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O ćwiczeniach
Prowadzący

o mnie: http://www.igf.fuw.edu.pl/˜ slayoo/
kontakt: sarabas@igf.fuw.edu.pl / pok. 424A, IV piętro IGF

Zadania domowe (przesyłane pocztą elektroniczną)

po każdych ćwiczeniach, obowiązkowe, punktowane:
0 brak
1 poprawny wynik
2 poprawny wynik, coś „od siebie”

tydzień na rozwiązanie, omawiane na kolejnych ćw.

Zasady zaliczenia ćwiczeń

obecność (1 pkt. / ćw.) i punkty z zadań domowych
progi: 50% ; 3; 60% ; 3+; 70% ; 4; 80% ; 4+; 90% ; 5

Materiały do ćwiczeń (prezentacje, szkice kodów, odpowiedzi)

http://www.igf.fuw.edu.pl/˜ slayoo/mpdm2009/ (mpdm2008!)

http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/
http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/mpdm2009/
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Środowisko pracy i narzędzia

środowisko: uniksowe (GNU)
narzędzia omawiane na ćwiczeniach:
GNU Data Language (składnia IDL/PV-WAVE)
GNU AWK i różne narzędzia uniksowe, w tym narzędzia z
pakietów netCDF, HDF4, HDF5, GRIB API, ImageMagick

inne możliwości: Python, Octave, Matlab, . . .
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Narzędzia uniksowe: ssh, screen, vim, gpm (i man)
szyfrowane połączenie z atutem z przekazywaniem X11 ($ man ssh)

$ ssh -Y atut.igf.fuw.edu.pl

screen ($ man screen) – multiplekser terminala

$ screen
ctrl-a-c nowe okno
ctrl-a-spacja cykliczne przełączanie pomiędzy oknami
ctrl-a-d odłączenie sesji
$ screen -r ponowne przyłączenie do sesji

vim ($ man vim) – edytor plików tekstowych

$ vimtutor
$ vim
I tryb edycji dd usunięcie linii /ciąg wyszukiwanie ”ciąg”
X shift-G przejście do linii X :w plik – zapis do ”plik” :q wyjście

gpm ($ man gpm) – „kopiuj i wklej” pod konsolą uniksową

zaznaczenie tekstu myszką = skopiowanie tekstu
środkowy przycisk myszki (lub jego emulacja) = wklejenie tekstu
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GDL: o języku, dokumentacja (1/2)
GDL (GNU Data Language) to:

kompilator dynamicznie typowanego, umożliwiającego
programowanie obiektowe, języka IDL (ITTVIS)

wolne (otwarte) oprogramowanie, w fazie rozwoju, służące do:

obliczeń numerycznych
wizualizacji danych (w tym tworzenie map)
analizy sygnałów, obrazów, danych wielowymiarowych
odczytu/zapisu danych w naukowych formatach danych

IDL jest używany (i wymieniane w ramach wymagań/atutów w
ogłoszeniach o pracę) w takich ośrodkach jak: ECMWF, ESA,
NASA, NCAR, NRL, Met Office, Météo-France...

Dokumentacja IDLa/GDLa

dokumentacja języka na stronach www NASA

dokumentacja HTML/GUI do pobrania ze strony ITTVIS

„Getting started with GDL” (Sven Geier)

http://ittvis.com/
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/home.html
http://ittvis.com/
http://www.sgeier.net/tools/GDL-intro.pdf
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GDL: o języku, dokumentacja (2/2)

http://sourceforge.net/projects/gnudatalanguage/

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl html help/home.html

http://sourceforge.net/projects/gnudatalanguage/
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/home.html
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GDL: Podstawy
Hello world w GDLu w trybie interaktywnym

print, ’hello world’

podstawowe elementy składni

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. GDL 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)

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/PRO.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Creating_Custom_Object_Method_Routines.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/FUNCTION.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/Creating_Custom_Object_Method_Routines.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/IF...THEN...ELSE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/CASE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/SWITCH.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/FOR.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/REPEAT...UNTIL.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/REPEAT...UNTIL.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/WHILE...DO.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/GOTO.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/MESSAGE.html
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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()



Ćwiczenia 01

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Wstęp
O ćwiczeniach

Narzędzia

UNIX
ssh, screen, vim, gpm

GDL
O języku

Hello world, składnia

Sterow. przepływem

Typy danych, pamięć

Operatory

Podział kodu

.compile, help, where

Zadania
1.1: polecenie

1.1: rozwiązanie

1.2D: polecenie

Dygresje
met-jobs

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

 1 ; wywołanie procedury
 2 procedura, arg_nienazwany, $
 3   arg_nazwany=1, /flaga
 4 
 5 ; przypisanie do zmiennej wartości 
 6 ;zwróconej przez funkcję
 7 zmienna = funkcja(arg_nienazwany, $
 8   arg_nazwany=1, /flaga)
 9 
10 ; utworzenie obiektu (i wywołanie konstruktora)
11 obiekt = obj_new('Klasa', $
12   arg_nienazwany, arg_nazwany=1, /flaga)
13 
14 ; przypisanie do zmiennej wartości 
15 ; zwróconej przez metodę-funkcję
16 zmienna = obiekt->metodaFunk(arg_nienazwany, $
17   arg_nazwany=1, /flaga)
18 
19 ; wywołanie metody-procedury
20 obiekt->metodaProc, arg_nienazwany, $
21   arg_nazwany=1, /flaga
22 
23 ; zniszczenie obiektu (i wywołanie destruktora)
24 obj_destroy, obiekt
25 
26 ; zakończenie działania GDLa
27 exit

