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Zadanie 13.2D – odpowiedzi na pytania i przykłady
symulacji dla różnej liczby „punktów pomiarowych”

wymiary macierzy to:
Q : n x × n x rozmiar stały,

wartości stałe

R : n o × n o rozmiar zmienny,
wartości: σ2 na diagonali

H : n o × n x rozmiar zmienny
K : n x × n o rozmiar zmienny

rozmiary zmienne bo n o = n o(t)

GDL> zad13 2D, frac=.005

GDL> zad13 2D, frac=.05 GDL> zad13 2D, frac=.5
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Zadanie 14.1 – polecenia

pobranie z serwera NOAA, np.
poprzez stronę NOMADS,
przykładowego pliku w formacie
GRIB z wynikami symulacji modelem
NOAA GFS (Global Forecast System)

przejrzenie zawartości przy pomocy
narzędzia grib dump

 weather.gov 

 

Home News Organization Search     Search

Local forecast  by
"City, St"

 Go

Search NCEP  

Go

Current Hazards
  Watches/Warnings
  Outlooks
  National
Current Conditions
  Observations
  Satellite Images
  Radar Imagery
  Lakes & Rivers
  Space Weather
Unified Surface Analysis
  Northern
     Hemisphere
     Surface
     Analysis
  Product  Loops
Environmental Models
  Product  Info
  Current Status
  Model Analyses
      & Forecasts
Forecasts
  Current
  6  to 10 Day
  Aviation
  Hurricane
  Marine
     Tropical  Marine
  Fire Weather
  Forecast Maps
Climate
  Climate Prediction
  Climate Archives
Weather Safety
  Storm Ready
NOAA
  Central  Library
  Photo Library
  Public  Affairs
  Employment
  Education
      Resources
  Question of
      the Month
  Image of the Day
About Us
  Our Mission
  The Centers
Contact Us
  Science Questions
  Website Questions

NOMADS

NOAA Operational Model Archive and Distribution System

Help Desk: Questions or  problems please use the link to submit a  service ticket.

Background Background documents about the NOMADS project.

Service
Description:

OCWWS Service Description Document

___________ _________________________________________________________________________

Click on link in  the Data Set field for description and availability info.

Click on the column headings for description of each data access method.

Data Set freq grib filter http gds

GFS Ensemble high resolution 6 hours grib  filter http OpenDAP

GFS 1.0x1.0 Degree 6 hours grib  filter http OpenDAP

GFS 0.5x0.5 Degree 6 hours grib  filter http OpenDAP

GFS 2.5x2.5 Degree 12 hours grib  filter http OpenDAP

NAM(WRF-NMM) 6 hours grib  filter http OpenDAP

FNL 6 hours grib  filter http OpenDAP

Sea Ice daily grib  filter http OpenDAP

SREF 6 hours grib  filter http OpenDAP

RUC hourly grib  filter http OpenDAP

Wave model forecast 6 hours grib  filter http OpenDAP

RTOFS model forecast daily grib  filter http not yet  available

Definitions and Links

GFS(AVN) Aviation run, now called GFS Global  Forecast  Model

RTOFS Real-Time Ocean Forecast  System (old  AOFS) model

CDAS Climate Data Assimilation System (Reanalysis), Global  T62 Reanalysis  model

CAMS Climate anomaly monitoring system

CERES NASA Cloud and Earth Radiant  Energy System

CMB Climate modeling branch (EMC)

CMF Coupled model forecast

CPC Climate Prediction Center

EMC Environmental Modeling Center

ERBE NASA Earth Radiation Budget Experiment

ETA high resolution regional  model

FNL final analysis,  used as initial conditions for the GFS(AVN) and GFS(MRF)

GDAS Global  Data Assimilation System, global  T126 operational model

GRIB WMO standard for encoding gridded fields

ISCCP International Satellite  Cloud Climatology Project

LaRC NASA Langley Research Center

GFS(MRF) Medium Range Forecast, Global  operational Forecast  System, run at 00Z

MMAB Marine Modeling and Analysis Branch (EMC)

