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Zadanie domowe – rozwiązanie: kod źródłowy 1/2

# author: Sylwester Arabas (sarabas@igf.fuw.edu.pl)
# MPDM Zadanie 1.5D - Rozwiązanie zadania domowego

# ścieżka do pliku z danymi z sondażu i numeracja kolumn
sondaz = 'MPDM_Cwiczenia01_Dane_Sondaz_Nauru_200809291200';
col_T = 3
col_p = 1
col_h = 2

# ustawienia formatu i nazwy pliku wynikowego
set term postscript color lw 3 solid font 16
set output 'zad1.5D.eps'

# polskie litery, opis wykresu i osi, ustawienie siatki
set encoding iso_8859_2
set title "Sondaż aerologiczny z wyspy Nauru wykonany 2008-09-29 o 12:00 UTZ"
set xlabel "temperatura [C]"
set ylabel "wysokość [m]"
set x2label "ciśnienie [hPa]"
set x2tics
set x2range [100:1000]
set grid

# definicje profili t(h) i p(h) wg ISA (w zakresie 0 - 20km, poza zakresem NaN)
g = 9.80665               # przyspieszenie ziemskie [m s-2]
M = 0.0289644             # masa cząsteczkowa powietrza [kg mol-1]
R = 8.31432               # stała gazowa [J mol-1 K-1]
Celsius_0 = 273.15        # zero skali Celsjusza w skali Kelvina
Pa2hPa = .01              # konwersja Pa do hPa 
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Zadanie domowe – rozwiązanie: kod źródłowy 2/2

ISA_0_dTdz = -0.0065      # gradient temperatury w warstwie 0 ISA [K m-1]
ISA_0_T = Celsius_0 + 15  # temperatura u podstawy warstwy 0 ISA [K]
ISA_0_p = 101325          # ciśnienie u podstawy warstwy 0 ISA [Pa]
ISA_0_h = 0               # wysokość podstawy warstwy 0 ISA [m]
ISA_1_h = 11000           # wysokość podstawy warstwy 1 ISA [m]
ISA_2_h = 20000           # wysokość podstawy warstwy 2 ISA [m]
ISA_T(h) = \
  h <  ISA_0_h ? NaN : \
  h <= ISA_1_h ? ISA_0_T + ISA_0_dTdz * h : \
  h <= ISA_2_h ? ISA_T(ISA_1_h) : \
  NaN
ISA_p(h) = \
  h <  ISA_0_h ? NaN : \
  h <= ISA_1_h ? ISA_0_p * exp(-g * M / R / ISA_0_dTdz * log(ISA_T(h) / ISA_0_T)) : \
  h <= ISA_2_h ? ISA_p(ISA_1_h) * exp(-(h-ISA_1_h) * g * M / R / ISA_T(h)) : \
  NaN

# wykreślanie danych i profili ISA
set parametric
set trange [0:20000]
set yrange [0:15000]
plot \
  ISA_T(t) - Celsius_0, t axis x1y1 with lines lt 3 title "profil temperatury wg ISA", \
  Pa2hPa * ISA_p(t), t axis x2y1 with lines lt 1 title "profil ciśnienia wg ISA" , \
  sondaz using col_T:col_h axis x1y1 with points lt 3 title "temperatura", \
  sondaz using col_p:col_h axis x2y1 with points lt 1 title "ciśnienie"
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Zadanie 2.1 – funkcje zwracające profile ISA

polecenie: napisanie w GDL funkcji isa p(h) i isa T(h)
zwracających wartości ciśnienia i temperatury wg ISA na
wysokości zadanej w argumencie (lub wysokościach, gdy

argument jest wektorem)
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Zadanie 2.1 – przykładowe rozwiązanie (1/2)
isa common.pro

; procedura przyporz!dkowuj!ca, przekazanym przez referencj" zmiennym, indeksy 
; elementów tablicy przekazanej w argumencie do odpowiednich poziomów ISA

pro isa_common, h, mem=mem, $
  idx_lt_min=idx_lt_min, cnt_lt_min=cnt_lt_min, $
  idx_gt_max=idx_gt_max, cnt_gt_max=cnt_gt_max, $
  idx_01=idx_01, cnt_01=cnt_01, $
  idx_12=idx_12, cnt_12=cnt_12

