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Campus-Wide License



Plan spotkania

▪ Licencja kampusowa,

▪ Szkolenia online,

▪ MATLAB Grader jako narzędzie do automatycznego oceniania prac zaliczeniowych 

oraz integracja z systemami LMS,

▪ MATLAB w chmurze obliczeniowej wspierający zdalne nauczanie,

▪ Możliwości korzystania z MATLABa za pomocą smartfona,

▪ Materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć na stronie MathWorks,

▪ Praktyczna nauka oparta na projektach.



Licencja kampusowa

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/politechnika-bialostocka-31564118.html

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/politechnika-bialostocka-31564118.html


Strona startowa uczelni



Strona startowa uczelni



Licencja kampusowa



Strona startowa uczelni – logowanie

strona startowa login uczelni
tworzenie / wykorzystanie loginu MathWorks

uzupełnienie danych

instalacja



MATLAB 2021a

▪ Trzy nowe narzędzia:

• Radar Toolbox

• DDS Blockset

• Satellite Communications Toolbox

▪ Ogromna liczba usprawnień

▪ Usunięcie niedoskonałości

https://www.ont.com.pl/produkty/najnowsze-wydanie

https://www.ont.com.pl/produkty/najnowsze-wydanie


▪ Licencje indywidualne:

• MATLAB + Simulink + Toolboxy

• Road Runner

• Polyspace Bug Finder + Polyspace Code Prover

• Dodatkowo licencja MATLAB + Simulink + Toolboxy (wersja Designated Computer –

do instalacji w laboratoriach bez dostępu do serwera licencji)

Licencja kampusowa – licencje indywidualne



Licencja kampusowa – licencje indywidualne

▪ Każda nowa osoba tworząca konto użytkownika na stronie 
MathWorks z adresem email w domenie uczelni ma dostęp 
do licencji indywidualnej MATLAB + Simulink + Toolboxy.

▪ Może się zdarzyć, że dotychczasowi użytkownicy narzędzi 
MathWorks (z adresem email w domenie uczelni) nie mają 
podłączonej tej licencji. 
Można to wykonać samodzielnie:

• W programie MATLAB trzeba deaktywować 
dotychczasową licencję i aktywować nową.

• Nowe, udostępnione w ten sposób toolboxy należy 
doinstalować

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/94445-
how-do-i-switch-my-matlab-installation-from-one-license-to-
another

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/94445-how-do-i-switch-my-matlab-installation-from-one-license-to-another


Licencja kampusowa – komputer off-line

▪ Gdy komputer nie jest podłączony do Internetu, możliwe jest użycie licencji typu 
Designated Computer.

▪ Takiej aktywacji dokonuje się ręcznie:

▪ Proszę wejść na stronę https://www.mathworks.com/licensecenter/

▪ Proszę wybrać licencję kampusową.

▪ Proszę kliknąć ikonę „Activate to Retrieve License File”

https://www.mathworks.com/licensecenter/


Licencja kampusowa – licencje indywidualne

▪ Każdy użytkownik ma także dostęp do osobnej licencji indywidualnej na produkty 
RoadRunner oraz Polyspace Bug Finder + Polyspace Code Prover.

▪ Licencje na powyższe produkty nie są automatycznie dodawane do konta użytkownika. 
Procedura dodawania tych licencji jest identyczna jak w przypadku licencji indywidualnej 
MATLABa. 

▪ Instalacje w/w produktów opisane są szczegółowo pod linkami:

• RoadRunner

https://www.mathworks.com/help/roadrunner/ug/install-and-activate-roadrunner.html

• Polyspace Bug Finder + Polyspace Code Prover

https://www.mathworks.com/help/bugfinder/gs/install-products-required-for-polyspace-
analysis-on-desktop.html

https://www.mathworks.com/help/roadrunner/ug/install-and-activate-roadrunner.html
https://www.mathworks.com/help/bugfinder/gs/install-products-required-for-polyspace-analysis-on-desktop.html


Licencja kampusowa – licencje sieciowe

▪ Każdy użytkownik posiadający konto ma także prawo korzystania z licencji sieciowej 

na następujące produkty:

• MATLAB + Simulink + toolboxy, 

• MATLAB Parallel Server, 

• MATLAB Web App Server, 

• MATLAB Production Server.



