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To FTP the all data files (ASCII text ASCII compressed format):

Login as an 'anonymous'user to ftp.aoml.noaa.gov and proceed as follows:

At the system (e.g. unix) prompt enter commands shown after the ftp prompt

(ftp>).

unix> ftp ftp.aoml.noaa.gov

ftp> binary

ftp> cd phod/pub/buoydata

ftp> prompt off

ftp> mget *

ftp> quit

All the drifter data is broken into two smaller files for easier downloading and

updating.

The file "buoydata_1_5000.dat-gz" contains data from the earliest 5000 drifters. It

is not updated: if you have downloaded this file before, you do not need to

download it again.

The file "buoydata_5000_MMMYY.dat-gz" contains the updated data, through

month MMM of year YY.

These data files are accompanied by metadata directory files containing

deployment time and position, drogue off date, last time and position, death

code, etc. for each drifter. The directory file for the drifters in

"buoydata_1_5000.dat-gz" is called "dirfl_1_5000.dat". You only need to

download this file once. The directory file for "buoydata_5000_MMMYY.dat-gz" is

called "dirfl_5001_MMMYY.dat". This file is updated each time the data base is

updated.

For more information, click here.

Last modified on July 23, 2008 02:50:11pm

Environmental Data Server

Global Lagrangian Drifter Data

Data Selection
NOAA Home AOML Home AOML/ENVIDS Data Available GLD Interpolated-All

FTP Instructions for Downloading the Entire Data Set:

NOAA Home AOML Home Disclaimer Contact

zapoznanie się z instrukcjami pobierania danych z globalnej sieci dryfterów
na stronach NOAA, pobranie i przejrzenie (zmore itp.) tych danych
przygotowanie szkicu algorytmu (w „pseudokodzie”), który na podstawie
danych z dryfterów, wyliczy średnie miesięczne temperatur dla całego
obszaru Ziem, na siatce 1◦ × 1◦

http://www.aoml.noaa.gov/envids/gld/FtpInterpolatedInstructions.php
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudokod
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Zadanie 9.1 : 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 }
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Zadanie 9.2 – polecenia

 

The Global Drifter Program
Satellite-tracked surface drifting buoys

Global Drifter Program

Information

Data and Products

Operations

 

Information

What's a drifter?

Track a particular drifter

GDP Objectives

Science: goals and programs

Latest maps

Bibliography

Drifter Links

 

Contact

Contact Information

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

zaimplementowanie w AWKu algorytm wyznaczenia średnich miesięcznych

temperatur powierzchni oceanu na podstawie danych z pomiarów

przeprowadzanych w ramach globalnej sieci dryfterów NOAA (zad 9.1), 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 (np.
gnuplot: plot with image)
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Zadanie 9.2 – przykładowe rozwiązanie: kod
zad9 2.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 2.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 9.2 – 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 *.dat-gz | gawk -f zad9 2.awk
$ gnuplot zad9 2.gpi
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Zadanie 9.3D : polecenia

Rozszerzenie skryptu z zadania 9.2 o wyliczanie i zapisywanie
do plików wyjściowych:

liczby rekordów w oczku siatki

odchylenia standardowego

skośności

kurtozy

Wykonanie w gnuplocie (lub GDLu) wykresów powyższych
parametrów.
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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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narzędzia UNIXowe: gzip, gunzip, zcat, zless, zmore

gzip, gunzip – bezstratna kompresja i dekompresja plików algorytmem Lempel-Ziv

man gzip
gzip PLIK kompresuje PLIK do PLIK.gz
gzip -N PLIK kompresuje PLIK do PLIK.gz, używając zadanego stopnia kompresji:
1 – najszybciej, mały stopień kompresji;
9 – najwolniej, duży stopień kompresji

gunzip PLIK.gz dekompresuje PLIK.gz do PLIK

zcat, zless, zmore – wgląd do skompresowanych plików (bez dekopresji całości)

man zcat
zcat PLIK.gz zawartość pliku jest dekompresowana na standardowe wyjście

man zmore
zmore PLIK.gz zawartość pliku jest dekompresowana i | more

man zless
zless PLIK.gz j.w. z less

bzip2, bunzip2, bzcat, bzmore, bzless – j.w. przy użyciu algorytmu bzip2

man bzip2
man bzless

http://pl.wikipedia.org/wiki/LZ77
http://en.wikipedia.org/wiki/Bzip2
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narzędzia UNIXowe: cat, tac, head i tail
cat – przekazuje na standardowe wyjście zawartość pliku

tac – działa jak cat, ale odwraca kolejność linii

head – przekazuje na standardowe wyjście zadaną (domyślnie 10) ilość
początkowych linii/bajtów standardowego wejścia/pliku

man head
head PLIK
head -N LINII PLIK
head -c N BAJTÓW PLIK
. . . | head

tail – przekazuje na standardowe wyjście zadaną (domyślnie 10) ilość końcowych
linii/bajtów standardowego wejścia/pliku

man tail
tail PLIK
tail -N LINII PLIK
tail -c N BAJTÓW PLIK
. . . | tail
tail -f nie kończy działania po napotkaniu na koniec pliku – czeka na nowe dane

przykład użycia

$ zcat PLIK.gz | head -100 > KRÓTKI PLIK
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narzędzia UNIXowe: ncftp
ncftp – klient FTP (File Transfer Protocol)

$ man ncftp
$ ncftp nazwa serwera
$ ncftp ftp://nazwa użytkownika@nazwa serwera

wybrane polecenia trybu interaktywnego (działa uzupełnianie TAB!)

help polecenie wyświetla instrukcję obsługi polecenia podanego w argumencie
(wywołane bez argumentu wyświetla listę poleceń)

cd ścieżka przechodzi do podanego w argumencie katalgu na zdalnej
maszynie

ls ścieżka wyświetla zawartości katalogu na zdalnej maszynie (aktualnego
katalogu przy wywołaniu bez argumentu)

pwd podaje ścieżkę aktualnego katalogu na zdalnej maszynie

mkdir ścieżka tworzy katalog na zdalnej maszynie

rename ś stara ś nowa zmienia nazwę plików na zdalnej maszynie (składnia mv)

get ś zdalna pobiera pliki ze zdalnej maszyny do aktualnego katalogu na
lokalnej maszynie

put ś lokalna wysyła pliki z lokalnej maszyny na zdalną maszynę

quit rozłącza połączenie i zakańcza program

lcd, lls, lpwd, lmkdir, lrename odpowiedniki powyższych poleceń dot. lokalnego
systemu plików
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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
%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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