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Kako povečati verjetnost uspeha 
šibkejšega igralca

Mednarodno vrhunsko konferenco 
Simbolni račun in njegove uporabe je 
pred nedavnim v Mariboru organiziral 
Center za uporabno matematiko in te
oretično fiziko Univerze v Mariboru, 
skupaj z Inštitutom za matematiko, fi
ziko in mehaniko Univerze v Ljubljani 
ter v sodelovanju s Fakulteto za naravo
slovje in matematiko Univerze v Mari
boru. Glavni organizatorji so bili dr. 
Valerij Romanovskij s Centra za upo
rabno matematiko in teoretično fiziko 
Univerze v Mariboru, direktor Centra 
dr, Marko Robnik, dr. Dušan Pagon s 
Fakultete za naravoslovje in matemati
ko Univerze v Mariboru ter dr. Marko 
Petkovšek s Fakultete za matematiko 
in fiziko Univerze v Ljubljani. Konfe
rence se je udeležilo okoli 40 matema
tikov in fizikov iz 14 držav, med njimi 
so Avstrija, Francija, Italija, Japonska, 
Kitajska, Nemčija, Rusija ter ZDA.

Simbolni račun je nova veja mate
matike, ki meji na računalniško zna
nost. Temelji na uporabi računalnikov 
za manipulacijo simbolnih matematič
nih izrazov, ki pa jih ne nadomešča z 
njihovimi numeričnimi aproksimaci
jami. Programska oprema za simbolno 
računanje je znana tudi pod imenom 
sistemi za računsko algebro. S takimi 
računalniškimi programskimi sistemi 
in orodji lahko na primer analitično 
izračunamo odvode in integrale funk
cij, te razvijemo v vrsto, računamo z 
matrikami. Obstajajo sistemi za račun
sko algebro s splošnim namenom, ki se 
lahko uporabljajo za izvajanje raziskav 
na različnih področjih znanosti, inže
nirstva in gospodarstva  ti so običaj
no komercialna programska oprema, 
kot so Maple, Mathematica, Mathcad, 

in specializirani sistemi (ti so običajno 
brezplačna programska oprema, ki so 
jo razvili na različnih univerzah), ki 
lahko podpirajo le raziskave na dolo
čenem specializiranem znanstvenem 
področju, vendar običajno precej učin
koviteje od splošnih sistemov, kot so 
SINGULAR, Macaulay, CoCoA. Z mate
matičnega vidika je simbolni račun 
veja matematike, ki razvija algoritme 
v sistemih za računsko algebro in v 
zadnjih letih se je izkazal kot izjemno 
pomemben za študij algebre, teorije 
kodiranja, dinamičnih sistemov, dife
rencialnih enačb, teoretične fizike in 
mnogih drugih področij.

Konferenca je bila namenjena pred
stavitvi in razpravi o novih dosežkih v 
simbolnem računu in njihovi uporabi 
za različne teoretične matematične in 
fizikalne probleme ter za študij mate
matičnih modelov, ki izvirajo iz real
nega sveta. Ta nova vprašanja, ki so se 
pojavila v zadnjih nekaj letih, so ključ
na za nadaljnji razvoj, zato je bilo po
membno, da so jih skupaj obravnavali 
in o njih razpravljali na konferenci v 
Mariboru. Konferenca je definitivno 
prispevala k spodbujanju razvoja sim
bolnega računa v Sloveniji, še posebno 
med učitelji in podiplomskimi študen
ti Univerze v Mariboru. Pritegnila je 
pozornost in razvila interes za to vejo 
znanosti na meji med matematiko in 
računalništvom ter pripomogla h kre
pitvi raziskav na tem področju na slo
venskih univerzah in samostojnih 
raziskovalnih zavodih. Pokazala je 
tudi, kako visoko je po zaslugi odlič
nih slovenskih raziskovalcev, ki so se 
udeležili dogodka, Slovenija razvita na 
tem področju znanosti.

Med matematiko  
in računalništvom
Ena od glavnih diskusij ter tem na kon
ferenci je bila povezana z delom pionir
ja simbolnega računa v Sloveniji dr. 
Marka Petkovška. Profesor Herbert 
S. Wilf z University of Pennsylvania 
v Filadelfiji je na problemu določitve 
optimalnega števila ponovitev igre, 
ki maksimizira verjetnost uspeha šib
kejšega igralca, prikazal učinkovitost 
simbolnih metod in algoritmov na po
dročju avtomatičnega dokazovanja 
identitet, seštevanja in integriranja v 
zaključeni obliki ter eksaktnega reše
vanja linearnih diferenčnih in diferen
cialnih enačb, opisanih v monografiji 
“A = B“ (založba A K Peters, 1996) soav
torjev Wilfa, Petkovška in Zeilbergerja. 
Profesor Peter Paule, direktor svetov
no vodilnega inštituta RISC (Research 
Institute for Symbolic Computation) v 
Linzu (Avstrija), in Carsten Schneider 
z istega inštituta sta predstavila zbir
ko izredno učinkovitih programskih 
orodij, razvitih na inštitutu RISC, za 
reševanje problemov, ki vključujejo 
holonomne funkcije. Primeri upora
be vključujejo računanje Coulombovih 
integralov, dokazovanje neenakosti za 
specialne funkcije in poenostavljanje 
harmoničnih vsot, ki nastopajo pri ra
čunanju integralov iz Feynmanovih 
diagramov v kvantni fiziki.

