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Zadanie domowe 8.2D – rozwiązanie
szkic kodu liczącego średnie miesięczne temperatur dla danych z globalnej sieci dryfterów NOAA

 1 suma = tablica liczb zmiennoprzecinkowych 12 x 360 x 180 
 2 licznik = tablica liczb całkowitych 12 x 360 x 180
 3 
 4 dla każdej linijki pliku {
 5   jeżeli wartość temperatury != "999.999" {
 6     lat = indeks oczka siatki obejmującego daną szerokość geogr. 
 7     lon = indeks oczka siatki obejmującego daną długość geogr.
 8     suma[miesiąc, lat, lon ] += wartość temperatury
 9     licznik[miesiąc, lat, lon ] ++
10   }
11 }
12 
13 dla każdego miesiąca {
14   dla każdego oczka siatki {
15     średnia = suma[miesiąc, lat, lon ] / licznik[miesiąc, lat, lon ]
16     kod zapisujący wynik dla danego oczka siatki
17   }
18 }

nagłówek przykładowego pliku netCDF, w którym można zapisać wyniki powyższych obliczeń

 1 netcdf sst_01 {
 2 dimensions:
 3         latitude = 180 ;
 4         longitude = 360 ;
 5 variables:
 6         float latitude(latitude) ;
 7                 latitude:units = "degrees_north" ;
 8         float longitude(longitude) ;
 9                 longitude:units = "degrees_east" ;
10         float temperature(latitude, longitude) ;
11                 temperature:units = "degrees Celsius" ;
12 
13 // global attributes:
14                 :author = "Sylwester Arabas (slayoo@igf.fuw.edu.pl)" ;
15 }
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Zadanie 9.1 – polecenia

 

The Global Drifter Program
Satellite-tracked surface drifting buoys
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What's a drifter?

  

This page is an overview of the modern satellite-tracked surface drifting buoy ("drifter"). For a more detailed

description, see Lumpkin and Pazos (2006). If you wish to cite this page, please reference:

Lumpkin, R. and M. Pazos, 2006: Measuring surface currents with Surface Velocity Program drifters: the

instrument, its data, and some recent results. Chapter two of Lagrangian Analysis and Prediction of Coastal

and Ocean Dynamics (LAPCOD) ed. A. Griffa, A. D. Kirwan, A. J. Mariano, T. Ozgokmen, and T. Rossby.

Most pictures, schematics and figures are thumbnails. Click on them for the full-sized version.

Overview

The modern drifter is a high-tech version of the "message in a bottle". It consists of a surface buoy and a

subsurface drogue (sea anchor), attached by a long, thin tether. The buoy measures temperature and other

properties, and has a transmitter to send the data to passing satellites. The drogue dominates the total area of

the instrument and is centered at a depth of 15 meters beneath the sea surface.

Content

Have I found a drifter?

What to do if I find a drifter?

History

Design

Deployment

Data transmission and drifter location

Drifter data: quality control, interpolation and coverage

Velocity observations

Slip

Ekman drift

Other observations

The future

Have I found a drifter?

Determine if you have found a drifter, as opposed to some other floating device.

The spherical float is 30-40 cm in diameter, is always made of plastic or fiberglass, and will have an

identification number on it (usually five digits). The color of the float is not standardized: it could be bicolor,

like the drifters shown on the top of this page, or it could be solid black or blue. It may have a tube on the top

which houses the barometer, or it may be spherical. It may have two metal screws on the top hemisphere. It

will always have a metal instrument (the thermistor) extruding near the bottom (you can see this on the white-

and-red drifter in the top left picture on this page, surrounded by a small cardboard ring that falls off after

deployment). At the very bottom of the float there is a rubberized "carrot" that connects the tether . . . or

NOAA Home AOML Home PhOD Home GOOS Center Global Drifter Program

zaimplementować algorytm wyznaczenia średnich miesięcznych temperatur

powierzchni oceanu na podstawie danych z pomiarów przeprowadzanych w

ramach globalnej sieci dryfterów NOAA (zad 8.2D), w taki sposób aby:

wynik obliczeń został zapisany do 12 plików tekstowych (dla każdego
miesiąca), w których każdy rekord (np. o strukturze „lon lat temp”)
reprezentuje jedno oczko siatki
wyznaczenie średnich nie wymagało rozpakowania pliku z danymi
(np. zcat + awk)