NAM North American Mesoscale

NCEP National  Centers for Environmental Prediction, part of NWS

NGM Nested Grid  Model,  an older  regional  model

NMM Nonhydrostatic  Mesoscale Model

NVAP NASA Water  Vapor  Project

NWS National  Weather  Service, part of the Department  of Commerce

OI Optimal  interpolation

OLR Outgoing Long-wave Radiation

PATMOS/CLAVR Pathfinder  Atmospheric  data/Cloud from AVHRR

RSM Regional Spectral  Model

SST Sea surface temperature

City, St

rozszerzenie szkicu kodu zadania 14.1 (zawiera już obsługę argumentów

procedury oraz mechanizm pobierania, z pomocą wgeta, plików z wynikami

prognozy dla zadanego obszaru):

otworzenie pliku GRIB i zdekodowanie zawartych w nim wiadomości
utworzenie, na podstawie zawartości wiadomości, tablic z danymi
(współrzędne oczek siatki, wysokość geopotencjału, składowe
prędkości, wirowość absolutna) o wymiarach odpowiadających
wymogom procedury contour
wykreślenie i zapisanie do plików (svg) map konturowych
wizualizujących ww. pola meteorologiczne
utworzenie pliku z animacją (np. w formacie gif, za pomocą narzędzia
convert z pakietu ImageMagick)

http://nomads.ncep.noaa.gov/
http://wwwt.emc.ncep.noaa.gov/gmb/moorthi/gam.html
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Zadanie 14.1 – przykładowy wynik (500 hPa)
gfs 2009011906.gif (grafika zapisana też w SVG!)


gfs_2009011906.mov
Media File (video/quicktime)
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Zadanie 14.1 – przykładowy kod (1/2)