Med osnovnimi temami, ki so 
bile obravnavane na konferenci, je 
bila uporaba simbolnega računa pri 
študiju diferencialnih enačb in dina
mičnih sistemov. Dr. Douglas Shafer 
z Univerze v Severni Karolini ter dr. 
Valerij Romanovskij sta predstavila 
nov pristop k študiju periodičnih re
šitev diferencialnih enačb, ki sta ga 
razvila v novi monografiji na področ
ju diferencialnih enačb in simbolne
ga računa “The Center and Cyclicity 
Problems: A Computational Algebra 
Approach“, ki je bila objavljena lani 
pri ugledni mednarodni založbi Birk
há“áuser. V predavanjih prof. Maoana 
Hana, direktorja Inštituta za matema
tiko šanghajske Normalne univerze, 
ter prof. Xingwu Chena s sečuanske 
univerze in drugih so bili predstavlje
ni in obravnavani temeljni problemi 
študija periodičnih rešitev diferenci
alnih enačb in kako lahko simbolni 
račun prispeva k najbolj učinkovitemu 
študiju teh problemov. Mlada razisko
valka iz Francije, Wei Niu, je predsta
vila uporabo metod računske algebre 
za študij diferencialnih enačb, ki so po
membni za biologijo.

Svoje delo in delo svoje skupine je 
predstavil tudi prof. Vladimir Gerdt, 
ki je vodja Skupine za algebraični in 
kvantni račun na Skupnem inštitutu 
za nuklearne raziskave v Dubni (Ru

sija). Prof. Gerdt je med vodilnimi 
strokovnjaki v svetu na področju teo
retične računske algebre in njenih upo
rab za študij pomembnih problemov 
fizike in matematike. Njegova skupina 
je razvila nekaj sistemov računske alge
bre, med njimi zelo učinkovit sistem 
GINV za izračun Janetovih ter Groeb
nerjevih baz kompliciranih polinom
skih sistemov. V svojem predavanju 
je Vladimir Gerdt predstavil pristop, 
kako je mogoče uporabiti eksaktne 
simbolne metode, da bi olajšal in veri
ficiral numerični študij parcialnih dife
rencialnih enačb (kot vemo, večinski 
del sodobnega znanstvenotehnološ
kega razvoja temelji na numeričnem 
študiju parcialnih diferencialnih 
enačb). Dr. Viktor Levandovskyy z 
RWTHuniverze v Aachnu, ki je eden 
od razvijalcev sistema računske alge
bre SINGULAR (ta sistem je bil razvit 
na Univerzi v Kaiserslauternu), je po
ročal o svojih raziskavah na področju 
Dmodulov (teorija Dmodulov je prav 
tako zelo pomembna za razvoj parcial
nih diferencialnih enačb). Prof. Dušan 
Pagon s Fakultete za naravoslovje in 
matematiko ter dr. Bernhard Kutzler 
z avstrijskega Centra za didaktiko ra
čunalniške algebre pa sta govorila o 
pomembnosti in načinih uporabe sim
bolnega računa v pedagoškem proce
su. (znr)

Korak k univerzalnemu cepivu za različne gripe
Če bi imeli na voljo univerzalno cepivo zoper gripo, bi teo
retično lahko preprečili bodoče pandemije in bolje obvla
dovali sezonske gripe.

Ameriški raziskovalci so pred dnevi poročali o svojem 
odkritju, da je “brezglava“ različica virusa gripe miši obvaro
vala pred več različnimi vrstami gripe in da bi to lahko bil 
korak k tako imenovanemu univerzalnemu cepivu zoper 
gripo. Znanstveniki so identificirali kos virusa, ki je videti 
enak celo med mutiranimi vrstami, in odkrili pot do njego
ve predelave v cepivo.

Skupina z newyorške medicinske fakultete Mount Sinai 
sicer priznava, da so pred njo še leta dela, a je prepričana, 
da bo cepivo enako kot pri miših delovalo tudi pri ljudeh. 
Novo cepivo bi po njeni sodbi lahko spremenilo sedanje 
imuniziranje ljudi zoper gripo. Dr. Peter Palese, dr. Adolfo 
GarciaSastre in kolegi v novi reviji mBio ugotavljajo, da so 
sedanja cepiva zoper gripo učinkovita le zoper nekaj vrst vi
rusa gripe, zaradi česar je treba vsako leto ustvariti in razde
liti nova cepiva. Virusi gripe ves čas mutirajo in vsako leto 
pripravijo koktajl treh cepiv zoper gripo s ciljem, da bi uda
rili po najbolj razširjenih novih mutacijah. Vsakih nekaj de
setletij se pojavijo nove pandemične vrste, pred letom dni 
pandemija virusa nove (svinjske) gripe H1N1  in dodali so 
ga k sezonski mešanici cepiv zoper gripo. A priprava novega 
cepiva zoper gripo zahteva mesece, tako da so vlade in pro
izvajalci zdravil za novo cepivo komaj poskrbeli do konca 
septembra. Če bi imeli na voljo univerzalno cepivo zoper 
gripo, bi teoretično lahko preprečili bodoče pandemije in 
bolje obvladovali sezonske gripe.

