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Skal man oppdatere seg på årets nyvin-
ninger og nye prosjekter innenfor viten-
skapelig bruk av Python, er SciPy konfe-

ransen å dra på. I år gikk stabelen av i Austin,
Texas - en varm by midt i hjertet av USAs
nest største delstat. Med kort vei til god mat
og spennende foredrag, ble det en herlig tur
for tre masterstudenter fra UiO.

På vei ut av flyet innså vi at medpassasjerene våre
hadde rett: Vi trengte ikke jakkene våre i Austin.
Med 40 varmegrader i skyggen og åpne mennesker
forstod vi raskt at dette kom til å bli et hyggelig
opphold.

Austin er en livlig by i delstaten Texas med om-
trent 800 000 innbyggere. Byen er relativt stor, men
vi bodde på et hotell nære bykjernen, så vi klarte oss
uten bil i over en uke. Noe som var ganske utrolig,
for det merkes at alle eier en bil i Texas. Veiene er
store, trafikkmengden høy og bilene gigantiske. Li-
kevel er det ikke verst å være fotgjenger i Austin.
Den store mengden biltrafikk gjør også at det satses
hardt på å gi folk god trafikkopplæring.

Til fots lå SciPy-konferansen omtrent en time
unna hotellet. Med buss sparte vi inn to tredjede-
ler av turen og var framme på en halvtime. I likhet
med bussen og alle andre lokaler i Austin var konfe-
ransebygget godt nedkjølt av aircondition. Noe som
gjorde at vi kontinuerlig vekslet mellom 40 grader
utendørs og rundt 20 grader inne.

Inne på selve konferansen hadde vi valget mellom
ulike løp vi kunne følge. Årets fokus lå på maskin-
læring, reproduserbar vitenskap og generell bruk av
Python. Vi valgte i hovedsak å følge løpet om repro-
duserbar vitenskap og generell Python.

Austin holdt nærmere 40 varmegrader under hele reisen.
Her fra hotellet vi bodde på.

Reproduserbar vitenskap

Flere av foredragene omhandlet ulike verktøy og
strategier som skal forenkle prosessen med å dele og
tilgjengeliggjøre både rådata og analyser. Blant dis-
se verktøyene var det spesielt integrasjon med IPyt-
hon Notebook som sto sentralt. Dette verktøyet var
en gjenganger på konferansen og er i sammenheng
med reproduserbar vitenskap nyttig fordi det fun-
gerer som et Python-skript med resultater og kom-
mentarer i ett. I prinsippet kan en hel rapport, eller
til og med bok, skrives i en IPython Notebook. Store
deler av konferansen var dedikert til dette verktøyet
i en eller annen form, noe vi kommer tilbake til i et
eget avsnitt.

Et annet verktøy som er spesielt designet for å
forenkle reproduserbarhet er Dexy. Dette verktøy-
et ble presentert av hovedutvikleren bak prosjektet,
Ana Nelson. Hun kunne fortelle at verktøyet baseres
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Under kursene satt de fleste med egne laptoper og prøvde
ut eksemplene.

på en egen filtype som i stor grad ligner på vanli-
ge Make-filer. Disse er tiltenkt som oppskrifter som
både inneholder uthenting av rådata, analyse og rap-
portskriving. På denne måten blir det enkelt å forstå
hvordan dataene er behandlet og analysert.

Dexy kan eksportere rapporter i en rekke forma-
ter, forstår hvilke filer som er endret mellom hver
kjøring og støtter flere formater for skrivingen, der-
iblant Markdown og reStructuredText.

Sumatra
Reproduserbar vitenskap handler ikke bare om at
andre har god tilgang til metoden og resultatene,
men også at man har orden på egne data. Sumatra
er et verktøy med målsetning om å organisere simu-
leringer og dataanalyser for deg. Det sjekker hvilken
versjon av programmet eller scriptet du kjører, ana-
lyserer hvilke filer som blir generert og legger der-
etter alt i en egen mappe som blir indeksert i en
database. Sumatra holder også øye med hvilke pa-
rametere du kjører programmet ditt med og lagrer
disse sammen med resultatene.

