! usuwająca element o poda-
nym indeksie, np.:

splice!(x, 5)
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