Licencja kampusowa – licencje sieciowe

▪ Wszystkie te produkty wykorzystują osobną licencję i mogą być instalowane na osobnych 
serwerach. Liczba serwerów jest nieograniczona. Numer licencji powinien być 
dostarczony przez administratora, który musi aktywować serwer, następnie dodać 
użytkowników jako końcowych, aby mogli oni pobrać i zainstalować oprogramowanie.

▪ Każdy z serwerów licencji sieciowej może być zarządzany przez innego administratora 
lokalnego (np. serwer licencji lokalnego laboratorium wydziałowego).

▪ Instalacja każdego z nich opisana jest tutaj:

• https://www.mathworks.com/MATLABcentral/answers/105860-how-do-i-install-the-
network-license-manager

• https://www.mathworks.com/MATLABcentral/answers/376775-how-can-i-download-the-
installation-files-for-MATLAB-parallel-server

• https://www.mathworks.com/help/webappserver/ug/install-or-uninstall-MATLAB-web-
app-server-product.html

• https://www.mathworks.com/help/mps/qs/start-a-MATLAB-production-server-
instance.html

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/105860-how-do-i-install-the-network-license-manager
https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/376775-how-can-i-download-the-installation-files-for-matlab-parallel-server
https://www.mathworks.com/help/webappserver/ug/install-or-uninstall-matlab-web-app-server-product.html
https://www.mathworks.com/help/mps/qs/start-a-matlab-production-server-instance.html


Licencja kampusowa – licencje na usługi

▪ MATLAB Online Training Suite (OTS)

https://MATLABacademy.mathworks.com/

• Po zalogowaniu, każdy użytkownik licencji ma dostęp do ponad 80 godzin kursów typu 
self-paced, które może realizować samodzielnie w swoim tempie.

• Obejmują one zarówno podstawy MATLABa, jak i bardziej zaawansowane zagadnienia.

• Ukończenie kursu jest potwierdzane certyfikatem.

https://matlabacademy.mathworks.com/


Licencja kampusowa – licencje na usługi

▪ MATLAB Grader

• Pracownicy dydaktyczni mają do dyspozycji narzędzie dydaktyczne działające 

w środowisku przeglądarki internetowej.

• Na bazie tej funkcjonalności mogą przygotowywać kursy dla studentów w oparciu 

o MATLABa.

• Jest ono dostępne za pośrednictwem platformy e-learningowej lub pod linkiem:

https://grader.mathworks.com/

https://grader.mathworks.com/


MATLAB Grader – Statystyki kursów



MATLAB w chmurze

https://www.youtube.com/watch?v=qPl3y8gMEO8



MATLAB w przeglądarce internetowej

▪ Użytkownik ma dostęp nie tylko do wersji desktop, ale też do MATLAB (i Simulink) Online:

https://www.mathworks.com/products/matlab-online.html

https://www.mathworks.com/products/simulink-online.html

https://www.youtube.com/watch?v=2K6BxcEqVW0

https://www.mathworks.com/products/matlab-online.html
https://www.mathworks.com/products/simulink-online.html


MATLAB w przeglądarce internetowej

▪ Możliwe jest tworzenie live scriptów, za pomocą MATLAB Live Editor

https://www.mathworks.com/products/MATLAB/live-editor.html

http://www.ont.com.pl/archives/webinaria/wprowadzenie-do-MATLABa-live-editor

https://www.mathworks.com/products/matlab/live-editor.html
http://www.ont.com.pl/archives/webinaria/wprowadzenie-do-matlaba-live-editor


MATLAB w telefonie

▪ Istnieje również aplikacja MATLAB Mobile.

▪ Umożliwia ona m.in. uruchamianie skryptów i współpracę z sensorami telefonu.

▪ MATLAB Mobile i Online przechowują dane w chmurze, która mogą być synchronizowane.