Alt i alt hjelper Sumatra deg med å holde oversikt
over alle simuleringene og gjør det enkelt å finne
fram til disse i ettertid. Det følger også med et eget
webgrensesnitt som lar deg søke opp kjøringer basert
på hvilke parametere som ble brukt. I tillegg er det
gjort tilgjengelig et Python-API som kan brukes til
å hente ut data til flere simuleringer og jobbe videre
med disse. Noe som er nyttig når man f.eks. skal
kombinere resultatene til nye grafer og tabeller.

Symbolsk matematikk med SymPy
SymPy er et Python-bibliotek for symbolsk mate-
matikk, som inkluderer funksjoner som spenner fra

grunnleggende symbolsk aritmetikk til kalkulus, al-
gebra og kvantefysikk. Denne pakken kan også bru-
kes for å generere kode og er noe vi tidligere har
brukt i flere kurs for å generere LATEX- og C++
kode. Ved hjelp av SymPy kan man spare seg for
enkle men tidskrevende regninger og er et utmerket
verktøy for å hindre følgefeil.

Under SciPy konferansen, ble det arrangert både
kurs og sprints om SymPy, som var av interesse for
oss på grunn av relevansen i forhold til studiene.

Bidrag til kvantemodulen i SymPy

Under SymPy-sprinten kom vi i kontakt med noen
av personene bak biblioteket og fikk diskutert mu-
lighetene til å utvide kvantefysikkmodulen i SymPy.
En av hovedpersonene bak modulen er Brian Gran-
ger, som var veldig positiv til vårt ønske om å bidra.
Vi diskuterte noen spesifikke funksjoner som kan im-
plementeres, deriblant Feynman-diagrammer. I til-
legg er det en del mangelfull dokumentasjon som kan
forbedres og som vi såvidt var innom under sprinten.
Dette er ting vi håper å kunne bidra med i fremti-
den.

På konferansen møtte vi blant annet Brian Granger, en
av hovedpersonene bak SymPys kvantemodul. Fra venstre:
Sigve Bøe Skattum, Milad Hobbi Mobarhan, Brian Gran-
ger og Svenn-Arne Dragly.

IPython Notebook
Den første hovedtaleren, Fernando Perez, fortalte
om utviklingen til IPython. Dette er et interaktivt
skall for Python. Det begynte som et enkelt skript
for sanntidsinteraksjon med Python, men har med
tiden utviklet seg til å bli mye mer. Det siste tilskud-
det til IPython er IPython Notebook - et bruker-
grensesnitt til IPython implementert i nettleseren.
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IPython Notebook kjøres i nettleseren og er et godt un-
dervisningsverktøy.

En notebook er delt opp i seksjoner som kan kodes
i sanntid. Dette gjør at kode, matematikk, media og
tekst lett kan presenteres, og kjøres for å gjenskape
det originale dokumentet. Hvis du for eksempel la-
ger en graf med Matplotlib vil denne vises direkte i
dokumentet der du kaller på den.

Det er også mulig å dele en Notebook, se for ek-
sempel IPython Notebook Viewer.

Fernando Perez presenterer historien og de nyeste egen-
skapene til IPython.

Notebook som forelesningsverktøy
Som flere av årets foredragsholdere viste fungerer
også Notebook utmerket som et forelesningsverktøy.
Hele kurset i SymPy tok utgangspunkt i at studente-
ne jobbet med en Notebook mens kurslederne gjen-
nomgikk eksempler og oppgaver. I kombinasjon med
Python-pakken Doctest viste de også frem mulighe-
ten til å lage oppgaver som øyeblikkelig testes for å
sjekke om oppgaven er løst riktig.

Damian Avila viste oss også hvordan det er mulig
å konvertere en IPython Notebook til forelesnings-

foiler (slides) med reveal.js som verktøy. Dette vir-
ket noe uferdig, men kan vise seg å bli et spennende
verktøy i fremtiden.

Spyder
Carlos Cordoba presenterte det brukervennlige ut-
viklerprogrammet Spyder som tar sikte på å gjøre
det enkelt for nybegynnere å skrive Python-kode.
Spyder har blitt spesielt anerkjent fordi det har en
rekke gode funksjoner, slik som autofullføring av va-
riabelnavn, kjapp tilgang til dokumentasjon og et
variabelvindu som lar deg inspisere verdiene til de-
finerte variabler.

