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คจานจา
Weather Research and Forecasting model (WRF) เปป็นชชชื่อของซอฟตต์แวรต์จจจำลองสภจำพอจำกจำศ ททชื่มกท ลลลุ่มผผผู้ใชผู้
งจำนในบผู้จำนเรจำอยผลุ่พอสมควร คลลัสเตอรต์คทคิ ในฐจำนะบรคิษลัทคนไทยททใชื่ หผู้บรคิกจำรดผู้จำนเทคโนโลยทระบบคอมพคิวเตอรต์คลลัสเตอรต์ ททชื่มท
ประสบกจำรณต์ในกจำรตคิดตลัตั้งระบบคอมพคิวเตอรต์สมรรถนะสผง หรชอ High Performance Computing (HPC) ททชื่ไดผู้รลับโอกจำส
จจำกสลังคมนทตั้มจำตลัตั้งแตลุ่ปปี พ.ศ.2550 ปปีนทตั้ประกอบกคิจกจำรมจำครบ 10 ปปีเตต็ม เขผู้จำสผลุ่ปปีททชื่ 11 ของเรจำ เรจำตลัตั้งใจททชื่จะแบลุ่งปปันสคิชื่งททชื่เรจำมท
แกลุ่สลังคม ตจำมแนวทจำงกจำรแบลุ่งปปันของซอฟตต์แวรต์โอเพนซอรต์สททชื่เรจำใชผู้ เพรจำะถผู้จำไมลุ่มทโอเพนซอรต์ส คงไมลุ่มคท ลลัสเตอรต์คคิทในวลัน
นทตั้
10 ปปีททชื่ผลุ่จำนมจำ เรจำไดผู้เรทยนรผผู้อะไรหลจำยอยลุ่จำงทลัตั้งเทคโนโลยทและลผกคผู้จำ เรจำพบวลุ่จำผผผู้ใชผู้งจำนระบบคอมพคิวเตอรต์คลลัสเตอรต์
เปป็นคนในสจำขจำอชชื่นททชื่ไมลุ่ใชลุ่คอมพคิวเตอรต์โดยตรง จจำกประสบกจำรณต์ททชื่ไดผู้ไปตคิดตลัตั้งซอฟตต์แวรต์ Rocks Cluster และ WRF ใหผู้กลับ
หนลุ่วยงจำนหลจำยแหลุ่ง พบวลุ่จำยลังมทหลจำยแหลุ่งททชื่ยลังไมลุ่ไดผู้ใชผู้ประโยชนต์จจำกซอฟตต์แวรต์ททชื่ตดคิ ตลัตั้งไวผู้อยลุ่จำงททชื่ควร เชลุ่น กจำรใชผู้งจำนผลุ่จำน
scheduler เปป็นตผู้น คผลุ่มชอกจำรตคิดตลัตั้งซอฟตต์แวรต์ WRF บน Rocks Cluster ฉบลับนทตั้จจึงเกคิดขจึตั้น เพชชื่อใหผู้ผผผู้ททชื่สนใจไดผู้นจจำไปทดลอง
ตคิดตลัตั้งใชผู้งจำน เพชชื่อบรรลลวตลั ถลประสงคต์ตจำมททตชื่ ลัตั้งใจ
สลดทผู้จำย เรจำหวลังเปป็นอยลุ่จำงยคิชื่งวลุ่จำทลุ่จำนททชื่ตดคิ ปปัญหจำในกจำรคอมไพลต์ WRF จะหลลดพผู้นปปัญหจำเมชชื่อไดผู้อจำลุ่ นคผลุ่มชอเรจำ หจำกทลุ่จำน
มทขผู้อแนะนจจำตคิชมประกจำรใด ไดผู้โปรดอยลุ่จำเกรงใจททชื่จะบอกเรจำ … ขอบคลณครลับ
เรจำ .. ชจำวคลลัสเตอรต์คทคิ
๑๘ กลมภจำพลันธต์ ๒๕๖๐

