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Scilab adalah freeware yang dikembangkan untuk komputasi numerik. Scilab menyediakan ratusan
fungsi yang merepresentasikan operasi matematika, analisis data serta algoritma dalam komputasi
numerik. Scilab dapat dijalankan pada komputer dengan sistem operasi Windows, Linux dan MacOS.
Selain  itu  perintah-perintah  Scilab  juga  dijalankan  secara  online  lewat  situs  Scilab  on  Cloud
httpps://cloud.scilab.in. 

Gambar 1. Ilustrasi Situs Scilab on cloud pada PC
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Gambar 2. Ilustrasi Situs Scilab on cloud pada telpon gengam

Melalui  situs  Scilab  on  cloud  kita  dapat  menjalankan perintah-perintah  atau  statemen-statemen
Scilab secara online sama seperti kita menjalankan perintah-perintah tersebut pada program Scilab
yang diinstal di komputer, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3 dan 4.

Gambar 3.  Ilustrasi menjalankan perintah Scilab secara online dengan PC
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Gambar 4. Ilustrasi menjalankan perintah Scilab secara online dengan telpon gengam.

Scilab  on  cloud  (httpps://cloud.scilab.in) juga  menyediakan  contoh-contoh  pemrograman  untuk
komputasi  numerik  dan  komputasi  terapan  dalam  bidang  mekanika,  sains,  rekayasa  maupun
ekonomi.

Gambar 5. Kategori utama untuk contoh-contoh pemrograman 
yang ada pada situs Scilab on cloud lewat PC
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Gambar 6. Kategori utama untuk contoh-contoh pemrograman 
yang ada pada situs Scilab on cloud lewat PC

Sebagai  ilustrasi,  gambar  berikut  ini  adalah  sebuah  contoh pemrograman  dalam bidang analisis
numerik dengan topik penentuan akar persamaan nonlinier dengan metode Newton-Raphson.

Gambar 7. Ilustrasi sebuah kode pemrograman 
yang terdapat pada situs Scilab on cloud lewat PC
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Gambar 8. Ilustrasi sebuah kode pemrograman 
yang terdapat pada situs Scilab on cloud lewat PC

Pada artikel  ini  hanya diberikan ilustrasi  mengenai penggunaan Scilab secara online.  Penjelasan
lebih rinci mengenai Scilab dapat dilihat pada artikel Pengenalan Scilab: Freeware Untuk Komputasi
Numerik yang telah dipublikasikan pada situs IlmuKomputer httpps://ilmukomputer.org.
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