wykreślenie wyników obliczeń w formie wykresu, na którym temperatura
reprezentowana jest kolorem, a każde oczko siatki odpowiada pikselowi
(gnuplot: plot with image)
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Zadanie 9.1 – przykładowe rozwiązanie: kod
zad9 1.awk
 1 BEGIN {
 2   # numery kolumn na podstawie opisu w 'header_buoydata.txt' 
 3   col_mon = 2; col_lat = 5; col_lon = 6; col_tmp = 7
 4 }
 5 
 6 $col_tmp != "999.999" {
 7   # rejestracja warto!ci temperatur na siatce 1x1 deg dla 12 miesi"cy -> 12 x 180 x 320
 8   idx_mon = $col_mon
 9   idx_lat = int($col_lat) - ($col_lat < 0 ? 1 : 0)
10   idx_lon = int($col_lon)
11   sum[idx_mon, idx_lat, idx_lon] += $col_tmp
12   cnt[idx_mon, idx_lat, idx_lon] ++
13 }
14 
15 END {
16   # wyliczenie !rednich i zapis do pliku 
17   for (mon = 1; mon <= 12; mon++) {
18     outfile = "sst_" sprintf("%02d", mon) 
19     print "#lon lat temp" > outfile
20     for (lon = 0; lon < 360; lon++) {
21       for (lat = -90; lat < 90; lat++) {
22         avg = cnt[mon, lat, lon] ? sum[mon, lat, lon] / cnt[mon, lat, lon] : "-999.999"
23         printf("%3.1f %3.1f %f\n", lon + .5, lat + .5, avg) >> outfile 
24       }
25     }
26   }
27 }

zad9 1.gpi

1 set xrange  [0:360]
2 set yrange  [-90:90]
3 set cbrange [-10:40]
4 set palette color positive maxcolors 20
5 set cblabel "temperatura powierzchni oceanu [C]"
6 plot 'sst_12' using 1:2:3 with image t ""
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Zadanie 9.1 – przykładowe rozwiązanie: wykresy
Średnie miesięczne wartości temperatur na podstawie pomiarów
wykonanych dryfterami w latach 1999-2008 (w stopniach Celsjusza)

styczeń luty marzec kwiecień

maj czerwiec lipiec sierpień

wrzesień październik listopad grudzień

pod powłoką
$ zcat buoydata 5001 jun08.dat-gz | gawk -f zad9 1.awk
$ gnuplot zad9 1.gpi
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Zadanie 10.1 – polecenia

plik tekstowy z wynikami obliczeń z zadania 9.1 wczytać
do postaci tablicy w GDLu (read ascii(), reform())

dane zapisać do pliku netCDF o strukturze
zaproponowanej w zadaniu 8.2D (patrz slajdy o funkcjach
i procedurach obsługujących zapis do plików netCDF)

przetestować procedurę wykreślając zawartość plików
netCDF
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Zadanie 10.1 – przykładowe rozwiązanie
zad10 1.pro

 1 pro zad10_1, verbose=verbose
 2 
 3   mons = ['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09', '10', '11', '12']
 4   for mon = 0, n_elements(mons) - 1 do begin
 5     
 6     ; utworzenie pliku
 7     file_id = ncdf_create("sst_" + mons[mon] + ".nc", /clobber)
 8 
 9     ; definicje wymiarów i zmiennych
10     dim_id_lat = ncdf_dimdef(file_id, "latitude", 180) 
11     dim_id_lon = ncdf_dimdef(file_id, "longitude", 360)
12 
13     var_id_lat = ncdf_vardef(file_id, "latitude", [dim_id_lat], /float)
14     var_id_lon = ncdf_vardef(file_id, "longitude", [dim_id_lon], /float)
15     var_id_tmp = ncdf_vardef(file_id, "temperature", [dim_id_lon, dim_id_lat], /float)
16   
17     ; atrybuty zmiennych i atrybuty globalne
18     ncdf_attput, file_id, var_id_lat, "units", "degrees_north"
19     ncdf_attput, file_id, var_id_lon, "units", "degrees_east"
20     ncdf_attput, file_id, var_id_tmp, "units", "degrees Celsius"
21 
22     ncdf_attput, file_id, "author", "Sylwester Arabas (slayoo@igf.fuw.edu.pl)", /global
23 
24     ; wyjście z trybu definicji
25     ncdf_control, file_id, /endef
26 
27     ; wczytanie danych z pliku tekstowego
28     data = read_ascii( '../zad9.1/sst_' + mons[mon], comment_symbol='#', num_records=180L*360)
29     tmp = transpose(reform(data.FIELD1[2, *], 180, 360))
30     if keyword_set(verbose) then tv, byte(4*tmp+40) ; podgląd danych wejściowych
31 
32     ; wpisanie danych
33     ncdf_varput, file_id, var_id_lat, findgen(180) - 89.5
34     ncdf_varput, file_id, var_id_lon, findgen(360) + .5
35     ncdf_varput, file_id, var_id_tmp, tmp
36     
37     ; sprawdzenie (poprzez wykreślenie danych wczytanych z pliku netCDF)
38     if keyword_set(verbose) then begin
39       ncdf_varget, file_id, var_id_lon, lon
40       ncdf_varget, file_id, var_id_lat, lat
41       ncdf_varget, file_id, var_id_tmp, tmp
42       contour, tmp, lon, lat
43     endif
44 
45     ; zamknięcie pliku
46     ncdf_close, file_id
47 
48   endfor
49 
50 end
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Zadanie 10.2D – polecenia

Stworzenie skryptu AWK przetwarzającego plik tekstowy z serią czasową
pomiarów meteorologicznych o rozdzielczości czasowej rzędu sekund/minut
(np. dane ze stacji meteo IGF), który uśrednia te dane do rozdzielczości
1 godziny.