Palesejeva skupina se je osredinila na pomemben kos 
virusa gripe, imenovan hemaglutinin. Ta virusna struktu
ra gobaste oblike virusu pomaga pritrditi se na celice, ki 
jih okuži, in virusom gripe doda črko H v njihovih imenih. 
“Vrat“ hemaglutinina ne mutira tako kot bolj vidni deli vi
rusa; če pa za imunski sistem obstaja lažja pot, da ga vidi, 
je to dober antigen  tarča cepiva. Vendar pa gornji dežni
kasti del proteina hemaglutinina prikriva ta ranljivi vrat 
pred obrambnim sistemom. Palesejeva ekipa je odkrila pot 
do vratu, ga izrezala in iz njega naredila cepivo. Raziskoval
ci so v poročilu zapisali, “da bi lahko brezglava molekula 
hemaglutinina pomenila osnovo splošno varovalnega ce
piva zoper virus gripe“. Raziskovalec GarciaSastre je po te
lefonu za Reuters priznal, da gre pri poročilu “bolj za dokaz 
koncepta“, da pa “menijo, da se še niso dokopali do najboljše 
poti za prikaz antigena“. Testi z mišmi so pokazali, da jih je 

cepivo ščitilo pred sicer smrtonosnimi odmerki multiplih 
vrst gripe. Newyorška skupina je za svoje cepivo izdelala 
plasmid, krožni kot DNK, drugi načini njegove izdelave pa 
vključujejo delček, podoben virusu, uporabljen pri drugih 
cepivih, ali dele DNK, izdelane iz bakulovirusa. GarciaSas
tre pravi, da so v zvezi s tem pripravljeni na sodelovanje s 
kakšno farmacevtsko firmo.

V ZDA se z gripo vsako leto okuži od deset do 15 odstot
kov prebivalcev (več v letu pandemije), zaradi nje pa umre 
okoli 36.000 ljudi. Cepiva zoper gripo izdeluje več deset far
macevtskih podjetij in z njimi si ustvarjajo milijonske pri
hodke. ZDA so denimo kupile za 162 milijonov dolarjev 
odmerkov cepiva zoper H1N1, in sicer od firm Novartis, 
AstraZeneca (oziroma njene enote MedImmune), Sanofi 
Aventis, GlaxoSmithKline in CSL (Avstralija). (Reuters)

Nasa	opustila	misijo	na	Marsu

Nasa je uradno opustila misijo z robotskim plovilom Phoenix, ki je pred dvema 
letoma pristalo na zamrznjenem severnem delu rdečega planeta. Phoenix, kot 
kombi velika vesoljska sonda na sončni pogon, je na Marsu pristal 25. maja 2008 
ter pet mesecev zbiral in analiziral vzorce prsti in vode. Na podlagi podatkov, 
ki jih je zbral, naj bi ugotovili, ali je planet primeren za življenje. (jas)
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Konferenca Simbolni račun in njegove uporabe je  
pritegnila strokovnjake iz algebre, teorije diferencialnih 
enačb in z drugih področij
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Znanstveniki	odkrili	ključ	do	uspešne		
presaditve	ledvic
Evropski znanstveniki so v krvi pacientov, ki so jim presadili ledvice, odkri
li celo vrsto markerjev, na podlagi katerih je mogoče napovedati, ali bo njiho
vo telo sprejelo nov organ in ali potrebujejo velike odmerke posebnih zdravil, 
ki telesu pri tem pomagajo. Raziskovalci so sporočili, da utegne ta ugotovitev 
zdravnikom omogočiti bolj individualno obravnavo pacientov po presaditvi in 
prilagajanje odmerkov močnih imunosupresivov, ki jih morajo ti uživati, da bi 
preprečili, da njihovo telo novo ledvico zavrne. (jas)

Vesoljski	taksi	Atlantis	zapustil	ISS
Vesoljski taksi Atlantis je minulo nedeljo zapustil Mednarodno vesoljsko po
stajo (ISS). Slednjo so po zaslugi stvari, ki so jih z njim pripeljali nanjo, po bese
dah enega izmed astronavtov spremenili v pravo “vesoljsko palačo“. ISS je po 
dvanajstih letih gradnje zdaj že skoraj končana. Vesoljski taksi je s šestimi ame
riškimi astronavti v sredo pristal na kozomodromu v Vesoljskem centru Ken
nedy na Floridi. (jas)
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