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 1- What is load command? 

load command : Load variables from file into workspace. 

ات وجمیع البیانات المحفوظة في ملف معین الى نطاق العمل.وھو عملیة ارجاع المتغیر  
Syntax 

1- load(filename) 

2- load(filename,variables) 

3- load(filename,'-ascii') 

4- load(filename,'-mat') 

5- load(filename,'-mat',variables) 

6- S = load(___) 

load filename 

2- What is save command? 

save command       

Save workspace variables to file. 

 mat.وھو حفظ جمیع متغیرات نطاق العمل الى ملف نوع 

Syntax 

1- save (filename)  

Save all workspace variables to (…-.mat) 

2- save(filename, variables) 

Stores only the specified variables  

3- save (filename, … ,format)  

saves in the specified format’-mat’ or ‘-ascii’ 

save filename 
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3- What is xlsread command? 

The xlsread command :- Read Microsoft Excel spreadsheet file ( .xlsx) ,retrieving or 
Importing data . 

 .بیانات للب وھي عملیة استرجاع او استیراد مج ماتالرنالقراءة ملفات اكسل داخل بxlsread یستخدم االمر

Syntax 

num = xlsread(filename)  

num = xlsread(filename , sheet) 

num = xlsread(filename , xlRange) 

num = xlsread(filename , sheet , xlRange)  

num = xlsread(filename , sheet, xlRange ,'basic') 

[num , txt , raw] = xlsread(___)  

 ___ = xlsread(filename,-1) 

 

4- What is xlswrite command? 

The xlswrite command :- Write Microsoft Excel spreadsheet file ( .xlsx) , extracting 
or Exporting data . 

 لفات اكسل من برنامج ماتالب وھي عملیة اخراج او تصدیر للبیاناتالنشاء م xlswrite  ریستخدم االم

Syntax 

xlswrite(filename ,A)  

xlswrite(filename ,A, sheet) 

xlswrite(filename ,A, xlRange) 

xlswrite(filename ,A, sheet , xlRange)  
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5- What is a model ? 

The model   : The Atmospheric Science community includes a large and energetic 
group of researchers who devise and carry out measurements in the Atmosphere. This work 
involves instrument development, algorithm development, data collection, data reduction, 
and data analysis. 

The data by themselves are just numbers. In order to make physical sense of the 
data, some sort of model is needed. This might be a qualitative conceptual model, it might 
be an analytical theory, or it might take the form of a computer program. 

یضم مجتمع علوم الغالف الجوي مجموعة كبیرة وحیویة من الباحثین الذین یبتكرون 
رون قیاسات في الغالف الجوي. یشمل ھذا العمل تطویر األدوات ، وتطویر الخوارزمیات ، ویج

 .البیانات ، وتحلیل البیانات تحویل وحداتوجمع البیانات ، و

لبیانات ، ھناك حاجة إلى من ھذه ا ستفادةالبیانات في حد ذاتھا ھي مجرد أرقام. من أجل اإل
، أو قد یكون نظریة تحلیلیة ، أو قد  ةمفاھیم نوعیل جنموذالمودیل ھو . قد یكون ھذا كتابة المودیل

 .مكتوب بلغة البرمجةیأخذ شكل برنامج 

6- What are Importing data and Exporting data? 

Importing data and Exporting data:  

 Importing data is the process of retrieving (Input) data from 
sources external an ASCII text file. 

 Exporting data is the process of extracting (Output) data from 
an instance of output data into some user-specified format. 

Importing data وھي عملیة استرجاع (ادخال) البیانات من ملفات خارجیة مثل ملف  -: 
او ملف اكسل .  text fileنصي   

    Exporting data وھي عملیة اخراج النتائج بشكل ملف خارجي او بصیغة ملف ماتالب  -: 
 او ملف اكسل وھذه الصیغ تحدد من قبل المستخدم .

7- What are The keywords '-mat' and 'ascii' represented? 