 1 pro zad14_1, data, h_prwsz=h_prwsz, h_osttn=h_osttn, maplimit=maplimit, paleta=paleta
 2 
 3   ; obs!uga argumentów nazwanych i ustawienia domy"lne
 4   if strlen(data) ne 10 then message, "podaj argument, np.: GDL> zad14_1, '2009011906'"
 5   if not keyword_set(h_prwsz)  then h_prwsz = 0
 6   if not keyword_set(h_osttn)  then h_osttn = 48
 7   if not keyword_set(maplimit) then maplimit = [45, 0, 63, 36]; lat_min, lon_min, lat_max, lon_max
 8   loadct, keyword_set(paleta) ? paleta : 4
 9   
10   ; kolejno"# wiedomo"ci w pliku GRIB i poziomy izolinii
11   i_geop = 0 & i_velu = 1 & i_velv = 2 & i_vort = 3
12   lev_vort = -0.0002 + findgen(11) * 0.0001
13   lev_geop =   4800 + findgen(21) * 50
14 
15   ; p$tla po godzinach prognozy
16   h_perstp = 3
17   for h = h_prwsz, h_osttn, h_perstp do begin 
18     hh_str = string(h, f='(I2.2)')
19 
20     ; pobranie plików z serwera www NOAA
21     plik = "gfs_" + data + "_" + hh_str + ".grib"
22     cmd = "wget --quiet --continue --output-document=" + plik $
23       + " 'http://nomads.ncep.noaa.gov/cgi-bin/filter_gfs_hd.pl?file=gfs.t06z.mastergrb2f" + hh_str $
24       + "&lev_500_mb=on&var_HGT=on&var_UGRD=on&var_VGRD=on&var_ABSV=on&subregion=&dir=%2Fgfs." + data + "%2Fmaster" $
25       + "&bottomlat=" + strtrim(string(maplimit[0]), 2) + "&leftlon=" + strtrim(string(maplimit[1]), 2) + "&" $
26       + "&toplat=" + strtrim(string(maplimit[2]), 2) + "&rightlon=" + strtrim(string(maplimit[3]), 2) + "'"
27     spawn, cmd, output, exit_status=status
28     if status ne 0 then begin
29       message, /continue, 'aqq'
30       continue
31     endif
32   
33     ; pobranie danych z plików GRIB (w pierwszym kroku pobranie wsp. i alokacja pami$ci)
34     grib_f = grib_open_file(plik)
35     n_msgs = grib_count_in_file(grib_f)
36     for m = 0, n_msgs - 1 do begin
37       grib_m = grib_new_from_file(grib_f)
38       if h eq h_prwsz and m eq 0 then begin
39         grib_get_data, grib_m, lats, lons, tmp
40         grib_get, grib_m, 'numberOfPointsAlongAParallel', n_lons
41         grib_get, grib_m, 'numberOfPointsAlongAMeridian', n_lats
42         n_stps = 1 + (h_osttn - h_prwsz) / h_perstp
43         lons = (temporary(lons))[indgen(n_lons)]
44         lats = (temporary(lats))[indgen(n_lats) * n_lons]
45         vals = fltarr(n_lons, n_lats, n_stps, n_msgs, /nozero)
46       endif else grib_get, grib_m, 'values', tmp
47       vals[*, *, h/h_perstp, m] = temporary(tmp)
48       grib_release, grib_m
49     endfor ; m
50     grib_close_file, grib_f
51 
52     ; zapis mapy konturowej (poszczególnych klatek animacji)
53     set_plot, 'svg'
54     device, file=strmid(plik, 0, strlen(plik) - 5) + '.svg'
55     map_set, mean(lats), mean(lons), limit=[lats[0], lons[0], lats[n_lats - 1], lons[n_lons - 1]], $
56       title="MPDM2008 Zad 14.1 : Prognoza GFS " + data + "+" + hh_str, /gnomic, /noborder
57     contour, vals[*, *, h/h_perstp, i_vort], lons, lats, /over, /fill, lev=lev_vort
58     map_continents, /countries, /coasts, mlinethick=3
59     contour, vals[*, *, h/h_perstp, i_geop], lons, lats, /over, /foll, lev=lev_geop, $
60       thick=6, c_char=1.3, color=!P.BACKGROUND
61     velovect, vals[*, *, h/h_perstp, i_velu], vals[*, *, h/h_perstp, i_velv], lons, lats, /overplot
62     device, /close
63 
64     ; SVG -> PNG (ImageMAgick nie radzi sobie z tekstem w SVG :( )
65     spawn, 'rsvg ' + strmid(plik, 0, strlen(plik) - 5) + '.svg ' + strmid(plik, 0, strlen(plik) - 5) + '.png' 
66   endfor ; h
67 
68   ; stworzenie (kiepskiej) animacji GIF..., czekamy na animacje w SVG!
69   spawn, 'convert -delay 50 gfs_' + data + '*.png gfs_' + data + '.gif'
70 
71 end
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Zadanie 14.1 – przykładowy kod (2/2)

