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Zadanie 12.1 – dane i polecenia

pobranie, np. poprzez stronę NASA DISC, danych ze średnimi miesięcznymi
parametrów meteorologicznych z reanalizy NASA MERRA1 (np. zestaw
„tavgM 2d slv Nx” dla wybranego miesiąca wybranego roku)

ATMOS COMPOSITION HYDROLOGY A-TRAIN AIRS HURRICANES NEESPI PRECIPITATION

OVERVIEW

DATA HOLDINGS

MERRA DATA HOLDINGS

The Modern Era Retrospective-analysis for Research and Applications (MERRA)

The MERRA products are generated using Version 5.2.0 of the GEOS-5 DAS with the model and
analysis each at 1/2x2/3 degrees resolution. Three-dimensional analyses are generated every 6
hours, and 3- dimensional diagnostics, describing the radiative and physical properties of the
atmosphere, are 3-hourly. The product suite includes analyses on the native vertical grid as well

Search DISC

+ Advanced Search

+ GES DISC Home

Modeling

za pomocą funkcji obsługujących format HDF w GDLu pobrać z pliku pole
wybranego parametru meteorologiczneg dla obszaru okolic Polski

wyrysowanie barwnej mapy konturowej

zapisanie wyniku (mapy) w formacie SVG

1
MERRA, or the Modern Era Retrospective-analysis for Research and Application, is a NASA reanalysis

for the satellite era (30 years 1979-current) using the Goddard Earth Observing System Data Assimilation
System Version 5 (GEOS-5 DAS)

http://disc.gsfc.nasa.gov/mdisc/dataprods/merra_products.shtml
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Zadanie 12.1 – przykładowy wykres
zad12 1.svg

pod powłoką

GDL> zad12 1, ’data/MERRA300.prod.assim.tavgM 2d slv Nx.200101.hdf’
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Zadanie 12.1 – przykładowe rozwiązanie

zad12 1.pro
 1 pro zad12_1, plik, maplimit=maplimit, paleta=paleta, nlev=nlev
 2 
 3   ; ustawienia domy¶lne
 4   if not keyword_set(maplimit) then maplimit = [45, 10, 60, 30] ; lat_min, lon_min, lat_max, lon_max
 5   if not keyword_set(paleta) then paleta = 1 ; domy¶lnie odcienie niebieskiego
 6   if not keyword_set(nlev) then nlev = 20    ; domy¶lnie 20 izolinii
 7   
 8   ; pobranie z plików HDF danych ograniczonych do obszaru okolic Polski
 9   id_hdf = hdf_sd_start(plik, /read)
10   id_sds = hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'SLP'))
11   hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 0), scale=data_lon
12   hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 1), scale=data_lat
13   lons = where(data_lon ge maplimit[1] and data_lon le maplimit[3])
14   lats = where(data_lat ge maplimit[0] and data_lat le maplimit[2])
15   hdf_sd_getdata, id_sds, data, $
16     start=[lons[0], lats[0], 0], count=[n_elements(lons), n_elements(lats), 1]
17   hdf_sd_end, id_hdf
18   data_lon = data_lon(lons)
19   data_lat = data_lat(lats)
20   data = temporary(data)/100 - 1000 ; Pa -> hPa - 1000
21 
22   ; rysowanie mapy
23   set_plot, 'svg'
24   loadct, paleta
25   device, filename='zad12_1.svg'
26   map_set, .5*(maplimit[0] + maplimit[2]), .5*(maplimit[1] + maplimit[3]), $
27     limit=maplimit, /gnomic, /noborder, title='NASA MERRA SLP - 1000 [hPa] 2001.01'
28   contour, data, data_lon, data_lat, /overplot, nlev=nlev, /fill
29   contour, data, data_lon, data_lat, /overplot, nlev=nlev, /follow
30   map_continents, /countries, /coasts, color=!P.BACKGROUND
31   map_grid, /label, glinestyle=0, latlab=maplimit[3], lonlab=maplimit[2]
32   device, /close
33 
34 end
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Zadanie 12.2D – rozkład pola anomalii parametru meteorologicznego na empiryczne
funkcje ortogonalne (na przykładzie średnich miesięcznych z reanalizy MERRA)