*** เอกสารฉบตบนนตั้จตดทจาขขตั้นดด้วยซอฟตต์แวรต์โอเพนซอรต์ส LibreOffice ***
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การตติดตตตั้ง WRF-3.8.1 บน Rocks Cluster
ในททชื่นจทตั้ ะกลลุ่จำวถจึงวคิธทกจำรตคิดตลัตั้ง WRFV3.8.1, WPSV3.8.1, ARWPost3.1 ซจึชื่งสจำมจำรถดจำวนต์โหลดไดผู้จจำก
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html

1 กคู่อนตติดตตตั้ง
WRF นลัตั้นเปป็น Source Code ซจึชื่งแนลุ่นอนวลุ่จำเรจำตผู้องคอมไพลต์ (Compile) ดผู้วยคอมไพเลอรต์ภจำษจำซทและฟอรต์แทรน
(Fortran) ในกจำรคอมไพลต์เรจำจะพบวลุ่จำ WRF นลัตั้นเรทยกใชผู้บรคิกจำรจจำกซอฟตต์แวรต์อชชื่น ๆ ดผู้วย โดยเฉพจำะ NetCDF ททชื่จจจำเปป็นจะ
ตผู้องคอมไพลต์ดผู้วยคอมไพเลอรต์เดทยวกลันกลับ WRF กลลุ่จำวคชอ หจำกจะใชผู้ Intel Compiler คอมไพลต์ WRF กต็ตผู้องใชผู้ Intel
Compiler คอมไพลต์ NetCDF ดผู้วยเชลุ่นกลัน และยลังมทซอฟตต์แวรต์อชชื่น ๆ ททชื่ WRF เรทยกใชผู้งจำนอทก เชลุ่น NCARG และ Jasper
เปป็นตผู้น เรจำจจึงจจจำเปป็นตผู้องตคิดตลัตั้งซอฟตต์แวรต์เหลลุ่จำนทตั้กลันกลุ่อน ซจึชื่งจะกลลุ่จำวไปโดยลจจำดลับ ขอกลลุ่จำวถจึงกจำรตคิดตลัตั้ง Dependency
Package กลันกลุ่อน
ในเอกสจำรนทตั้นทตั้จะใชผู้สภจำพแวดลผู้อมดลังตลุ่อไปนทตั้
• Rocks Cluster 6.2 (แนะนจจำใหผู้ไมลุ่ตดคิ ตลัตั้ง perfSONAR เพรจำะมทบลับั๊กกระทบสลุ่วนอชชื่น เชลุ่น Grid Engine)
• WRF-3.8.1
• NetCDF-4.3.2
• NetCDF-fortran-4.2
• GCC and gfortran

2 ตติดตตตั้งโปรแกรมทนที่เกนที่ยวขด้อง (Dependency)
ในสลุ่วนนทตั้จะทจจำกจำรตคิดตลัตั้งซอฟตต์แวรต์ทตทชื่ ผู้องอผู้จำงถจึงเวลจำททชื่ WRF เรทยกใชผู้งจำน ประกอบดผู้วยซอฟตต์แวรต์หลจำยรจำยกจำร
เชลุ่น NCAR Graphic (ncl), jasper และ Grads เปป็นตผู้น
2.1 enable EPEL repository
yum-config-manager --enable epel

2.2 enable CentOS-Base repository
yum-config-manager --enable base

2.3 List all repository
yum repolist all

2.4 Install dependencies packages
yum install gdal ncl jasper jasper-devel netcdf-devel hdf5-devel texinfo-tex grads
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3 ตติดตตตั้ง HDF5
3.1 ตคิดตลัตั้ง HDF5 ดผู้วยกจำรคอมไพลต์
ดจำวนต์โหลดซอรต์สโคผู้ด HDF5 จจำกเวต็บตลุ่อไปนทตั้ https://support.hdfgroup.org/downloads/index.html
tar xvf hdf5-1.8.17.tar.bz2
cd hdf5-1.8.17
./configure --prefix=/share/apps/hdf5/hdf5-1.8.17 --enable-fortran --enable-cxx
make
make check
make install