Materiały na zajęcia dydaktyczne



Kursy z wykorzystaniem MATLABa

▪ Firma MathWorks udostępnia prezentacje, przykłady, pliki itp. pozwalające przygotować 
własne zajęcia.

https://www.mathworks.com/academia/courseware.html

https://www.mathworks.com/academia/courseware.html


Księgozbiór

▪ Przygotowano też katalog książek:

https://www.mathworks.com/academia/books.html

https://www.mathworks.com/academia/books.html


Webinaria MathWorks

▪ Cały czas uruchamiane są kolejne wykłady i filmy instruktażowe:

https://www.mathworks.com/videos/search.html

https://www.mathworks.com/videos/search.html


MATLAB EXPO

▪ MATLAB EXPO gromadzi inżynierów, badaczy i naukowców, aby przedstawić przykłady 
z rzeczywistego świata, uzyskać dostęp do demonstracji, a także dowiedzieć się więcej 
o najnowszych funkcjach i możliwościach MATLAB® i Simulink®.

• Termin: 4 – 5 maja

• Formuła: online

• Udział: bezpłatny

https://eventsonline.mathworks.com/series/matlab-expo-2021/overview

https://eventsonline.mathworks.com/series/matlab-expo-2021/overview


Technical Education Series

▪ W najbliższych miesiącach Zespół Edukacyjny MathWorks przyjrzy się przyszłości 
nauczania. Każda sesja będzie zawierała otwartą dyskusję na temat popularnych wyzwań 
w nauczaniu podstawowych kursów uniwersyteckich i pokaże, jak sobie z nimi poradzić.

▪ Po każdej sesji uczestnicy otrzymają pakiet startowy zawierający materiały, dzięki którym 
będzie można zacząć od razu pracę. Nasi inżynierowie będą dostępni, aby odpowiedzieć 
na pytania podczas sesji „Godziny pracy”, które będą odbywać się tydzień po każdym 
wydarzeniu.

https://www.mathworks.com/company/events/seminars/supporting-technical-education-
resources-live-discussions-edu-series.html

https://www.mathworks.com/company/events/seminars/supporting-technical-education-resources-live-discussions-edu-series.html


Społeczność

▪ MATLAB to nie tylko program, ale przede wszystkim użytkownicy

https://www.mathworks.com/MATLABcentral/

https://www.mathworks.com/matlabcentral/


Hardware

▪ MATLAB i Simulink współpracują z wieloma platformami sprzętowymi:

https://www.mathworks.com/hardware-support/home.html

https://www.mathworks.com/hardware-support/home.html


Hardware – Arduino Engineering Kit

1. Zestaw narzędzi sprzętowych oraz programowych stworzony z myślą o osobach 
zainteresowanych tematyką mikrokontrolerów i robotyką.

2. Zawiera komplet elementów pozwalających na zbudowanie trzech różnych robotów:

• samobalansującego motocykla,

• robota mobilnego wykorzystującego rozpoznawanie obrazów,

• robota plotera komunikującego się z komputerem i rysującego wybrane zdjęcia.

3. Każdy z projektów zawiera dodatkowo informacje teoretyczne, dające pojęcie, jak i 
dlaczego dana konstrukcja działa.



Hardware – Arduino Engineering Kit

1. Porównanie rzeczywistości z symulacją:



Oprogramowanie Naukowo Techniczne



Firma

Oprogramowanie Naukowo-Techniczne sp. z o.o. sp. k.

ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków

http://www.ont.com.pl/

tel: +48 12 630 49 50

fax: +48 12 632 17 80

Informacje: info@ont.com.pl

Szkolenia: szkolenia@ont.com.pl

http://www.ont.com.pl/
mailto:info@ont.com.pl
mailto:szkolenia@ont.com.pl


Szkolenia

http://www.ont.com.pl/szkolenia-ont/szkolenia-otwarte

http://www.ont.com.pl/szkolenia-ont/szkolenia-otwarte


Webinaria ONT

http://www.ont.com.pl/webinaria/

http://www.ont.com.pl/webinaria/


Kadra

▪ Renata Lipczyńska, Koordynator Licencji Ogólnouczelnianych w Polsce

renata.lipczynska@ont.com.pl

▪ Martyna Piechota, Koordynator marketingu

martyna.piechota@ont.com.pl

▪ Karol Mucha, Wsparcie techniczne

support@ont.com.pl

▪ Maurycy Menke, Customer Success Engineer

maurycy.menke@ont.com.pl

mailto:renata.lipczynska@ont.com.pl
mailto:martyna.piechota@ont.com.pl
mailto:support@ont.com.pl
mailto:maurycy.menke@ont.com.pl


Dołącz do nas

MATLAB.pl Oprogramowanie

Naukowo-Techniczne

ONT MATLAB