polecenia na 1pkt:
pobranie danych z reanalizy MERRA dla wybranego miesiąca dla
wszystkich lat (średnie miesięczne na siatce 2D: „tavgM 2d slv Nx”, w
sumie kilkanaście plików, szkic kodu zakłada umieszczenie plików w
katalogu „data”)
modyfikacja szkicu kodu (zawierającego instrukcje do odczytu danych i
wiele wskazówek) uwzględniająca następujący schemat procedury
rozkładu pola anomalii parametru meteorologicznego na empiryczne
funkcje ortogonalne (por. ostatni slajd wykładu 10):

odjęcie od wczytanych danych wartości średnich dla danej stacji
(wyliczenie anomalii)
wyznaczenie macierzy kowariancji anomalii
wyznaczenie wektorów i wartości własnych macierzy kowariancji
wykreślenie map poszczególnych empirycznych funkcji
ortogonalnych (wektorów własnych macierzy kowariancji)
wypisanie wkładu poszczególnych e.f.o. do całkowitej wariancji
(stosunki poszczególnych wartości własnych do sumy wszystkich)
wykreślenie serii czasowej wag poszczególnych e.f.o. w rozkładach
map z poszczeg. lat (iloczyny skalarne e.f.o z mapą z danego roku)

zapis map (barwnych) i wykresu serii czasowej do pliku (svg)
polecenie na 2pkt (przykład):

wydzielenie z powyższego kodu instrukcji dotyczących rozkładu na
empiryczne funkcje ortogonalne i utworzenie funkcji pcomp() zgodej z
dokumentacją IDLa (funkcji tej brakuje jeszcze w GDLu).

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/PCOMP.html
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Zadanie 12.2D – przykładowy wynik obliczeń
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Zadanie 12.2D – szkic kodu (1/2)