  ; wspólny blok pami"ci na sta#e modelu ISA  
  common isa_const, const
  if not keyword_set(const) then const = { $
    g : 9.80665d,           $ ; przyspieszenie ziemskie [m s-2]
    M : 0.0289644d,         $ ; masa cz!steczkowa powietrza [kg mol-1]
    R : 8.31432d,           $ ; sta#a gazowa [J mol-1 K-1]
    l0_dTdz : -0.0065d,     $ ; gradient temperatury w warstwie 0 ISA [K m-1]
    l0_T : 273.15d + 15d,   $ ; temperatura u podstawy warstwy 0 ISA [K]
    l0_p : 101325d,         $ ; ci$nienie u podstawy warstwy 0 ISA [Pa]
    l0_h : 0d,              $ ; wysoko$% podstawy warstwy 0 ISA [m]
    l1_T : 273.15d - 56.5d, $ ; temperatura w warstwie 1 ISA (sta#a) [K]
    l1_p : 22632d,          $ ; ci$nienie u podstawy warstwy 1 ISA [Pa]
    l1_h : 11000d,          $ ; wysoko$% podstawy warstwy 1 ISA [m]
    l2_h : 20000d           $ ; wysoko$% podstawy warstwy 2 ISA [m]
  }

  ; weryfikacja argumentu
  idx_lt_min = where(h lt const.l0_h, cnt_lt_min)
  idx_gt_max = where(h gt const.l2_h, cnt_gt_max)
  if cnt_lt_min + cnt_gt_max gt 0 then $
    message, "argument spoza zakresu 0 - 20000 (wstawiam NaN)", /continue

  ; przyporz!dkowywanie zakresów tablicy h do zakresów ISA
  idx_01 = where(h ge const.l0_h and h le const.l1_h, cnt_01)
  idx_12 = where(h gt const.l1_h and h le const.l2_h, cnt_12)

  ; alokacja pami"ci na tablic" wynikow! i wstawianie NaN poza zakresem
  mem = dblarr(n_elements(h), /nozero)
  if cnt_lt_min gt 0 then mem[idx_lt_min] = !VALUES.D_NAN
  if cnt_gt_max gt 0 then mem[idx_gt_max] = !VALUES.D_NAN

end
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Zadanie 2.1 – przykładowe rozwiązanie (2/2)
isa t.pro

; funkcja zwracaj!ca warto"ci temperatury [K] dla zadanej w argumencie
; wysoko"ci [m] (mo#e by$ wektor lub skalar), wg modelu ISA (do 20km)

function isa_T, h

  ; cz%"$ wspólna metod isa_*
  isa_common, h, mem=temp, $
    cnt_lt_min=cnt_lt_min, cnt_gt_max=cnt_gt_max, cnt_01=cnt_01, cnt_12=cnt_12, $
    idx_lt_min=idx_lt_min, idx_gt_max=idx_gt_max, idx_01=idx_01, idx_12=idx_12
  common isa_const, const

  ; obliczenia i zwrócenie wyniku
  if cnt_01 gt 0 then temp[idx_01] = const.l0_T + const.l0_dTdz * h[idx_01]
  if cnt_12 gt 0 then temp[idx_12] = const.l1_T
  return, temp

end

isa p.pro

; funkcja zwracaj!ca warto"ci ci"nienia [Pa] dla zadanej w argumencie
; wysoko"ci [m] (mo#e by$ wektor lub skalar), wg modelu ISA (do 20km)

function isa_p, h

  ; cz%"$ wspólna metod isa_*
  isa_common, h, mem=pres, $
    cnt_lt_min=cnt_lt_min, cnt_gt_max=cnt_gt_max, cnt_01=cnt_01, cnt_12=cnt_12, $
    idx_lt_min=idx_lt_min, idx_gt_max=idx_gt_max, idx_01=idx_01, idx_12=idx_12
  common isa_const, const

  ; obliczenia  i zwrócenie wyniku
  if cnt_01 gt 0 then pres[idx_01] = const.l0_p * exp( $
    -const.g * const.M / const.R / const.l0_dTdz * alog( $
      (const.l0_T + const.l0_dTdz * h[idx_01]) / const.l0_T $
    ) $
  )
  if cnt_12 gt 0 then pres[idx_12] = const.l1_p * exp( $
    -(h[idx_12] - const.l1_h) * const.g * const.M / const.R / const.l1_T $
  )
  return, pres

end
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Zadanie 2.2 – dane i polecenia

dane: pomiary naziemne wykonane podczas kampanii SEASALT
(pliki z danymi na stronie)

format danych: netCDF (por. slajdy do wykładu)

przydatne pliki biblioteczne:
netcdf define.pro (z ITTVIS User Community)
correlate.pro (z IDLa na wizardzie)

polecenie: sprawdzenie korelacji pomiędzy nasłonecznieniem, a
strumieniem pary wodnej

http://seasalt.igf.fuw.edu.pl/
http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/mpdm2008/files/netcdf__define.pro
http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/mpdm2008/files/correlate.pro