The keywords '-mat' and 'ascii'        

‘- mat’ Keyword that indicates that the specified file is a MAT-file. 

    workspaceوھو مصطلع مشتق من صیغة ملف بیانات ماتالب ویستخدم لحفظ جمیع متغیرات 

 matفي برنامج ماتالب ضمن ملف قواعد بیانات امتداده 

‘-ascii’ Keyword that indicates that the specified file is an ASCII file. 
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وھو جمیع ملفات التي یتم التعامل معھا بصیغة النصوص خارج برنامج ماتالب ویشار لھا بصیغة 
 asciiكود او شفرة ال 

ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange 

 

 

 

1- What is netCDF and Define Reanalysis datasets? 

 تعتبر حیث ،الجو علوم في المتخصصین لجمیع البیانات لتجھیز الكترونیة مكتبة ھي

 عملیة البیانات الى الوصول عملیة ان حیث ،االنترنت عبر للبیانات الوصول واجھة

 خالل من البیانات جمع عملیة تتم ،الجو في معینة مشكلة لتحلیلاو بحثفي ال مھمة

   NetCDF(Network Common Data Form)ملفات  مشاركة

 وھي Reanalysis datasets المودیل ھذا من المسحوبة البیانات وتسمى

 الرصد عملیات خالل من جمعھا بعد لتحلیلھا خاصة مودیالت بواسطة مدخلة بیانات

 الرادیو ساوند عبر والرصد االرضیة والمحطات الصناعیة واالقمار عبر السفن المختلفة

 .والرادار
2- What are the main site which contains data for the atmospheric 

elements for long periods?  

 Currently, PSD makes available these reanalysis datasets to the 

public in our standard NetCDF format. 

PSD is Physical Sciences Division in ESRL Earth System Research Laboratory 

 والمناخ الطقس بمراكز الخاصة المواقع من الكثیر العالمیة المعلومات شبكة على یتوفر •

 :منھا طویلة ولفترات األرضیة للكرة االنوائیة العناصر بیانات توفر التي

: NOAA •ووالج المحیطات إلدارة االمریكي الوطني المركز. 

NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC 
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ADMINISTRATION 

: ECMWF •المدى متوسطة الطقس لتنبؤات األوروبي المركز.  

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

 

3- What is dataset of a NetCDF Data Model Contains? 

Dataset of a NetCDF Data Model contains: 

1) Dimensions 

2) Variables 

3) Attributes 

 الزمن مصفوفة وتمثل زمانالوقیم المكان  يھ  Dimensions :االبعاد )1

 الرئیسیة عناصرلل (index)كمرجع تستخدم لكي العرض ودوائر الطول وخطوط

 ھذه حجم الى والزمن والعرض الطول خط اعداد من كل وتشیر الملف في المستخدمة

 .العناصر

، وھي NetCDF ملف في البیانات مجموع: وھي Variablesالمتغیرات  )2

   Data type بیانات ونوع اسم متغیر ولكل (scalar) عددیة مصفوفة عنعبارة 

وحجم،  ولكل، لھ المحددة المتجھات ابعاد على یعتمد المتغیر   خصائص متغیر 

attributes مثل   .الملف في للبیانات تضاف القیاس وحدات 

 رقم مثل بالبیانات ملحقة مساعدة معلومات وھي : Attributes الخصائص )3

 المتغیرات ترافق التي الخصائص من وكذلك انشاءھا وتاریخ البیانات قاعدة

 .ووحداتھا اسماءھا
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4- What is ncdisp command? 

The ncdisp command is used to display contents of NetCDF data source in 
Command Window . 

لملف بدون البیانات على نافذة علومات اكم  nc-fileلعرض محتویات ملفات  ncdispیستخدم االمر 
 االوامر في برنامج ماتالب .

5- What is ncdinfo command? 

The ncinfo command  is used to return information about NetCDF data 
source 

وحفظھا في نافذة العمل  nc-fileالرجاع المعلومات من ملفات  ncdinfo یستخدم االمر
workspace  في برنامج ماتالب 

6- What is ncread command? 

The ncread command  is used to Read data from variable in NetCDF data 
source 

 في برنامج ماتالب كمتغیرات عددیة  nc-fileلقراءة البیانات من ملف  ncreadخدم االمر یست

 


