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ABSTRACT

It is every education institution's goal to prepare students with capability to explore or develop
science as well as technology. ln lnformatics institution, the goal rose an interesting question : "How to
make natural science (e.9. calculus, linear algebra and discrete mathematics) can upport skill

in

informatics field ?"
This article describes a software called Maple that support mathematics in numeric, symbolic, and
rn graphics usage. Calculus. linear algebra and combinatorics function library also available. Further, Maple

has benefit in its programming facility that useful especially in a case which

desird function not available

yet.
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