Ćwiczenia
02,03

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadanie 1.3D

Zadanie 2.1
profile ISA

Zadanie 2.2
nasł. a strumienie

Zadanie 2.3D
modele LES

GDL
O języku

Dokumentacja

Hello world

Sterow. przepływem

Typy danych, pamięć

Operatory

Podział kodu

Dygresje
md5, screen, gpm

met-jobs

Zadanie 2.2 – przykładowe rozwiązanie: kod
zad2 2.pro

;+
; MPDM Zadanie 2.2 - Korelacja nasłonecznienia ze strumieniem ciepła utajonego, argumenty:
; - długość okresu dla którego wyliczana jest korelacja [30 min]
; - pozycja początku okresu dla którego wyliczana jest korelacja [30 min]
;-
pro zad2_2, count, offset

  ; tworzenie obiektów reprezentujących pliki netCDF
  nc_flux = obj_new("netcdf", "flux.nc")
  nc_meteo = obj_new("netcdf", "meteo_niederoeblarn.nc")

  ; pobranie z pliku serii czasowej wartości str. ciepła utajonego (rozdz. 30 min.)
  h20_flux_y = nc_flux->var_get("flux_latent_webb_latent")
  h20_flux_x = nc_flux->var_get("Time")

  ; pobranie z pliku serii czasowej wartości strumienia prom. słon. (rozdz 10 min.)
  rad_flux_y = nc_meteo->var_get("RAD")
  rad_flux_x = nc_meteo->var_get("Time")

  ; zamykanie plików (zniszczenie obiektów -- destruktory zamykają pliki)
  obj_destroy, nc_flux
  obj_destroy, nc_meteo

  ; ustalenie najmniejszego wspólnego czasu początkowego
  time_start = max([h20_flux_x[0L], h20_flux_y[0L]])
  idx_start_rad = where(rad_flux_x eq time_start)
  idx_start_h20 = where(h20_flux_x eq time_start)

  ; wycięcie kawałków tablic pomiędzy offset, a offset + count
  h20_flux_y = h20_flux_y[idx_start_h20 + offset : idx_start_h20 + offset + count - 1]
  rad_flux_y = rad_flux_y[idx_start_rad + 3 * offset : idx_start_rad + 3 * (count + offset) - 1]

  ; interpolacja do rozdz. 30 min.
  rad_flux_y = interpolate(rad_flux_y, $
    dindgen(n_elements(h20_flux_y)) * n_elements(rad_flux_y) / n_elements(h20_flux_y) $
  )

  ; podgląd co się dzieje i wynik korelacji
  !P.MULTI = [0,2,2]
  plot, h20_flux_y
  plot, h20_flux_y, rad_flux_y, /psym
  plot, rad_flux_y
  print, correlate(h20_flux_y, rad_flux_y)

end
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Zadanie 2.2 – przykładowe rozwiązanie: okno GDL
sesja interaktyna GDLa

$ gdl
GDL - GNU Data Language, Version 0.9
For basic information type HELP,/INFO
’GDL STARTUP’/’IDL STARTUP’ environment variables both not set.
No startup file read.
GDL> zad2 2, 165, 0
% Compiled module: ZAD2 2.
% Compiled module: NETCDF DEFINE.
% Compiled module: CORRELATE.
0.70694
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Zadanie domowe – dane z modelu LES

pobranie pliku z uśrednionymi profilami z wysokością zmiennych
jednego z modeli LES biorących udział w porównaniu opisanym
na stronach:

str. główna: http://www.knmi.nl/samenw/rico/

pliki netCDF „profiles.nc” do pobrania:

http://www.knmi.nl/samenw/rico/LESoutputsets.html

opis zmiennych: http://www.knmi.nl/samenw/rico/output3d.html

http://www.knmi.nl/samenw/rico/
http://www.knmi.nl/samenw/rico/LESoutputsets.html
http://www.knmi.nl/samenw/rico/output3d.html