Skrypt powinien przyjmować dane na standardowe wejście, a wynik
drukować na standardowe wyjście).

Uśrednienie może obejmować wartości we wszystkich kolumnach
(sensowność tego dla kolumn określających czas pomiaru przedyskutujemy
na następnych ćwiczeniach)

Można założyć regularność danych wejściowych (tzn. że rekordy są w
równych odstępach czasowych i żadnego nie brakuje) i nie uwzględniać
przypadków specjalnych typu NaN.
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AWK: o jezyku
AWK to język programowania:

interpretowany, dynamicznie typowany

o składni zbliżonej do C (nawiasy klamrowe ograniczają bloki kodu;
kontrola przepływu – składnia wyrażeń warunkowych, pętli, definicji funkcji;
przypisywanie wartości i odwoływanie się do zmiennych; adresowanie w
tablicach; wywoływanie funkcji) i basha (np. zapis do plików)

przeznaczony do przetwarzania danych tekstowych

zdefiniowany w standardzie POSIX 1003.2

o conajmniej dwóch otwartych implementacjach: nawk i gawk

którego pełna dokumentacja dostępna jest po wykonaniu polecenia „man
awk”

Struktura programu w AWKu

Kod programu w AWKu może zawierać następujące elementy

jeden blok BEGIN z instrukcjami wykonywanymi przed analizą pierwszego
rekordu

jeden blok END z instrukcjami wykonywanymi po analizie ostatniego
rekordu

dowolną liczbę bloków etykietowanych wyrażeniem, wykonywanych gdy
wyrażenie to jest prawdziwe

dowolną liczbę funkcji
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AWK: wybrane elementy składni

wybrane operatory

spacja operator konkatenacji ciągów znaków

$N operator pobrania wartości w kolumnie N w aktualnym wierszu

> w zależności od kontekstu: zapis do pliku bądź porównanie wartości

>> dopisanie do pliku

wybrane zmienne o „znaczeniu specjalnym”

FS separator pól (kolumn) w danych wejciowych (wyrażenie regularne, domyślnie
„blank”)

NF liczba pól (kolumn) w aktualnym rekordzie

NR numer aktualnie analizowanego rekordu

RS separator rekordów (wierszy) w danych wejściowych (domyślnie znak nowej linii)

OFS separator pól (kolumn) w danych wyjściowych (domyślnie „blank”)

ORS separator rekordów (wierszy) w danych wyjściowych (domyślnie znak nowej linii)

wybrane funkcje biblioteczne

print() zapisuje do pliku lub na standardowe wyjście tekstową reprezentację argumentu

int() zwraca liczbę całkowitą najbliższą argumentowi, zawsze „w stronę zera”
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Gnuplot: styl wykreślania „image”
plot with image – wykreślanie danych 2D w formie obrazu, w którym wartości
odpowiada kolor

gnuplot> help image
gnuplot> plot ’sst 01’ with image

set cbrange – ustawianie zakresu watości na skali kolorów

gnuplot> help set cbrange
gnuplot> set cbrange [-10:40]

set cblabel – ustawianie opisu skali kolorów

gnuplot> help set cblabel
gnuplot> set cblabel ”temperatura [C]”

set palette – wybór palety kolorów

gnuplot> help set palette
gnuplot> set palette negative
gnuplot> set palette grey

set/unset colorbox – włączanie i wyłączanie legendy do skali kolorów

gnuplot> help set colorbox
gnuplot> unset colorbox
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GDL: funkcja reform() i procedura tv (nie
powiązane ze sobą)

reform() – rearanżuje tablice bez zmiany zawartości (również in-situ)

tablica wynikowa = reform(tablica wejściowa, wymiar 1, wymiar 2, . . . )

tablica = reform(tablica, wymiar 1, wymiar 2, . . . , /overwrite)

przykład użycia

GDL> a = indgen(4)
GDL> print, a
0 1 2 3
GDL> a = reform(a, 2, 2, /overwrite)
GDL> print, a
0 1
2 3

tv – GDLowy odpowiednik „plot with image” z gnuplota (ale bez odniesienia do
skali na osiach wykresu)

GDL> tv, bytscl(tablica)