3.2 สรผู้จำงโมดผลไฟลต์ /etc/modulefiles/hdf5
มทเนชตั้อหจำดลังนทตั้
#%Module1.0#####################################################################
##
## hdf5 modulefile
##
## modulefiles/
##
proc ModulesHelp { } {
global version
puts stderr "\t Use $hdf5_home"
puts stderr "\n\tVersion $version\n"
}
module-whatis "HDF5-1.8.17 compile with gcc"
# for Tcl script use only
set
version 1.8.17
set hdf5_home
setenv HDF5
setenv H5DIR
prepend-path
prepend-path
prepend-path

/share/apps/hdf5/hdf5-1.8.17
$hdf5_home
$hdf5_home
PATH $hdf5_home/bin
LD_LIBRARY_PATH $hdf5_home/lib
INCLUDE $hdf5_home/include

4 ตติดตตตั้ง NetCDF
NetCDF เปป็นซอฟตต์แวรต์ทตทชื่ ผู้องคอมไพลต์ดผู้วยคอมไพเลอรต์ตวลั เดทยวกลับททชื่จะใชผู้คอมไพลต์ WRF และ WPS เชลุ่น ถผู้จำเรจำจะ
ใชผู้ Intel Compiler ในกจำรคอมไพลต์ WRF กต็ตผู้องใชผู้ Intel Compiler ตลัวเดทยวกลันคอมไพลต์ NetCDF นทตั้ดวผู้ ย
NetCDF ตลัตั้งแตลุ่รลลุ่น 4.2 ไดผู้แยก NetCDF-Fortran ออกจจำก C ทจจำใหผู้กจำรตคิดตลัตั้งตผู้องทจจำเปป็นสองขลัตั้นตอนคชอ ตคิดตลัตั้ง
NetCDF กลุ่อนจจำกนลัตั้นจจึงตคิดตลัตั้ง NetCDF-Fortran ในททชื่นทตั้เลชอกใชผู้ netcdf-4.3.2 และ netcdf-fortran-4.2
(อผู้จำงอคิง http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/docs/building_netcdf_fortran.html )
หมจำยเหตล NetCDF นทตั้ตผู้องกจำร texinfo, texinfo-tex ซจึชื่งเรจำลงในชลุ่วงของตคิดตลัตั้งโปรแกรมททชื่เกทชื่ยวขผู้องแลผู้ว
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4.1 ตคิดตลัตั้ง NetCDF
ดจำวนต์โหลด netcdf-4.3.2 จจำก ftp://ftp.unidata.ucar.edu/pub/netcdf/old/netcdf-4.3.2.tar.gz
tar xvzf netcdf-4.3.2.tar.gz
cd netcdf-4.3.2
module load hdf5
H5DIR=/share/apps/hdf5/hdf5-1.8.17
CPPFLAGS=-I${H5DIR}/include LDFLAGS=-L${H5DIR}/lib
./configure --prefix=/share/apps/netcdf/netcdf-4.3.2-gcc
make check install

4.2 NetCDF-Fortran
ดจำวนต์โหลด netcdf-fortran-4.2 จจำก ftp://ftp.unidata.ucar.edu/pub/netcdf/old/netcdf-fortran4.2.tar.gz
tar xvzf netcdf-fortran-4.2.tar.gz
cd netcdf-fortran-4.2
export LD_LIBRARY_PATH=/share/apps/netcdf/netcdf-4.3.2-gcc/lib:$LD_LIBRARY_PATH
CPPFLAGS=-I/share/apps/netcdf/netcdf-4.3.2-gcc/include LDFLAGS=L/share/apps/netcdf/netcdf-4.3.2-gcc/lib ./configure –
prefix=/share/apps/netcdf/netcdf-4.3.2-gcc --disable-fortran-type-check
make check install

4.3 สรผู้จำงโมดผลไฟลต์สจจำหรลับ netcdf ททชื่ตดคิ ตลัตั้ง
ใหผู้สรผู้จำงไฟลต์ /etc/modulefiles/netcdf432-gcc มทเนชตั้อหจำดลังนทตั้
#%Module1.0#####################################################################
##
## netcdf-gcc modulefile
##
## modulefiles/
##
proc ModulesHelp { } {
global version
puts stderr "\t Use $netCDF"
puts stderr "\n\tVersion $version\n"
}
module-whatis