Ćwiczenia
02,03

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadanie 1.3D

Zadanie 2.1
profile ISA

Zadanie 2.2
nasł. a strumienie

Zadanie 2.3D
modele LES

GDL
O języku

Dokumentacja

Hello world

Sterow. przepływem

Typy danych, pamięć

Operatory

Podział kodu

Dygresje
md5, screen, gpm

met-jobs

Zadanie domowe – polecenia

wykonanie wykresu profili wodności właściwej z wysokością
dla kilku pierwszych godzin symulacji
przesłanie e-mailem spakowanego gzipem archiwum tar z:
wykresem w formacie PDF
kodem źródłowym skryptów wykorzystanych do stworzenia
wykresu (wszystkich – tak abym mógł przy ich pomocy
sam wygenerować taki wykres)
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Zadanie domowe – przykładowy wynik

7 pierwszych godzin symulacji modelem JAMSTEC
(grubość linii rośnie z czasem symulacji)
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Zadanie domowe – szkic kodu

zad2 3D.pro
; autor:
; MPDM Zadanie 2.3D - Rozwi!zanie zadania domowego

pro zad2_3D

  ncdf = obj_new("netcdf", "NAZWA_MODELU_profiles.nc");
  ; mog! si" Wam przyda# m.in. metody:
  ;   - ncdf->var_get("nazwa_zmiennej")
  ;   - ncdf->dim_getSize("nazwa_wymiaru")

  ; dane do wykresu mo$na np. wys%a# na standardowe wyj&cie i dalej 
  ; pracowa# w gnuplocie lub u$y# procedur GDLa do rysowania wykresów, m.in.:
  ; - plot: http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/PLOT.html
  ; - oplot: http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/OPLOT.html

  ; zapisu wykresu do pliku PostScript w GDLu mo$na zrobi# w ten sposób:
  set_plot, 'ps'
  device, filename="zad2.3D.ps"

  ; tu wstawiamy kod rysuj!cy wykres

  device, /close

end

napisane z wykorzystaniem klasy netcdf – patrz zad. 2.2,
można też użyć wbudowanych funkcji ncdf *

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Network_Common_Data_Format.html
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GDL: Co to jest? Kto i do czego tego używa?

GDL (GNU Data Language) to:
kompilator (inkrementalny) języka IDL
wolne (otwarte) oprogramowanie, w fazie rozwoju

IDL (Interactive Data Language) to:
zorientowany obiektowo, zwektoryzowany, dynamicznie
typowany język programowania i biblioteki przydatne do:

obliczeń numerycznych i wizualizacji danych
analizy sygnałów i obrazów, w tym mapowania
analizy danych wielowymiarowych
korzystania z naukowych formatów danych
tworzenia aplikacji z GUI (GDL jeszcze nie)
pracy w heterogenicznych środowiskach (UNIX/M$)

narzędzie używane (i wymieniane w ramach
wymagań/atutów w ogłoszeniach o pracę) w takich
ośrodkach jak: ECMWF, ESA, NASA, NCAR, NRL,
Met Office, Météo-France...
komercyjne oprogramowanie (ITTVIS) rozwijane od 1977,
konkurent MatLaba

http://ittvis.com/
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Gdzie szukać informacji o GDL/IDL
Dokumentacja, materiały z zajęć, samouczki:
dokumentacja języka na stronach www (NASA)
dokumentacja HTML/GUI do pobrania (ITTVIS)
książka „Using IDL” (v6.4, Boston Univ.)
„Getting started with GDL” (Sven Geier)
„Using IDL to Manipulate and Visualize
Scientific Data” (Boston Univ.)
Steward Observatory IDL Seminar (Univ. Arizona)

Biblioteki:
IDL User Community Code Library (ITTVIS)
Coyote Program Library (David Fanning)
The IDL Astronomy User’s Library (NASA)
Markwardt IDL Library (Craig Markwardt)
IDL library at ForschungsZentrum Jülich
Johnny Lin’s IDL Library

Inne:
strona projektu GNU Data Language
lista funkcji dostępnych w GDLu
grupa dyskusyjna comp.lang.idl-pvwave
O IDLu w Wikipedii