zad12 2D.pro (1/2)
 1 pro zad12_2D
 2 
 3   ; ustawienia
 4   listahdf = 'data/MERRA*.prod.assim.tavgM_2d_slv_Nx.*01.hdf'
 5   maplimit = [45, 10, 60, 30]; lat_min, lon_min, lat_max, lon_max
 6   loadct, 1
 7   
 8   ; pobranie z plików HDF danych ograniczonych do obszaru okolic Polski
 9   pliki = file_search(listahdf, count=cnt)
10   if cnt eq 0 then message, 'Brak plikow pasujacych do: ' + listahdf
11   for i = 0, n_elements(pliki) -1 do begin
12     id_hdf = hdf_sd_start(pliki[i], /read)
13     id_sds = hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'SLP'))
14     if i eq 0 then begin
15       hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 0), scale=data_lon
16       hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 1), scale=data_lat
17       lons = where(data_lon ge maplimit[1] and data_lon le maplimit[3])
18       lats = where(data_lat ge maplimit[0] and data_lat le maplimit[2])
19       data = fltarr(n_elements(lats) * n_elements(lons), n_elements(pliki), /nozero)
20     endif
21     hdf_sd_getdata, id_sds, tmp, $
22       start=[lons[0], lats[0], 0], count=[n_elements(lons), n_elements(lats), 1]
23     hdf_sd_end, id_hdf
24     data[*, i] = temporary(tmp)
25   endfor
26   data_lon = data_lon(lons)
27   data_lat = data_lat(lats)
28 
29   ; wyznaczanie empirycznych funkcji ortogonalnych
30   ; 1. dla ka!dego z punktów pomiarowych odj"cie #redniej ze wszystkich lat obserwacji
31   ;   mo!e si" przyda$:
32   ;     - drugi argument do f-cji total()
33   ;     - funkcja rebin() z flag% /sample
34 
35   ; 2. wyznaczenie macierzy kowriancji anomalii
36   ;   mo!e si" przyda$:
37   ;     - funkcja correlate() z flag% /covariance
38 
39   ; 3. wyznaczenie wektorów i warto#ci w&asnych cov
40   ;   mo!e si" przyda$:
41   ;     - funkcja eigenql() z flag% eigenvec
42 
43   ; 4. wypisanie kilku pierwszych warto#ci w&asnych (stosunki warto#ci do sumy wszyskich)
44   
45   ; 5. wyznaczenie wspó&czynników rozk&adu dla wszystkich lat obserwacji
46   ;   mo!e si" przyda$:
47   ;     - odwo&anie do eigvec[*, eof], gdzie eigvec to warto#$ przekazana przez eigenql()
48   ;     - odwo&anie do data[*, plik]
49 
50   ; 6. wykre#lenie pól / eofów / etc
51   ;   mo!e si" przyda$:
52   ;     - reform(eigvec[*, eof], n_elements(lons), n_elements(lats))
53   ;     - set_plot, 'svg'
54   ;     - map_set, .5*(maplimit[0] + maplimit[2]), .5*(maplimit[1] + maplimit[3]), $
55   ;         /gnomic, limit=maplimit
56   ;     - contour, reform(data[*, plik], n_elements(data_lon), n_elements(data_lat), /o), $
57   ;         data_lon, data_lat, /overplot, /fill
58   ;     - contour, reform(eigvec[*, eof], n_elements(lons), n_elements(lats)), $
59   ;         data_lon, data_lat, /overplot, /fill
60   ;     - map_continents, /countries, /coasts, color=!P.BACKGROUND
61   ;     - map_grid, /label, glinestyle=0, latlab=maplimit[3], lonlab=maplimit[2]
62 
63 end
64 ; EOF :)
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Zadanie 12.2D – szkic kodu (2/2)

zad12 2D.pro (2/2)

 1 pro zad12_2D
 2 
 3   ; ustawienia
 4   listahdf = 'data/MERRA*.prod.assim.tavgM_2d_slv_Nx.*01.hdf'
 5   maplimit = [45, 10, 60, 30]; lat_min, lon_min, lat_max, lon_max
 6   loadct, 1
 7   
 8   ; pobranie z plików HDF danych ograniczonych do obszaru okolic Polski
 9   pliki = file_search(listahdf, count=cnt)
10   if cnt eq 0 then message, 'Brak plikow pasujacych do: ' + listahdf
11   for i = 0, n_elements(pliki) -1 do begin
12     id_hdf = hdf_sd_start(pliki[i], /read)
13     id_sds = hdf_sd_select(id_hdf, hdf_sd_nametoindex(id_hdf, 'SLP'))
14     if i eq 0 then begin
15       hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 0), scale=data_lon
16       hdf_sd_dimget, hdf_sd_dimgetid(id_sds, 1), scale=data_lat
17       lons = where(data_lon ge maplimit[1] and data_lon le maplimit[3])
18       lats = where(data_lat ge maplimit[0] and data_lat le maplimit[2])
19       data = fltarr(n_elements(lats) * n_elements(lons), n_elements(pliki), /nozero)
20     endif
21     hdf_sd_getdata, id_sds, tmp, $
22       start=[lons[0], lats[0], 0], count=[n_elements(lons), n_elements(lats), 1]
23     hdf_sd_end, id_hdf
24     data[*, i] = temporary(tmp)
25   endfor
26   data_lon = data_lon(lons)
27   data_lat = data_lat(lats)
28 
29   ; wyznaczanie empirycznych funkcji ortogonalnych
30   ; 1. dla ka!dego z punktów pomiarowych odj"cie #redniej ze wszystkich lat obserwacji
31   ;   mo!e si" przyda$:
32   ;     - drugi argument do f-cji total()
33   ;     - funkcja rebin() z flag% /sample
34 
35   ; 2. wyznaczenie macierzy kowriancji anomalii
36   ;   mo!e si" przyda$:
37   ;     - funkcja correlate() z flag% /covariance
38 
39   ; 3. wyznaczenie wektorów i warto#ci w&asnych cov
40   ;   mo!e si" przyda$:
41   ;     - funkcja eigenql() z flag% eigenvec
42 
43   ; 4. wypisanie kilku pierwszych warto#ci w&asnych (stosunki warto#ci do sumy wszyskich)
44   
45   ; 5. wyznaczenie wspó&czynników rozk&adu dla wszystkich lat obserwacji
46   ;   mo!e si" przyda$:
47   ;     - odwo&anie do eigvec[*, eof], gdzie eigvec to warto#$ przekazana przez eigenql()
48   ;     - odwo&anie do data[*, plik]
49 
50   ; 6. wykre#lenie pól / eofów / etc
51   ;   mo!e si" przyda$:
52   ;     - reform(eigvec[*, eof], n_elements(lons), n_elements(lats))
53   ;     - set_plot, 'svg'
54   ;     - map_set, .5*(maplimit[0] + maplimit[2]), .5*(maplimit[1] + maplimit[3]), $
55   ;         /gnomic, limit=maplimit
56   ;     - contour, reform(data[*, plik], n_elements(data_lon), n_elements(data_lat), /o), $
57   ;         data_lon, data_lat, /overplot, /fill
58   ;     - contour, reform(eigvec[*, eof], n_elements(lons), n_elements(lats)), $
59   ;         data_lon, data_lat, /overplot, /fill
60   ;     - map_continents, /countries, /coasts, color=!P.BACKGROUND
61   ;     - map_grid, /label, glinestyle=0, latlab=maplimit[3], lonlab=maplimit[2]
62 
63 end
64 ; EOF :)
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GDL: rozwiązywanie zagadnienia własnego dla
macierzy symetrycznych (np. macierz kowariancji)