 1 pro zad14_1, data, h_prwsz=h_prwsz, h_osttn=h_osttn, maplimit=maplimit, paleta=paleta
 2 
 3   ; obs!uga argumentów nazwanych i ustawienia domy"lne
 4   if strlen(data) ne 10 then message, "podaj argument, np.: GDL> zad14_1, '2009011906'"
 5   if not keyword_set(h_prwsz)  then h_prwsz = 0
 6   if not keyword_set(h_osttn)  then h_osttn = 48
 7   if not keyword_set(maplimit) then maplimit = [45, 0, 63, 36]; lat_min, lon_min, lat_max, lon_max
 8   loadct, keyword_set(paleta) ? paleta : 4
 9   
10   ; kolejno"# wiedomo"ci w pliku GRIB i poziomy izolinii
11   i_geop = 0 & i_velu = 1 & i_velv = 2 & i_vort = 3
12   lev_vort = -0.0002 + findgen(11) * 0.0001
13   lev_geop =   4800 + findgen(21) * 50
14 
15   ; p$tla po godzinach prognozy
16   h_perstp = 3
17   for h = h_prwsz, h_osttn, h_perstp do begin 
18     hh_str = string(h, f='(I2.2)')
19 
20     ; pobranie plików z serwera www NOAA
21     plik = "gfs_" + data + "_" + hh_str + ".grib"
22     cmd = "wget --quiet --continue --output-document=" + plik $
23       + " 'http://nomads.ncep.noaa.gov/cgi-bin/filter_gfs_hd.pl?file=gfs.t06z.mastergrb2f" + hh_str $
24       + "&lev_500_mb=on&var_HGT=on&var_UGRD=on&var_VGRD=on&var_ABSV=on&subregion=&dir=%2Fgfs." + data + "%2Fmaster" $
25       + "&bottomlat=" + strtrim(string(maplimit[0]), 2) + "&leftlon=" + strtrim(string(maplimit[1]), 2) + "&" $
26       + "&toplat=" + strtrim(string(maplimit[2]), 2) + "&rightlon=" + strtrim(string(maplimit[3]), 2) + "'"
27     spawn, cmd, output, exit_status=status
28     if status ne 0 then begin
29       message, /continue, 'aqq'
30       continue
31     endif
32   
33     ; pobranie danych z plików GRIB (w pierwszym kroku pobranie wsp. i alokacja pami$ci)
34     grib_f = grib_open_file(plik)
35     n_msgs = grib_count_in_file(grib_f)
36     for m = 0, n_msgs - 1 do begin
37       grib_m = grib_new_from_file(grib_f)
38       if h eq h_prwsz and m eq 0 then begin
39         grib_get_data, grib_m, lats, lons, tmp
40         grib_get, grib_m, 'numberOfPointsAlongAParallel', n_lons
41         grib_get, grib_m, 'numberOfPointsAlongAMeridian', n_lats
42         n_stps = 1 + (h_osttn - h_prwsz) / h_perstp
43         lons = (temporary(lons))[indgen(n_lons)]
44         lats = (temporary(lats))[indgen(n_lats) * n_lons]
45         vals = fltarr(n_lons, n_lats, n_stps, n_msgs, /nozero)
46       endif else grib_get, grib_m, 'values', tmp
47       vals[*, *, h/h_perstp, m] = temporary(tmp)
48       grib_release, grib_m
49     endfor ; m
50     grib_close_file, grib_f
51 
52     ; zapis mapy konturowej (poszczególnych klatek animacji)
53     set_plot, 'svg'
54     device, file=strmid(plik, 0, strlen(plik) - 5) + '.svg'
55     map_set, mean(lats), mean(lons), limit=[lats[0], lons[0], lats[n_lats - 1], lons[n_lons - 1]], $
56       title="MPDM2008 Zad 14.1 : Prognoza GFS " + data + "+" + hh_str, /gnomic, /noborder
57     contour, vals[*, *, h/h_perstp, i_vort], lons, lats, /over, /fill, lev=lev_vort
58     map_continents, /countries, /coasts, mlinethick=3
59     contour, vals[*, *, h/h_perstp, i_geop], lons, lats, /over, /foll, lev=lev_geop, $
60       thick=6, c_char=1.3, color=!P.BACKGROUND
61     velovect, vals[*, *, h/h_perstp, i_velu], vals[*, *, h/h_perstp, i_velv], lons, lats, /overplot
62     device, /close
63 
64     ; SVG -> PNG (ImageMAgick nie radzi sobie z tekstem w SVG :( )
65     spawn, 'rsvg ' + strmid(plik, 0, strlen(plik) - 5) + '.svg ' + strmid(plik, 0, strlen(plik) - 5) + '.png' 
66   endfor ; h
67 
68   ; stworzenie (kiepskiej) animacji GIF..., czekamy na animacje w SVG!
69   spawn, 'convert -delay 50 gfs_' + data + '*.png gfs_' + data + '.gif'
70 
71 end
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GDL: obsługa1 WMO GRIB 1/2 (GRIdded Binary)

pliki GRIB

fid = grib open file(ścieżka) otwiera plik GRIB

grib close file, fid zamyka plik GRIB

grib count in file(fid) zwraca liczbę wiadomości w pliku

wiadomości w plikach GRIB (zmienne)

mid = grib new from file(fid) dekoduje wiadomości

grib release, mid usuwa z pamięci zdekodowaną wiadomość

klucze wiadomości i skojarzone z nimi wartości (atrybuty i wartości zmiennych)

grib get size(mid, klucz) zwraca długość wartości skojarzonej z kluczem

grib get, mid, klucz, wartości zapisuje wartość klucza do „wartości”

grib get data, mid, wartości, szerokości, długości j.w. dla klucza „values” oraz
zapisuje do „szerokości” i „długości” współrzędne geograficzne
odpowiadające elementom „wartości”