"NetCDF-4.3.2 compile with GCC"

# for Tcl script use only
set
version 4.3.2
conflict netcdf432-pgi netcdf432-intel
set netCDF
setenv NETCDF
prepend-path
prepend-path

/share/apps/netcdf/netcdf-4.3.2-gcc
$netCDF
PATH $netCDF/bin
LD_LIBRARY_PATH $netCDF/lib
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5 ตติดตตตั้ง MVAPICH2 และ OpenMPI
สจจำหรลับคอมไพเลอรต์แบบขนจำนนลัตั้นจจจำเปป็นอยลุ่จำงยคิชื่งสจจำหรลับงจำน WRF เพรจำะทจจำใหผู้สจำมจำรถกระจจำยงจำนเปป็นหลจำยโปร
เซสไปรลันตจำมซทพทยผของเครชชื่องททชื่มทอยผลุ่ในระบบคลลัสเตอรต์ไดผู้ ใน Rocks Cluster มท OpenMPI ททชื่คอมไพลต์ดผู้วย gcc ตคิดตลัตั้งมจำ
แตลุ่ในทจำงปฏคิบลัตคิมทผผผู้นคิยมใชผู้คอมไพเลอรต์ยทชื่หผู้ออชชื่น ๆ เชลุ่น Intel หรชอ PGI เปป็นตผู้น และตจำมททชื่กลลุ่จำวไปแลผู้ววลุ่จำถผู้จำใชผู้คอมไพเลอ
รต์ตวลั ใดคอมไพลต์ WRF กต็ตผู้องใชผู้คลุ่จำยนลัตั้นคอมไพลต์ NetCDF ดผู้วยซจึชื่งกต็สลัมพลันธต์ถจึง MPI นทตั้เชลุ่นกลัน
ในสลุ่วนนทตั้เลยกลลุ่จำวถจึงวคิธกท จำรคอมไพลต์ คอมไพเลอรต์แบบขนจำน 2 คลุ่จำยยอดนคิยม
5.1 คอมไพเลอรต์ MVAPICH2
./configure --prefix=/share/apps/mpi/mvapich2-2.2-gcc
make -j8
make install

หมจำยเหตล สจจำหรลับ mvapich2 นลัตั้นเวลจำสลัชื่ง make แบบขนจำน ใหผู้ใชผู้พจำรจำมคิเตอรต์ -j8 โดยใหผู้เขทยนตคิดกลัน
5.2 คอมไพเลอรต์ OpenMPI
สจจำหรลับ openmpi นลัตั้นหจำกจะใชผู้กลับ SGE จะตผู้องระบลพจำรจำมคิเตอรต์ --with-sge เขผู้จำไปดผู้วย
./configure --prefix=/share/apps/mpi/openmpi-2.0.2-gcc --with-sge
make -j 8
make install