eigenql() – zwraca N wartości własnych przekazanej w
argumencie tablicy N × N (oraz ew. jej wektory własne)

warotści własne = eigenql(tablica symetryczna)

warotści własne = eigenql(tablica symetryczna, $
eigenvectors=wektory własne)

przykład użycia
GDL> a = correlate(randomu(seed, 3, 3), /covariance)
GDL> eigval = eigenql(a, eigenvectors=eigvec)
GDL> help, a, eigval, eigvec
A FLOAT = Array[3, 3]
EIGVAL FLOAT = Array[3]
EIGVEC FLOAT = Array[3, 3]

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/EIGENQL.html
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GDL: wstęp do obsługi kolorów: procedura loadct
loadct, id jednej z 41 domyślnych palet GDLa

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/LOADCT.html
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GDL: Wewnątrz funkcji, procedur i metod...
co jest w IDLu przekazywane przez wartość, a co przez referencję?

przez wartość wyrażenia (a+b), stałe (2), zmienne systemowe (!PI), elementy tablic (a[0:5])

przez referencję zmienne (a), całe tablice (a)

jak sprawdzić czy argument funkcji/procedury/metody został przekazany przez referencję?

funkcja arg present() zwraca prawdę jeśli argument nie przestanie istnieć po zakończeniu działania

funkcji/procedury/metody tj. czy został w przekazany i czy został przekazany przez referencję

co się kryje za flagami funkcji?

wywołanie funkcji z flgą jest równoznaczne przypisaniu jej argumentowi nazwanemu wartości 1

jak wygodnie sprawdzać stan flag i argumentów nazwanych funkcji?

funkcja keyword set() zwraca prawdę jeśli przekazany jej argument jest zdefiniowany i nie jest równy zero

(lub nie jest jednoelementową tablicą zawierającą zero)

jak zrealizować przekazywanie w głąb (dziedziczenie) argumentów funkcji/p/m?