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/REFORM.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/TV.html
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GDL: dostęp do plików netCDF
ncdf open(), ncdf close, ncdf create(), ncdf control

id pliku = ncdf open(ścieżka do pliku) flagi: /nowrite, /write

ncdf close(id pliku)

id pliku = ncdf create(ścieżka do pliku) flagi1: /clobber, /noclobber

ncdf control, id pliku wybrane flagi: /endef, /sync

ncdf dimdef()

id wymiaru = ncdf dimdef(id pliku, nazwa wymiaru, rozmiar wymiaru)

id wymiaru = ncdf dimdef(id pliku, nazwa wymiaru, /unlimited)

ncdf vardef(), ncdf attput (flagi określające typ: /byte, /char, /double, /float, /long, /short)

id zmiennej = ncdf vardef(id pliku, nazwa zmiennej wektorowej, tablica z id wymiarów)

id zmiennej = ncdf vardef(id pliku, nazwa zmiennej skalarnej)

ncdf attput, id pliku, id zmiennej, wartość atrybutu

ncdf attput, id pliku, wartość atrybutu, /global

ncdf varput, ncdf varget

ncdf varput, id pliku, id zmiennej, wartość

ncdf varget, id pliku, id zmiennej, wartość

wymiary „wartości” są zgodne z wymiarami zmiennej zdefiniowanej w pliku netCDF

wybranie zakresu danych, które mają być zapisane/odczytane możliwe jest poprzez przypisanie
argumentom nazwanym count i offset tablic złożonych z tylu liczb całkowitych, na ilu wymiarach
zdefiniowana jest zmienna

1
dotyczą zachowania się procedury w przypadku napotkania, pod podaną ścieżką, na istniejący już plik

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_OPEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_CREATE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_CONTROL.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_DIMDEF.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_VARDEF.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_ATTPUT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_VARPUT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/NCDF_VARGET.html
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GDL: funkcja read ascii()
read ascii() – wczytuje dane z pliku tekstowego

struktura = read ascii(ścieżka do pliku)

wybrane flagi i argumenty nazwane:

comment symbol określa symbol komentarza – linie rozpoczynające się od
tego znaku nie są brane pod uwagę

num records określa ile rekordów ma zostać wczytane
delimiter określa znak oddzielający kolumny w wierszu (domyślnie

spacja)
. . . i wiele, wiele innych (możliwe jest np. określanie wzorców
będących, w praktyce, definicjami tekstowych formatów
plików)

uwagi

Bez użycia mechanizmu wzorców, funkcja zwraca tzw. strukturę anonimową.
Adresowanie danych w takiej strukturze możliwe jest np. przy pomocy wyrażeń
typu: (struktura.FIELD1)[kolumna, wiersz].

Pliki tekstowe o zmiennej długości linii (najczęstszy przypadek obejmujący
również formaty takie jak CSV, NASA Ames etc.) nie umożliwiają odczytu
wybranego rekordu bez analizy tekstu ze wszystkich poprzedzających wierszy
(wyszukiwanie końców linii). W praktyce, przed pracą z dużymi zbiorami danych,
warto dane z pliku tekstowego umieścić np. w pliku netCDF.

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/READ_ASCII.html
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narzędzia UNIXowe: mc, wc i file
mc – Midnight Commander: wizualny interpetator poleceń, klient FTP, klient
SCP . . . koln Norton Commandera

$ man mc
$ mc

wc – zlicza linie, słowa i znaki w pliku tekstowym lub standardowym wejściu

$ man wc
$ wc PLIK TEKSTOWY
$ zcat PLIK.gz | wc -l podaje ilość linii w spakowanym pliku

file – podaje prawdopodobny typ pliku na podstawie analizy jego zawartości

$ man file
$ file PLIK
$ file *
AUTHORS:                            UTF-8 Unicode text
COPYING:                            ASCII English text
CVS:                                directory
ChangeLog:                          ASCII English text, with very long lines
Doxyfile:                           ASCII English text
Makefile.am:                        ASCII text
Makefile.cvs:                       ASCII make commands text
NEWS:                               ASCII c program text
config.guess:                       Bourne shell script text executable
configure.in:                       ASCII M4 macro language pre-processor text
CVS/Root:                           shell archive or script for antique kernel text
autom4te.cache/traces.0:            ASCII M4 macro language pre-processor text, with very long lines
src/FMTOutTokenTypes.txt:           ASCII C++ program text
src/basic_fun.cpp:                  UTF-8 Unicode English text
src/gdl:                            Mach-O executable i386
src/gdl-plotting.o:                 Mach-O object i386
src/initct.cpp:                     ASCII C++ program text, with very long lines
src/math_fun_gm.hpp:                ASCII English text, with CRLF, LF line terminators
src/new.cpp:                        ASCII English text, with CRLF line terminators
testsuite/test_map.pro:             ISO-8859 English text
testsuite/test_suite.pro:           Lisp/Scheme program text
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