1
format GRIB nie jest obsługiwany przez IDLa

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes/GRIB.html


Ćwiczenia 14

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Zadania
13.2D: rozwiązanie

14.1: polecenia

14.1: wynik

14.1: kod

GDL
format GRIB

operacje na napisach

kilka wskazówek

co jeszcze umie help

temporary()

spawn

message

UNIX
grib dump

ImageMagick

pętle w bashu,
procesy

scp

IDL i emacs

GDL: operacje na napisach (ciągach znaków)
strlen – zwraca liczbę znaków w ciągu przekazanym w argumencie
długość = strlen(ciąg znaków)

strmid – zwraca podciąg ciągu znaków przekazanego w argumencie
podciąg = strmid(ciąg znaków, od)
podciąg = strmid(ciąg znaków, od, ile)

strtrim – zwraca ciąg przekazany w argumencie po usunięciu spacji
ciąg bez spacji na końcu = strtrim(ciąg znaków)
ciąg bez spacji na początku = strtrim(ciąg znaków, 1)
ciąg bez spacji na początku i końcu = strtrim(ciąg znaków, 2)

strcmp, strjoin, strpos, strput, strsplit, strlowcase, strupcase – pozostałe funkcje
realizujące operacje na ciągach znaków

wskazówki/uwagi:
GDL (za IDLem) umożliwia oznaczanie stałych znakowych za pomocą pojedynczego i podwójnego
cudzysłowu, ciągi oznaczone podwójnym cudzysłowem nie mogą rozpoczynać się od cyfry – w ten
sposób oznaczane są stałe liczbowe w zapisie ósemkowym!
obsługa znaków spoza ASCII (w tym pliterek) nie jest „naturalna”, ale biblioteka odpowiedzialna za
tworzenie grafiki wykrozystywana przez GDLa (plplot) radzi sobie z Unikodem – można więc uzyskać

polskie znaki podając ich kody Unikodowe (wkrótce, tylko dla terminala SVG):
„!Z(260)” – „Ą”, „!Z(261)” – „ą”, „!Z(262)” – „Ć”, „!Z(263)” – „ć”, „!Z(280)” – „Ę”,
„!Z(281)” – „ę”, „!Z(321)” – „Ł”, „!Z(322)” – „ł”, „!Z(323)” – „Ń”, „!Z(324)” – „ń”,
„!Z(211)” – „Ó”, „!Z(243)” – „ó”, „!Z(346)” – „Ś”, „!Z(347)” – „ś”, „!Z(377)” – „Ź”,
„!Z(378)” – „ź”, „!Z(379)” – „Ż”, „!Z(380)” – „ż”
funkcja string() rzutująca na typ znakowy interpretuje argument typu bajtowego jako kod ASCII –

przykładowo znak nowej linii można uzyskać przez string(10b) (patrz man ascii)
cudzysłów, wewnątrz stałej znakowej, oznacza się podwojonym cudzysłowem

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRLEN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRMID.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRTRIM.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRCMP.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRJOIN.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRPOS.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRPUT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRSPLIT.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRLOWCASE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRUPCASE.html
http://plplot.sourceforge.net/
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/STRING.html
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GDL: kilka wskazówek
sprawdzenie, w czasie wykonania, czy mamy do czynienia z GDLem, czy z IDLem?

defsysv, ’ !GDL’, exists=gdl

traktowanie błędów arytmetycznych jako błędów programu

!EXCEPT=2

sprawdzanie, w czasie wykonania, charakterystyk sprzętu związanych z operacjami
arytmetycznymi (np. zakres danego typu) – funkcja machar()

eps f = (machar()).eps
eps d = (machar(/double)).eps

operatory not,or,and,xor są operatorami binarnymi!

