
Introduksjon til Jupyter Notebook

Introduksjon

Dette dokumentet er ment som en kort introduksjon til hvordan man kommer
i gang med Jupyter Notebook, men er på ingen måte en fullstendig guide. Om
du sitter fast er Google din beste venn. Andre gode ressurser:

• Dokumentasjonen til Jupyter Notebook

• Dokumentasjonen til Python

• Dokumentasjonen til NumPy, en kraftig pakke som gjør det lett å bruke
linær algebra i Python

• Dokumentasjonen til Matplotlib, for plotting i Python.

• Stack Overflow, spørsmål og svar om koding, og ofte første treff på Google.

Om du ser noe i dette dokumentet som er riv ruskende galt setter jeg pris på
en e-post.

- Erik André Jakobsen, februar 2018

1 Hva er Jupyter Notebook?

Jupyter Notebook er en web-applikasjon du kan laste ned og kjøre på din egen
datamaskin. Det er et program for å skrive kode som kan kjøres og oppdateres
med en gang, hvor du i tillegg kan ta med forklarende tekst, figurer og ligninger.
For fine eksempler på notatbøker kan du se eksempelsiden hos NumFys.

2 Installasjon

Den aller enkleste måten å installere Jupyter Notebook på er å laste ned og
installere Anaconda. Fordelen er at dette er akkurat som å innstallere et hvilket
som helst program. En eventuell ulempe er at du får installert over hundre
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https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/index.html
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mailto:erikaja@stud.ntnu.no
https://www.numfys.net/examples/
https://www.anaconda.com/download/#macos


Python-pakker du kanskje aldri kommer til å få bruk for. Om du ikke ønsker
dette har du et par alternativer:

Du kan installere Miniconda, og deretter bruke kommandoen

conda install jupyter notebook

i Terminalen (Linux/OS X) eller Command Prompt (Windows). Da må du i
samme slengen huske på å installere (i alle fall) numpy og matplotlib også.

Dersom du har ganske bra dreisen på Python fra før kan det hende du heller
vil bruke pip. Da er det bare å bruke følgende:

python3 -m pip install --upgrade pip
python3 -m pip install jupyter

Om du ikke har peiling på hva noe av dette dreier seg om er nok det tryggeste
å bare bruke Anaconda.

3 Hvordan åpne Jupyter Notebook

Dersom du gikk for å bruke Anaconda burde du nå ha installert bl.a. Anaconda
Navigator på datamaskinen din. Åpner du dette får du opp et vindu som ser
slik ut:

Midt i øverste rad ser vi Jupyter Notebook. Klikker vi på Launch starter vi
Jupyter Notebook. Du burde i alle fall se noe slik som dette:
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https://conda.io/miniconda.html


Det kan også hende du får opp en blank nettside. Om du kopierer og li-
mer inn linken som står i terminalvinduet (Copy/paste this URL ...) burde du
komme til startsiden for Jupyter Notebook. Det kan også hende dette dukker
opp automatisk, litt avhengig av hvordan systemet ditt er lagt opp.

Alternativt kan du åpne Terminalen/CMD og skrive

jupyter notebook

Da kan du også først navigere deg til mappen hvor du vil opprette notatblokken,
og åpne Jupyter herfra. Eventuelt kan du navigere deg dit senere, som vist i neste
seksjon.

Uansett hvordan du kommer deg dit, er målet noe som ligner på dette:
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Om du har kommet så langt, hurra! Nå er vi klare for å lage vår første
Notebook.