konstrukcje z użyciem extra lub ref extra w definicji funcji/p/m oraz extra lub strict extra przy wywołaniu
podrzędnej funkcji/p/m umożliwiają przekazanie flag i argumentów nazwanych do innych funkcji/p/m.
Składnia:

; przekazywanie argumentów w g!"b przez warto#$
pro nadrzedna, arg, flaga=flaga, _extra = _ex
  ; przekazanie wszystkich argumentów nazwanych (poza ,,flaga'')
  podrzedna, _extra = _ex
  ; j.w. ze sprawdzeniem czy s" akceptowane
  podrzedna, _strict_extra = _ex
end

; przekazywanie argumentów w g!"b przez referencj%
pro nadrzedna, arg, flaga=flaga, _ref_extra = _ex
  ; przekazanie wszystkich argumentów nazwanych (poza ,,flaga'')
  podrzedna, _extra = _ex
  ; j.w. ze sprawdzeniem czy s" akceptowane
  podrzedna, _strict_extra = _ex
  ; przekazanie jedynie wybranych argumentów
  podrzedna, _extra=['nazwa']
end

; przekazywanie argumentów w g!"b przez warto#$
pro nadrzedna, arg, flaga=flaga, _extra = _ex
  ; przekazanie wszystkich argumentów nazwanych (poza ,,flaga'')
  podrzedna, _extra = _ex
  ; j.w. ze sprawdzeniem czy s" akceptowane
  podrzedna, _strict_extra = _ex
end

; przekazywanie argumentów w g!"b przez referencj%
pro nadrzedna, arg, flaga=flaga, _ref_extra = _ex
  ; przekazanie wszystkich argumentów nazwanych (poza ,,flaga'')
  podrzedna, _extra = _ex
  ; j.w. ze sprawdzeniem czy s" akceptowane
  podrzedna, _strict_extra = _ex
  ; przekazanie jedynie wybranych argumentów
  podrzedna, _extra=['nazwa']
end

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/ARG_PRESENT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/KEYWORD_SET.html
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GDL i pliki HDF (Hierarchical Data Format)

Scientific Data (SD) – tablice
numeryczne w rozumieniu np. netCDF

hdf sd start() otwiera plik

hdf sd nametoindex() podaje id zbioru danych

(zmiennej) o zadanej nazwie

hdf sd select() wybiera zbiór danych

hdf sd getdata pobiera dane ze zbioru
danych

hdf sd end zamyka plik

hdf sd dimgetid() podaje id wymiaru

hdf sd dimget pobiera informacje o
wymiarze

. . .

Vdata (VD) – tablicowy model danych
podobny do relacyjnych baz danych
funkcje i procedury hdf vd *

Vgroup (VG) – grupy zbiorów danych

funkcje i procedury hdf vg *

a

Files – Pliki
h5f open() otwiera plik

h5f close zamyka plik

. . .

Datasets – Zbiory danych (zmienne)

h5d open() rozpoczyna dostęp do zbioru danych

h5d read() pobiera dane ze zbioru danych

h5d get space() podaje id i rozpoczyna dostęp do

przestrzeni zbioru danych

h5d close zamyka dostęp do zbioru danych

. . .

Dataspaces – Przestrzenie danych (wymiary)

h5s get simple extent dims() podaje wymiary przestrzeni

h5s close zamyka dostęp do przestrzeni

. . .

a
W najnowszej, czwartej, wersji biblioteki netCDF

wprowadzono „interoperacyność” z HDF5.