GDL> print, not 1b, not 1, not 1.
254 -2 0.00000

kilka wskazówek przydatnych przy pracy z obiektami:

dziedziczenie uzyskuje się przy pomocy instrukcji „inherits”

obiekty są zawsze inicjowane do zera (wartości przypisane poszczególnym polom w metodzie define
określają jedynie typ pola, wartości trzeba przypisać w konstruktorze)

obj destroy nie działa rekursywnie – jeśli pole obiektu jest wskaźnikiem bądź obiektem, trzeba go
zniszczyć explicite w destruktorze)

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MACHAR.html
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GDL: co jeszcze umie procedura help...

help, wyrażenie lub zmienna
informacje o wyrażeniu lub zmiennej

help, /lib
lista procedur i funkcji wbudowanych w GDLa

help, /functions
lista skompilowanych funkcji (wraz z listą argumentów)

help, /procedures
lista skompilowanych procedur (wraz z listą argumentów)

help, . . . , output=zmienna
zapis wyniku działania help do zmiennej

...

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HELP.html
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GDL: zwalnianie pamięci przy pomocy temporary()

temporary() – zwalnia pamięć zajmowaną przez zmienną
przekazaną w argumencie, zwracając jednocześnie wartość tej
zmiennej (w tym tablicowej)

a += 1 jest równoznaczne a = temporary(a) + 1
w praktyce warto używać gdy:
odwołujemy się po raz ostatni do zmiennej,
po lewej i prawej stronie znaku równości wykorzystujemy tę
samą zmienną.

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/TEMPORARY.html
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GDL: wykonywanie programów zewnętrznych (z
pomocą powłoki lub bez) procedurą spawn
sposób użycia (przykłady np. w zadaniu 14.1)

spawn, instrukcje dla powłoki

spawn, komenda, /noshell

pozostałe argumenty:

jako drugi argument można podać identyfikator zmiennej, do której
zostaną zapisane dane ze standardowego wyjścia wykonywanego
programu
jako trzeci argument można podać identyfikator zmiennej, do której
zostaną zapisane dane ze standardowego strumienia błędu
wykonywanego programu

wybrane flagi i argumenty nazwane

/noshell wykonanie komendy bez pomocy powłoki (domyślnie
pierwszy argument interpretowany jest jako polecenie dla
powłoki)

count=. . . identyfikator zmiennej, do której zostanie zapisana liczba
linii wypisanych przez program na standardowe wyjście
(rozmiar tablicy z drugiego argumentu)

exit status=. . . identyfikator zmiennej, do której zostanie zapisany kod
wyjścia programu

pid=. . . identyfikator zmiennej, do której zostanie zapisany pid
programu (numer procesu w systemie)

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/SPAWN.html
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GDL: zgłaszanie komunikatów o błędach i
ostrzeżeń procedurą message

sposób użycia (przykłady w wielu programach z ćwiczeń)

message, treść komunikatu

wybrane flagi i argumenty nazwane

/continue nie przerywa wykonania programu
/informational traktuje komunikat jako „informacyjny” (nie wypisywany

gdy !QUIET=1)
/noname nie poprzedza komunikatu nazwą zgłaszającej

funkcji/procedury
...

pozostałe opcje, w połączeniu z procedurami on error, on ioerror i catch,
umożliwiają obsługę błędów („wyjątków”)

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MESSAGE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/ON_ERROR.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/ON_IOERROR.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/CATCH.html
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Narzędzia UNIXowe: grib dump, grib get,
grib get data, . . . (ECMWF GRIB API)
grib dump – odpowiednik ncdump, hdp, h5dump dla formatu GRIB
wybrane opcje:

-O formatowanie wyniku w stylu dokumentacji WMO

bez argumentu wypisuje informacje o sposobie użycia

$ grib dump -O example.grib | vim -
***** FILE: example.grib 
#==============   MESSAGE 1 ( length=679 )                 ==============
1-4       identifier = GRIB
5-6       reserved = 0
7         discipline = 0 [Meteorological products (grib2/0.0.table) ]
8         editionNumber = 2
9-16      totalLength = 679
======================   SECTION_1 ( length=21, padding=0 )    ======================
1-4       section1Length = 21
5         numberOfSection = 1
6-7       identificationOfOriginatingGeneratingCentre = 7 [US National Weather Service - NCEP  (WMC)  (grib1/0.table) ]
8-9       identificationOfOriginatingGeneratingSubCentre = 2
10        gribMasterTablesVersionNumber = 2 [Previous operational version number (grib2/1.0.table) ]
11        versionNumberOfGribLocalTables = 1 [Unknown code table entry (grib2/1.1.table) ]
12        significanceOfReferenceTime = 1 [Start of forecast (grib2/1.2.table) ]
13-14     year = 2009
15        month = 1
16        day = 9
17        hour = 18
18        minute = 0
19        second = 0
20        productionStatusOfProcessedData = 0 [Operational products (grib2/1.3.table) ]
21        typeOfProcessedData = 3 [Control forecast products (grib2/1.4.table) ]
======================   SECTION_3 ( length=72, padding=0 )    ======================
1-4       section3Length = 72
5         numberOfSection = 3
6         sourceOfGridDefinition = 0 [Specified in Code table 3.1 (grib2/3.0.table) ]
7-10      numberOfDataPoints = 441
11        numberOfOctetsForOptionalListOfNumbersDefiningNumberOfPoints = 0
12        interpretationOfListOfNumbersDefiningNumberOfPoints = 0 [There is no appended list (grib2/3.11.table) ]
13-14     gridDefinitionTemplateNumber = 0 [Latitude/longitude. Also called equidistant cylindrical, or Plate Carree (grib2/3.1.table) ]
15        shapeOfTheEarth = 6 [Earth assumed spherical with radius of 6,371,229.0 m (grib2/3.2.table) ]
16        scaleFactorOfRadiusOfSphericalEarth = 0
17-20     scaledValueOfRadiusOfSphericalEarth = 0
21        scaleFactorOfMajorAxisOfOblateSpheroidEarth = 0
22-25     scaledValueOfMajorAxisOfOblateSpheroidEarth = 0
26        scaleFactorOfMinorAxisOfOblateSpheroidEarth = 0
27-30     scaledValueOfMinorAxisOfOblateSpheroidEarth = 0
31-34     numberOfPointsAlongAParallel = 21
35-38     numberOfPointsAlongAMeridian = 21
39-42     basicAngleOfTheInitialProductionDomain = 0
43-46     subdivisionsOfBasicAngle = 0
47-50     latitudeOfFirstGridPoint = 40000000
51-54     longitudeOfFirstGridPoint = 10000000
55        resolutionAndComponentFlags = 48 [00110000]
56-59     latitudeOfLastGridPoint = 60000000
60-63     longitudeOfLastGridPoint = 30000000
64-67     iDirectionIncrement = 1000000
68-71     jDirectionIncrement = 1000000
72        scanningMode = 64 [01000000]
======================   SECTION_4 ( length=37, padding=0 )    ======================
1-4       section4Length = 37
5         numberOfSection = 4
6-7       numberOfVerticalCoordinateValues = 0
8-9       productDefinitionTemplateNumber = 1 [Individual ensemble forecast, control and perturbed,
at a horizontal level or in a horizontal layer at a point in time (grib2/4.0.table) ]
10        parameterCategory = 7 [Thermodynamic Stability indices (grib2/4.1.0.table) ]
11        parameterNumber = 192 [Unknown code table entry (grib2/4.2.0.7.table) ]
12        typeOfGeneratingProcess = 4 [Ensemble forecast (grib2/4.3.table) ]
13        backgroundGeneratingProcessIdentifier = 0
14        generatingProcessIdentifier = 80
15-16     hoursAfterReferenceTimeOfDataCutoff = 0
17        minutesAfterReferenceTimeOfDataCutoff = 0
18        indicatorOfUnitOfTimeRange = 1 [Hour (grib2/4.4.table) ]
19-22     forecastTime = 0
23        typeOfFirstFixedSurface = 1 [Ground or water surface  (grib2/4.5.table) ]
24        scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0
25-28     scaledValueOfFirstFixedSurface = 0