4 Hvordan navigere i filsystemet og opprette et
notat

Når vi har kommet oss så langt er det å opprette en Notebook en lek. Som
standard åpner Jupyter seg i hjemmemappen din, med mindre du starter det et
annet sted fra terminalen/cmd. Om du ønsker å opprette notatet ditt et annet
sted enn i hjemmemappen (anbefales!) kan du navigere deg gjennom filsystemet
ditt som normalt ved å trykke på mapper. Ved å trykke på New oppe til høyre
kan du også velge å opprette en ny mappe. Da velger du Folder i nedtrekksme-
nyen som dukker opp. F.eks. har jeg nå trykket meg frem til Documents/NTNU
(en mappe som var der fra før). Her vil jeg opprette en ny mappe som jeg vil
kalle for Jupyter.
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Som standard kalles alle nye mapper for Untitled folder. Dette er et noe
ukreativt navn jeg gjerne vil endre på. Da haker jeg av i den lille boksen ved
siden av, og trykker på boksen som dukker opp over filsystemet, slik:

Her skriver du inn det du vil, og når du er ferdig trykker du Rename. Deretter
kan du gå inn i mappen, hvor vi skal opprette vår første notatbok.

For å gjøre dette trykker vi på samme knapp som vi gjorde for å opprette
en mappe, men denne gangen velger vi Python 3.
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Da havner vi i et vindu som ser slik ut:

Og vår første notatblokk er et faktum.

5 Hvordan skrive en notatblokk

I forrige skjermbilde er det mye som skjer på en gang, vi tar det steg for steg.

6



Øverst på siden står det Untitled. Dette er (enn så lenge) tittelen på notat-
blokken vår. Trykker du på denne dukker det opp en tekstboks, hvor du kan
skrive inn ønsket navn direkte.

Under dette finner du File, Edit, osv. Dette er nedtrekksmenyer som tilsvarer
nedtrekksmenyene i «vanlige» programmer.

Ikonene representerer ulike handlinger du kan utføre på ulike celler (mer om
hva dette er straks). I nedtrekksmenyen kan du velge hvilken type celle du vil
at den du nå har markert skal være. Trykker du på tastaturet kan du søke opp
handlinger.

Feltet med grønn ramme hvor det står In [ ]er en celle. Dette fortjener en
forklaring i seg selv.

Celler

En notatblokk er partisjonert i flere celler, hvor vi kan velge om hver celle skal
bestå av lesbar tekst eller Python-kode. Vi skriver inn teksten eller koden vi
ønsker i hver enkelt celle, og deretter kan vi kompilere cellen. For tekst vil
dette si at teksten formateres slik at den ser fin ut (f.eks. med fet skrift eller
ligninger), og for Python-kode betyr dette at koden kjøres og notatblokken viser
programmets output under cellen. Det er også mulig å kompilere alle cellene i
en notatblokk etter hverandre, én for én. Da kan f.eks. variabler som er definert
i en kodecelle brukes videre i kodeceller som kompileres senere.

For å skrive inn ren tekst må vi først definere en celle som Markdown-type.
For å se hvordan vi gjør det kan du se seksjonen Edit mode og Command mo-
de under. Markdown er et lettvekts markup-språk som minner litt om HTML. I
tillegg bruker Jupyter MathJax, som i praksis vil si at du kan skrive inn ligninger
med samme syntax som i LATEX. Det beste for å lære det er å øve med f.eks.
denne jukselappen, men som et eksempel vil dette

# Overskrift
## Undertittel
Velkommen til min *aller* første notatbok.

~~Dette skal strykes.~~

Jeg kan også skrive inn matematikk i teksten, f.eks. med $a^2 +
b^2 = c^2$. Eventuelt kan jeg også bruke
\begin{equation}

E_k = \frac{1}{2}mv^2.
\end{equation}
Dette er **lett**!

gi dette:
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https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet


Python fungerer akkurat som Python, med ett untak: såkalte magics. Dette
er spesielle kommandoer som angir hvordan output skal oppføre seg i notatet.
Den viktigste for vårt bruk er

%matplotlib inline

Den forteller Jupyter at vi har tenkt å vise figurer direkte i notatet. Dette
kommer til å bli tydeligere med et senere eksempel.

Edit mode og Command mode

I Jupyter operer vi i to forskjellige moduser: Edit mode for å skrive tekst eller
kode inn i enkeltceller, og Command mode for å manipulere hele celler av gangen.