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/home.html
http://ittvis.com/
http://scv.bu.edu/documentation/software-help/mathematics/idldocs/using.pdf
http://www.sgeier.net/tools/GDL-intro.pdf
http://scv.bu.edu/documentation/tutorials/IDL/idl_webtut.html
http://scv.bu.edu/documentation/tutorials/IDL/idl_webtut.html
http://cerebus.as.arizona.edu/~ioannis/teaching/idl/
http://www.ittvis.com/UserCommunity/CodeLibrary.aspx
http://www.dfanning.com/documents/programs.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/homepage.html
http://cow.physics.wisc.edu/~craigm/idl/idl.html
http://www.fz-juelich.de/icg/icg-1/idl_icglib/idl_lib_intro.html
http://www.johnny-lin.com/lib.shtm
http://gnudatalanguage.sourceforge.net/
http://aramis.obspm.fr/~coulais/IDL_et_GDL/Matrice_IDLvsGDL_intrinsic.html
http://groups.google.com/group/comp.lang.idl-pvwave/topics
http://en.wikipedia.org/wiki/IDL_(programming_language)


Ćwiczenia
02,03

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadanie 1.3D

Zadanie 2.1
profile ISA

Zadanie 2.2
nasł. a strumienie

Zadanie 2.3D
modele LES

GDL
O języku

Dokumentacja

Hello world

Sterow. przepływem

Typy danych, pamięć

Operatory

Podział kodu

Dygresje
md5, screen, gpm

met-jobs

GDL: Podstawy

Hello world w GDLu

print, ’hello world’

znak końca instrukcji: znak nowej linii

znak kontynuacji instrukcji do następnej linii: „$”

komentarze: od znaku „;” do końca linii

wywołanie funkcji:
wartość = funkcja(arg, argument nazwany=arg, /flaga)

wywołanie procedury: procedura, argumenty j.w.

wywołanie metody-funkcji: obiekt->metoda(argumenty j.w.)

wywołanie metody-procedury: obiekt->metoda, argumenty j.w.

adresowanie tablic: a[0], a[0,10], a[*,10], a[0:9,*],
a[tablica indeksów]

długość tablicy: funkcje n elements() i size()

informacje o zmiennej (i nie tylko): procedura help
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GDL: Sterowanie przepływem

bloki kodu:
program główny: lista instrukcji (wpisywana interaktywnie
lub w pliku wskazanym w zmiennej środ. IDL STARTUP)
procedury: pro nazwa, parametry . . . end
metody-procedury: pro klasa::nazwa, parametry . . . end
funkcje: function nazwa, parametry . . . end
metody-funkcje: function klasa::nazwa, parametry . . . end

instrukcje warunkowe:
if . . . then [begin] . . . [endif] else [begin] . . . [endelse]
case . . . of . . . :. . . [else:. . . ] endcase (działa break)
switch . . . of . . . :. . . [else:. . . ] endswitch (działa break)

pętle:
for var=init, limit [, increment] do [begin] . . . [endfor]
(działa break, continue)
repeat [begin] . . . [endrep] until . . . (działa break, continue)
while . . . do [begin] . . . [endwhile] (działa break, continue)

skoki: goto
obsługa błędów: message, catch, on error, on ioerror
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GDL: typy danych, alokacja i zwalnianie pamięci
typ danej rozmiar zapis/alokacja min max rzutowanie alok. tab.1,2,7 alok. t. ind. zwalnianie3

l. naturalna

8b 1b 0 255 byte() bytarr() bindgen()

temporary()4
16b 1u 0 65535 uint() uintarr() uindgen()
32b 1ul 0 4·109 ulong() ulonarr() ulindgen()
64b 1ull 0 1,8·1019 ulong64() ulon64arr() ul64indgen()

l. całkowita
16b 15 -32768 32767 fix() intarr() indgen()

temporary()432b 1l -2·109 2·109 long() lonarr() lindgen()
64b 1ll -9·1018 9·1018 long64() long64arr() l64indgen()

l. rzecz.
32b 1. -1038 1038 float() fltarr() findgen()

temporary()4
64b 1d -10308 10308 double() dblarr() dindgen()

l. zespolona
64b complex(1,0) 2x float 2x float complex() complexarr() cindgen()

temporary()4128b dcomplex(1,0) 2x double 2x double dcomplex() dcomplexarr() dcindgen()
ciąg znaków zmienna ’jeden’ – – string()6 strarr() – temporary()4

struktura zmienna {a:1, b:1} – – – replicate()7 – temporary()4

wskaźnik ? ptr new(1)8 – – – ptrarr() – ptr free()9

obiekt zmienna obj new(’Raz’)10 – – – objarr() – obj destroy()9,11

1
każda z metod akceptuje flagę „/nozero”, przy obecności której alokowana pamięć nie jest zerowana
2
make array() tworzy tablicę typu zadanego w argumencie– określ. typu w czasie wykonania programu
3
delvar() zwalnia pamięć dowolnej zmiennej, ale tylko w programie głównym
4
temporary() zwraca wartość argumentu – do użycia przy ostatnim odwołaniu do danych
5
compileopt, defint32 powoduje domyślny zapis liczb całk w 32b
6
string() akceptuje opcjonalny argument „format”; sprintf() z C
7
replicate() może być użyta dla dowolnego typu poza obiektami i wskaźnikami
8
bez argumentu tworzy wskaźnik zerowy (null-pointer)
9
heap free() rekursywenie usuwa odniesienia, heap gc() zwalnia pamięć do której nie prowadzą odnies.