:set syntax=awk (kolorowanie nie związane z formatem dokumentacji WMO... ale działa)

grib get, grib get data, . . . – analogi procedur z GDLa

http://www.ecmwf.int/products/data/software/download/grib_api.html
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Narzędzia UNIXowe: pakiet ImageMagick23 –
zestaw narzędzi do pracy z plikami graficznymi
identify – podaje informacje o pliku graficznym (rozmiar grafiki,

format, paleta barw barw. . . )

$ identify -help
$ identify plik

convert – konwertuje pomiędzy różnymi formatami graficznymi (w
wielu przypadkach korzystając z zewnętrznych programów, np.
ghostscript)

$ convert -help
$ convert plik.tiff plik.png
$ convert -delay 300 -loop 0 *.png animacja.gif
$ convert –density=300 plik.pdf plik.png
$ convert plik.pdf[10] strona11.png
$ convert -auto-orient -thumbnail 250x90 -unsharp 0x.5 mini.jpg

animate – wyświetla sekwencję plików w formie animacji

$ animate *.png

pozostałe narzędzia compare,
composite, conjure, mogrify,
montage, stream

$ man ImageMagick

display – wyświetla plik graficzny

$ display plik
gnuplot> set term png
gnuplot> set output ’| display png:-’

import – pobiera zrzut ekranu (lub pojedynczego okna, lub dowolnego obszaru)

$ import -screen zrzut ekranu.png

2
GDL używa biblioteki Magick++ do implementacji: read png, write png, read jpeg, write jpeg. . .
3
Do interaktywnej edycji grafiki rastrowej służy program Gimp (z GUI)

http://www.imagemagick.org/
http://www.imagemagick.org/script/identify.php
http://www.imagemagick.org/script/convert.php
http://www.imagemagick.org/script/animate.php
http://www.imagemagick.org/script/compare.php
http://www.imagemagick.org/script/compare.php
http://www.imagemagick.org/script/conjure.php
http://www.imagemagick.org/script/mogrify.php
http://www.imagemagick.org/script/montage.php
http://www.imagemagick.org/script/stream.php
http://www.imagemagick.org/script/display.php
http://www.imagemagick.org/script/import.php
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/READ_PNG.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/WRITE_PNG.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/READ_JPEG.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/WRITE_JPEG.html
http://gimp.org/
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UNIX: prosta pętla w bashu, zarządzanie procesami

przykład prostej pętli w bashu

$ for i in *.ps; do ps2pdf $i; done;
wykona ps2pdf dla wszystkich plików ps w aktualnym katalogu

podstawowe polecenia związane z zarządzaniem procesami

ps wypisuje listę procesów użytkownika („pidy” w pierwszej kol.)

ps ux j.w. dla wszystkich użytkowników („pidy” w drugiej kolumnie)

kill pid wysyła sygnał do procesu (domyślnie TERM)

killall nazwa wysyła sygnał (domyślnie TERM) do procesów o podanej nazwie

top wyświetla, aktualizowaną na bieżąco, tabelę procesów
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Narzędzia UNIXowe: scp4 – szyfrowane przesyłanie
plików przy pomocy połączenia ssh

przykład użycia (składnia analogiczna do cp)

man scp

scp ścieżka lokalna użytkownik@host:ścieżka zdalna
kopiuje plik na serwer

scp użytkownik@host:ścieżka zdalna .
kopiuje plik z serwera do aktualnego katalogu (.)

scp -r katalog użytkownik@host:ścieżka zdalna
przesyła cały katalog

scp -C . . .
włącza kompresję przesyłanych danych

4
odpowiednikiem windowsowym jest program WinSCP, pod Mac OS X’a dostępny jest również Fugu

– oba z graficznym interfejsem użytkownika

http://winscp.net/
http://rsug.itd.umich.edu/software/fugu/
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IDLWAVE: emacs i IDL

http://idlwave.org/
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