Man kan enkelt se hvilken modus man er i. I Edit mode er rammen rundt
den valgte cellen grønn, i Command Mode er den grå med blå venstremarg. Det
er også lett å bytte mellom moduser. Trykker man på Escape havner man i
Command mode. Her kan man bruke piltastene for å velge den cellen man vil.
Når du har valgt ønsket celle trykker du Enter for å komme tilbake til Edit
mode.

I Command Mode kan man direkte endre hvilken type vi vil en celle skal
være. Markerer du en celle og taster M gjør du den til en Markdown-celle (for
ren tekst). Taster du Y blir den til en Python-celle.

Uansett hvilken modus du er i kan du taste Shift + Enter for å kompilere
og kjøre cellen, og opprette en ny celle under den valgte. For å få opp en liste over
alle hurtigtaster kan du taste H i Command Mode. De viktigste for Command
mode er følgende:

A Opprett en ny celle over valgte.

B Opprett en ny celle under valgte.
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DD Slett valgte celle.

Y Gjør valgte celle til en Python-celle.

M Gjør valgte celle til en Markdown-celle.

Ctrl + Enter Kompiler og kjør valgte celle.

Shift + Enter Kompiler og kjør valgte celle, og opprett en ny celle under.

H Vis alle hurtigtaster.

Eksempel på en notatbok

Her er et eksempel på hvordan en enkel notatbok kan se ut før noen av cellene
er kompilert. Den røde markeringen er lagt til i ettertid.

Trykker jeg på knappen markert med rødt restarter jeg kernel -en (hovedkjer-
nen i notatboken som «leser» alle cellene), og kompilerer og kjører alle cellene
fra øverst til nederst. Slik ser det ut når alle cellene er kjørt:
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Legg merke til den første linjen i kodecellen, hvor vi har plassert magic-en
vi nevnte i forrige seksjon:

%matplotlib inline

Uten den hadde dette blitt resultatet:
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Programmet gjør som vi ber det om, og grafen er tegnet, men vi har aldri
gitt beskjed om at vi gjerne vil se den. Det må vi altså gjøre.

6 Hvordan deler jeg en notatbok?

Du har laget en helt fantastisk notatbok, men hvordan kan du dele arbeidet ditt
med verden? Du har et par muligheter, hvor kanskje den enkleste er å laste ned
hele dokumentet som en .PDF via LATEX. Dette krever pandoc og LaTeX. Dersom
du installerte Jupyter med Anaconda er dette allerede installert på maskinen
din. Hvis ikke kan du se mer her. Måten du gjør dette på er å velge det fra
filmenyen:

Dette er derimot den metoden som gir deg minst fleksibilitet i hvordan du
vil presentere notatblokken din, og gir ikke alltid det peneste resultatet.

Et bedre alternativ er å laste opp notebookfilen på hjemmesiden din på
NTNU (folk.ntnu.no/brukernavn, se hvordan du gjør dette her), og bruke
verktøyet nbviewer som lar deg laste opp URL-en til en notatbok, og genererer
en notatbok som hvem som helst kan åpne i nettleseren sin. For eksempel ligger
notatblokken vi laget i forrige eksempel her. Det ser slik ut:
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https://pandoc.org/installing.html
folk.ntnu.no/brukernavn
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lag+din+egen+nettside
http://nbviewer.jupyter.org/
http://nbviewer.jupyter.org/url/folk.ntnu.no/erikaja/Introduksjon_til_jupyter.ipynb?flush_cache=true


Merk at hvis du fjerner filen fra hjemmesiden din så slutter også linken å
fungere.

Avslutning

Igjen, dette er kun et forsøk på en kort introduksjon til hvordan man kan komme
i gang med Jupyter, men på ingen måte noen fullstendig oversikt. Håpet er at
du herfra skal være i stand til å i alle fall komme i gang og selv utforske videre
hvordan verktøyet fungerer.

Om noe var uklart eller du har andre tilbakemeldinger kan du gjerne sende
meg en e-post.
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