I en kommende versjon av Spyder viste Carlos
hvordan IPython Notebook kan vises i selve Spyder-
vinduet og hvordan notatbøkene kan kobles til de-
buggeren og variabelvinduet.

Spyder-utvikler Carlos Cordoba oppdaterte oss på nye
funksjoner og hans fremtidige planer. Her med Milad
Hobbi Mobarhan (t.v.) og Svenn-Arne Dragly (t.h.).

Konklusjon
Etter SciPy-konferansen og mange varme dager i
Austin dro vi tilbake til Norge med mye ny kunn-
skap og inspirasjon. Det som definitivt gjorde mest
inntrykk var de mange mulighetene i IPython Note-
book og den positive atmosfæren på konferansen.
Det tok ikke lang tid fra vi tok kontakt med noen
av de fremste utviklerne i prosjekter som SymPy og
IPython før vi ble tatt inn i varmen.

Vi har blitt overbevist om at Python er et vik-
tig fundament for vitenskapelige verktøy. Samtidig
gjør prosjekter som Spyder og IPython Notebook
det langt enklere å bruke disse verktøyene i under-
visning, som igjen gjør at flere kan ta i bruk Python
desto tidligere i utdanningen.
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Det har vært svært inspirerende å være på SciPy
2013, og vi kommer garantert til å bruke IPython
Notebook i egen undervisning på helt nye måter.
Vi håper også på at vi får anledning til å bidra til
prosjekter som SymPys kvantemodul.

Mer informasjon om konferansen finnes på SciPys
hjemmesider. Tusen takk til NUUG Foundation for
at vi fikk muligheten til å dra på denne reisen!

Personlige erfaringer
Svenn-Arne
Det mest givende med å dra på slike konferanser er
åpenbart muligheten til å komme tettere innpå mil-
jøet som står bak så mange av verktøyene vi bruker
i hverdagen. Ikke bare i form av nye kontakter, men
også i form av bedre forståelse av hva som skjer bak
kulissene, hvordan folk jobber og hvilke endringer
som kan komme i fremtiden.

Rent teknisk var definitivt IPython Notebook det
mest inspirerende å lære mer om. Kombinasjonen
av symbolsk algebra, notatblokk og programmering
i ett ser jeg for meg at kan være nyttig både til un-
dervisning og egne notater. Jeg håper på å få tid i
løpet av høsten til å eksperimentere mer med dette
verktøyet og å bidra tilbake til SymPys kvantefy-
sikkmodul.

Milad
SciPy var min første vitenskapelige konferanse, men
blir neppe den siste. Denne konferansen har vært
både morsom, lærerik og i stor grad inspirerende. I
løpet av tiden i Austin fikk jeg mulighet til å møte
mange interessante folk med ulik faglig bakgrunn.
Mange av disse har vært med på å utvikle ulike
Python-pakker som jeg personlig bruker ofte i stu-
diehverdagen. Å møte disse personene har gitt meg
en stor motivasjon til å være med og bidra selv.

Foredragene har gitt meg mange nye ideer til hvor-
dan jeg bør struktuere arbeidet mitt for å få en god
arbeidsflyt når jeg skriver egne programmer. I til-
legg er det flere av verktøyene som ble presentert på
konferansen som jeg helt sikkert kommer til å bruke
i undervisningssammenheng.

Sigve
Da vi ankom Austin visste vi lite hvor varmt Texas
faktisk er om sommeren. Et minimum på 40 grader
i skyggen gjør at man må respektere solen og set-
te pris på velfungerende aircondition. Selve SciPy

konferansen ble heldigvis holdt i de svale lokalene
til AT& T’s konferansecenter. På konferansen ble vi
introdusert til en rekke numeriske verktøy for bruk i
vitenskapelig programvare. En del av av verktøyene
kjente vi til fra før, mens andre var helt ukjente for
oss. Personlig fant jeg IPython Notebook og SymPy
å være mest spennende. Foredragene ga oss et inn-
blik i hvordan slike numeriske verktøy brukes effek-
tivt, samt litt om hvordan de fungerer bak kulissene.
En unik muligheten ved å delta på slike konferanser
er å møte utviklerne bak programvaren - det er vel-
dig inspirerende å diskturene med folka som faktisk
har utviklet programvare vi bruker daglig. Vi har
hatt en flott tid sammen i Austin og håper å kunne
gjenta lignende reiser senere.
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