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_Interfaces.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_START.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_NAMETOINDEX.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_SELECT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_GETDATA.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_END.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_DIMGETID.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_SD_DIMGET.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_Interfaces.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HDF_Interfaces.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5F_OPEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5F_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_OPEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_READ.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_GET_SPACE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5D_CLOSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5S_GET_SIMPLE_EXTENT_DIMS.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/H5S_CLOSE.html
http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/netcdf/Interoperability-with-HDF5.html
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SVG: jak odczytać i jak zapisać

Cairo, Webkit, KHTML, Presto, Batik, Inkscape, Gecko, ImageMagick, plplot i wiele innych

gnuplot: set term svg
gdl: set_plot, 'svg'

WEKTOROWY
 .svg

RASTROWY
.jpeg   .gif   .png
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Narzędzia UNIXowe: hdp, h5dump (odp. ncdump)
hdp – konwertuje z formatu HDF4 do tekstowego (w praktyce przydatny do
szybkiego podglądu informacji o strukturze pliku)

$ hdp lista komend i opcji programu
$ hdp -H dumpsds informacje o komendzie „dumpsds”
$ hdp dumpsds -h PLIK.hdf nagłówek pliku
$ hdp dumpsds -h PLIK.pdf | vim -
3469 Variable Name = SLP
3470          Index = 0
3471          Type= 32-bit floating point
3472          Ref. = 5
3473          Compression method = DEFLATE
3474          Rank = 3
3475          Number of attributes = 11
3476          Dim0: Name=TIME:EOSGRID
3477                  Size = 1
3478                  Scale Type = 64-bit floating point
3479                  Number of attributes = 5
3480          Dim1: Name=YDim:EOSGRID
3481                  Size = 361
3482                  Scale Type = 64-bit floating point
3483                  Number of attributes = 2
3484          Dim2: Name=XDim:EOSGRID
3485                  Size = 540
3486                  Scale Type = 64-bit floating point
3487                  Number of attributes = 2
3488          Attr0: Name = _FillValue
3489                  Type = 32-bit floating point 
3490                  Count= 1
3491                  Value = 999999986991104.000000 
3492          Attr1: Name = long_name
3493                  Type = 8-bit signed char 
3494                  Count= 18
3495                  Value = Sea level pressure
3496          Attr2: Name = standard_name
3497                  Type = 8-bit signed char 
3498                  Count= 128
3499                  Value = \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3500                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3501                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3502                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3503                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3504                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3505                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3506                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3507                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3508                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3509                          \000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
3510                          \000\000\000\000\000\000\000
3511          Attr3: Name = units
3512                  Type = 8-bit signed char 

:set syntax=texmf (kolorowanie kodu nie związane z HDF, ale działa)

h5dump – odpowiednik dla formatu HDF5

$ h5dump –help

http://www.hdfgroup.org/hdp.html
http://www.hdfgroup.org/HDF5/doc/RM/Tools.html#Tools-Dump
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Formatowanie napisów w stylu printf() z języka C

formatowanie liczb i napisów w przykładach:

%d liczba całkowita
%3d licza całkowita, maks. trzy znaki
%03d j.w. poprzedzona zerami (w GDLu do uzyskania tylko

poprzez kod Fortranowy)
%f liczba rzeczywista w zapisie dziesiętnym

%6.3f j.w., maks. 6 znaków, trzy po przecinku
%e liczba w zapisie wykładniczym
%g liczba w zapisie standardowym lub wykładniczym w
zależności od wartości

przydatne znaki specjalne:

\n znak nowej linii (CR) lub \r\n (CR+LF) w systemach
Micro$oftu

\t tabulacja
więcej informacji: man 3 printf, man ascii

gnuplot (poza sprintf są to
nieznacznie inne kody własne
gnuplota)

set [x,y,z,x2,y2,cb]tics format ”fmt”
set format [x,y,z,x2,y2,cb] ”fmt”
sprintf(”fmt”, . . . )

gdl (akceptowana jest też składnia z Fortrana)

string(. . . , format=’(%”fmt”)’)
print[f], . . . , format=’(%”fmt”)’
read[f], . . . , format=’(%”fmt”)’
plot/contour, . . . , {x,y}tickformat=’(%”fmt”)’
!{X,Y}.TICKFORMAT=’(%”fmt”)’

gawk

printf ”fmt”, . . .
sprintf(”fmt”, . . . )
CONVFMT=”fmt”
OFMT=”fmt”
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