5.3 ตลัวอยลุ่จำงไฟลต์ Load Module ของ mvapich2
สรผู้จำงไฟลต์นทตั้วจำงไวผู้ททชื่ /etc/modulefiles/mvapich2-gcc
#%Module1.0#####################################################################
##
## mvapich2-gcc modulefile
##
## modulefiles/
##
proc ModulesHelp { } {
global mvapich2version
puts stderr "\t Use /share/apps/mpi/mvapich2-gcc as your MPI"
puts stderr "\n\tVersion $mvapich2version\n"
}
module-whatis "mvapich2-2.2 compile with GCC"
# for Tcl script use only
set
mvapich2version 2.2
conflict rocks-openmpi openmpi-gcc
set mpiHome /share/apps/mpi/mvapich2-2.2-gcc
setenv MPIHOME $mpiHome
prepend-path PATH $mpiHome/bin
prepend-path LD_LIBRARY_PATH $mpiHome/lib
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6 ตติดตตตั้ง WRF
6.1 กลุ่อนคอมไพลต์โปรแกรม
กลุ่อนอชชื่นมจำทจจำควจำมรผผู้จลักกลับควจำมหมจำยของรจำยกจำรคอนฟฟิกแตลุ่ละแบบกลันกลุ่อน เพรจำะ WRF จะมทรจำยกจำรใหผู้เลชอก
คอมไพลต์หลจำยแบบกลับคอมไพเลอรต์หลจำยยทชื่หผู้อ ลองมจำดผควจำมหมจำยของคจจำเหลลุ่จำนทตั้กลันกลุ่อน
• serial คชอ ทจจำตจำมลจจำดลับไมลุ่ parallel (ใชผู้เครชชื่องเดทยว)
• smpar = This is shared memory option (OpenMP)
• dmpar = This is distributed memory option (MPI)
• dm+sm = เปป็นแบบผสมกระจจำยขผู้จำมเครชชื่องดผู้วย dm แลผู้วใชผู้หนลุ่วยควจำมจจจำรลุ่วมกลันภจำยในเครชชื่อง
6.2 กจจำหนดคลุ่จำตลัวแปรสภจำพแวดลผู้อม (Environment Variable) ททตชื่ ผู้องใชผู้ในกจำรคอมไพลต์ WRF
เขผู้จำสผลุ่ระบบดผู้วยบลัญชทผผผู้ใชผู้ทลัชื่วไป (User) และเพคิชื่มคจจำสลัชื่งตลุ่อไปนทตั้ ตลุ่อทผู้จำยไฟลต์ .bash_profile
export JASPERLIB=/usr/lib64
export JASPERINC=/usr/include/jasper
export WRFIO_NCD_LARGE_FILE_SUPPORT=1

หมจำยเหตล ในเอกสจำรอชชื่นอจำจใหผู้กจจำหนดคลุ่จำตลัวแปร NCARG_ROOT แตลุ่ในททชื่นทตั้ ไมลุ่ตผู้องกจจำหนดตลัวแปรดลังกลลุ่จำวเพรจำะ
วลุ่จำซอฟตต์แวรต์ ncl ททชื่ตตคิ ตลัตั้งจจำกลทนลกซต์แพต็กเกจนลัตั้น ไดผู้สรผู้จำงตลัวแปรสภจำพแวดลผู้อมไวผู้ใหผู้แลผู้วททชื่ไฟลต์ /etc/profile.d/ncarg.sh
** หลลังจจำกกจจำหนดคลุ่จำขผู้จำงตผู้นเสรต็จ ใหผู้สลัชื่ง source .bash_profile หรชอใหผู้ออกจจำกระบบแลผู้วเขผู้จำใหมลุ่ เพชชื่อใหผู้ระบบ
อลุ่จำนคลุ่จำตลัวแปรททชื่เพคิชื่มเขผู้จำไป
6.3 คอมไพลต์แบบขนจำน
เรจำสจำมจำรถใชผู้หลจำยซทพทยผคอรต์ในเครชชื่องคอมไพลต์งจำนไดผู้ ดผู้วยกจำรกจจำหนดตลัวแปร J เชลุ่น ตลัวอยลุ่จำงตลุ่อไปนทตั้ใชผู้ 8 คอรต์
export J="-j 8"

6.4 คอมไพลต์ em_real
tar xvf WRFV3.8.1.TAR.gz
cd WRFV3
module load mvapich2-gcc netcdf432-gcc hdf5
./configure

เลชอกรจำยกจำรททชื่ 34 GNU (gfortran/gcc) dmpar จจำกนลัตั้นสลัชื่งคอมไพลต์ em_real และเพชชื่อใหผู้มทกจำรเกต็บขผู้อควจำม
error ลงไฟลต์ชชชื่อ em_real.err ไวผู้ดผู้วย เวลจำคอมไพลต์กต็จะสลัชื่งดลังตลุ่อไปนทตั้
./compile em_real 2> em_real.err