10
obj new() wywołuje konstruktor – metodę init() danej klasy, bez argumentu tworzy null-object

11
heap free() rekursywnie usuwa odniesienia, w obu przypadkach wywoływana jest metoda cleanup()
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GDL: operatory i ich priorytety

priorytet operatory
& rozdzielanie instrukcji w jednej linii
=, ##=, #=, *=, +=, –=, /=,
<=, >=, and=, eq=, ge=, gt=,
le=, lt=, mod=, ne=, or=, xor=, ˆ= przypisania

I ( ) grupowanie operacji, [ ] łączenie tablic
II . elem. struktury, [ ] adres. tablic, ( ) wywołanie f.
III * cel wskaźnika, ˆ potęgowanie, ++, - - inkr.
IV * mnożenie, #, ## mnożenie macierzy, /, mod
V +, -, <, > mini/maksimum, not bitowe, ∼ logiczne
VI eq, ne, le, lt, ge, gt porównania12

VII and, or, xor bitowe
VIII &&, || logiczne13
IX ?: instrukcji warunkowej

12operatory eq i ne działają tylko dla liczb, porównywanie ciągów znaków
funkcją strcmp()
13funkcje logical and() i logical or() zapewniają wykonanie obu
porównywanych wyrażeń (obliczanie nie-leniwe)
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GDL: Podział kodu na pliki
skrypt.pro

; wywo!anie procedury
procedura, arg_nienazwany, arg_nazwany=1, /flaga

; przypisanie do zmiennej warto"ci zwróconej przez funkcj#
zmienna = funkcja(arg_nienazwany, arg_nazwany=1, /flaga)

; utworzenie obiektu 
obiekt = obj_new('Klasa', arg_nienazwany, arg_nazwany=1, /flaga)

; przypisanie do zmiennej warto"ci zwróconej przez meto#-funkcj#
zmienna = obiekt->metodaFunk(arg_nienazwany, arg_nazwany=1, /flaga)

; wywo!anie metody-procedury
obiekt->metodaProc, arg_nienazwany, arg_nazwany=1, /flaga

; zniszczenie obiektu
obj_destroy, obiekt

; zako$czenie dzia!ania
exit

pod powłoką
nazwy plików małymi literami!

$ ls -1
funkcja.pro
klasa cleanup.pro
klasa define.pro
klasa init.pro
klasa metodaProc.pro
klasa metodafunk.pro
procedura.pro
skrypt.pro

pod powłoką

$ IDL STARTUP=skrypt.pro gdl
GDL - GNU Data Language, Version 0.9
For basic information type HELP,/INFO
% Compiled module: PROCEDURA.
% Compiled module: FUNKCJA.
% Compiled module: KLASA DEFINE.
% Compiled module: KLASA::INIT.
% Compiled module: KLASA::METODAFUNK.
% Compiled module: KLASA::METODAPROC.
% Compiled module: KLASA::CLEANUP.
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Narzędzia UNIXowe: md5, screen, gpm

md5 – obliczanie sumy kontrolnej

$ man md5
$ md5 plik
(na stronie podaję sumy md5 plików ze slajdami – można sprawdzić po ściągnięciu)

screen – multiplekser terminala

$ man screen
$ screen
ctrl-a-c nowe okno
ctrl-a-spacja cykliczne przełączanie pomiędzy oknami
ctrl-a-d odłączenie sesji
$ screen -d odłączenie sesji spoza sesji (np. zdalnej)
$ screen -r ponowne przyłączenie do sesji

gpm – „kopiuj i wklej” w UNIXach

$ man gpm
zaznaczenie tekstu myszką = skopiowanie tekstu
środkowy przycisk myszki (lub jego emulacja) = wklejenie tekstu
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lista wysyłkowa Met-Jobs (i IDL)

http://www.lists.rdg.ac.uk/mailman/listinfo/met-jobs
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