funkcja.pro

1 function funkcja, $
2   arg_nienazwany, $
3   arg_nazwany=arg_nazwany, $
4   flaga=flaga
5 
6   ; kod funkcji
7 
8   return, 1
9 end

procedura.pro

1 pro procedura, $
2   arg_nienazwany, $
3   flaga=flaga, $
4   arg_nazwany=arg_nazwany
5 
6   ; kod procedury
7 end

klasa define.pro

1 pro Klasa__define
2 
3   struct = { $
4     Klasa,   $
5     pole : 0 $
6   }
7 
8 end

klasa init.pro

1 function Klasa::init, $
2   arg_nienazwany, $
3   arg_nazwany=arg_nazwany, $
4   flaga=flaga
5 
6   self.pole = 1
7   return, 1
8 
9 end

klasa metodafunk.pro
1 function Klasa::metodaFunk, $
2   arg_nienazwany, $
3   arg_nazwany=arg_nazwany, $
4   flaga=flaga
5 
6   return, 1
7 
8 end

klasa metodaproc.pro
1 pro Klasa::metodaProc, $
2   arg_nienazwany, $
3   arg_nazwany=arg_nazwany, $
4   flaga=flaga
5 
6 end

klasa cleanup.pro

1 pro Klasa::cleanup
2   ; kod destruktora
3 end
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GDL : .compile, help i where()
.compile – polecenie trybu interaktywnego kompilatora wymuszające
rekompilację wskazanego modułu

GDL> .compile isa t
% Compiled module: ISA T.

help – procedura zwracająca informacje o wyrażeniu przekazanym w
argumencie (ma też wiele innych zastosowań - np. „help, /memory”)

GDL> a = [1,2,3]
GDL> help, a
A INT = Array[3]

where() – funkcja zwracająca tablicę indeksów elementów tablicy
przekazanej w argumencie, których wartości interpretowane są jako
logiczna prawda; drugim (opcjonalnym) argumentem jest zmienna do
której zapisana zostanie liczba tych elementów; gdy żaden z elementów
argumentu nie „ jest prawdziwy”, zwracane jest -1

GDL> a = [0,1,2]
GDL> print, where(a)
1 2
GDL> print, where(a gt 1)
2

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/.COMPILE.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/HELP.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/WHERE.html
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Zadanie 1.1 : polecenie

polecenie

napisanie w GDLu funkcji zwracającej wartość temperatury wg
profilu ISA dla wysokości przekazanej w argumencie

Atmosfera Wzorcowa ISA

ciśnienie hydrostatyczne i liniowe profile temperatury:

h0[km] dT
dh [
K
km ] T0[C ] p0[hPa]

0,000 -6,5 15,0 1013,25
11,000 0,0 -56,5 226,32
20,000 1,0 -56,5 54,749
32,000 2,8 -44,5 8,6802
47,000 0,0 -2,5 1,1091
51,000 -2,8 -2,5 0,66939
71,000 -2,0 -58,5 0,039564
84,852 – -86,2 0,003734
(http://en.wikipedia.org/wiki/International Standard Atmosphere)

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Atmosphere
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Zadanie 1.1 : rozwiązanie

isa t.pro

 1 ; funkcja zwracająca wartości temperatury [K] dla zadanej w argumencie
 2 ; wysokości [m] (może być wektor lub skalar), wg modelu ISA 
 3 
 4 function isa_T, h 
 5 
 6   h0   = [0.,   11000, 20000, 32000, 47000, 51000, 71000, 84852]   
 7   dtdh = [-6.5, 0,     1,     2.8,   0,     -2.8,  -2   ] / 1000
 8   T0   = [15,   -56.5, -56.5, -44.5, -2.5,  -2.5,  -58.5] + 273.15
 9 
10   T = h                  ; kopia h (ten sam rozmiar, kształt, typ)
11   T[*] = !VALUES.F_NAN   ; przypisanie wszystkim elem. wartości NaN
12   for lev = 0, n_elements(h0) - 2 do begin
13     idx = where(h ge h0[lev] and h lt h0[lev + 1], cnt)
14     if cnt gt 0 then T[idx] = T0[lev] + (h[idx] - h0[lev]) * dtdh[lev]
15   endfor
16   return, T
17 
18 end 
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1.2D : polecenie

polecenie

napisanie w GDLu funkcji zwracającej wartość ciśnienia wg
profilu ISA dla wysokości przekazanej w argumencie

co może się przydać...

alog() zwraca logarytm naturalny argumentu

exp() zwraca eksponens argumentu

http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/ALOG.html
http://idlastro.gsfc.nasa.gov/idl_html_help/EXP.html


Ćwiczenia 01

Metody
Przetwarzania
Danych Mete-
orologicznych

Wstęp
O ćwiczeniach

Narzędzia

UNIX
ssh, screen, vim, gpm

GDL
O języku

Hello world, składnia

Sterow. przepływem

Typy danych, pamięć

Operatory

Podział kodu

.compile, help, where

Zadania
1.1: polecenie

1.1: rozwiązanie

1.2D: polecenie

Dygresje
met-jobs

lista wysyłkowa Met-Jobs (i IDL)

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