ในขลัตั้นตอนนทตั้ถผู้จำทจจำเสรต็จจะมทไฟลต์ ndown.exe, real.exe, tc.exe และ wrf.exe ปรจำกฎอยผลุ่ในไดเรกทอรท main
หจำกมทกต็ถชอเปป็นอลันเสรต็จสมบผรณต์ หจำกไมลุ่มทลองดผ error ในไฟลต์ em_real.err แลผู้วแกผู้ไขปปัญหจำนลัตั้น ๆ กลุ่อน
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7 Compile WPS
ไดเรกทอรท WPS ตผู้องวจำงอยผลุ่ขผู้จำง ๆ ไดเรกทอรท WRFV3 เพรจำะในไฟลต์คอนฟฟิกจะอผู้จำงถจึงในลลักษณะ ../WRFV3 นทตั้
7.1 แตกไฟลต์ .tar แลผู้วสลัชื่ง ./configure
อยลุ่จำลชมวลุ่จำตผู้องโหลดโมดผล netcdf และ hdf5 ไวผู้กลุ่อน
tar xvzf WPSV3.8.1.TAR.gz
cd WPS
./configure

เลชอกรจำยกจำรททชื่ 3. Linux x86_64, gfortran (dmpar)
7.2 แกผู้ไขพจำรจำมคิเตอรต์ในกรณทททชื่ใชผู้กลับ GCC คอมไพเลอรต์
ใหผู้แกผู้ไขไฟลต์ configure.wrf สลังเกตททชื่บรรทลัด DM_FC และ DM_CC หจำกมทพจำรจำมคิเตอรต์ -f90=gfortran และ
-cc=$(SCC) ใหผู้ลบออกเสทย ดลังตลัวอยลุ่จำงดผู้จำนลลุ่จำง
DM_FC
DM_CC

= mpif90 -f90=gfortran
= mpicc -cc=gcc

ใหผู้ตลัดเหลชอตจำมนทตั้
DM_FC
DM_CC

= mpif90
= mpicc

สลัชื่งคอมไพลต์
./compile

ถผู้จำทจจำสจจำเรต็จจะมทไฟลต์เหลลุ่จำนทตั้ปรจำกฎขจึตั้นมจำในไดเรอทอรทเดทยวกลันกลับททชื่สลัชื่งคอมไพลต์จจจำนวน 3 ไฟลต์ geogrid.exe,
metgrid.exe และ ungrib.exe

8 ตติดตตตั้ง ARWpost
1. run ./configure
2. แกผู้ไขไฟลต์ configure.arwp ใหผู้เพคิชื่ม -lnetcdff ททตชื่ ลัวแปร LDFLAGS เพรจำะเหตลททชื่ netcdf-fortran แยกอทกแพต็ก
เกจหนจึชื่ง ดลังนทตั้
LDFLAGS
=
-lnetcdff
3. run ./compile
ถผู้จำสจจำเรต็จจะไดผู้ไฟลต์ ARWpost.exe ออกมจำ
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9 ตตวอยคู่าง การรตนขด้อมคลเพมืที่อทดสอบโปรแกรม WPS, WRF
9.1 ดจำวนต์โหลด Geo Data
ใหผู้ดจำวนต์โหลดไฟลต์ WRF Preprocessing System (WPS) Geographical Input Data ชลดเตต็มขนจำด 2.3G จจำก
ลคิงคต์ตลุ่อไปนทตั้ http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html
ในททชื่นทตั้เลชอกวจำงไฟลต์ไวผู้ททชื่ /share/apps/ เพชชื่อใหผู้ผผผู้ใชผู้คนอชชื่น ๆ สจำมจำรถอลุ่จำนไฟลต์ไดผู้ดวผู้ ย
tar xvf geog_complete.tar.bz2 /share/apps/model-data/geog

9.2 ดจำวนต์โหลดขผู้อมผลทดสอบ
ใหผู้ดจำวนต์โหลดไฟลต์ WRF Preprocessing System V3.0.1 (WPS, Released August 6, 2008) จจำกลคิงคต์ตลุ่อไปนทตั้
http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/test_data.html จะเปป็นขผู้อมผลชลุ่วงวลันททชื่ Jan 24 - 25, 2000
9.3 เตรทยมสภจำพแวดลผู้อมเพชชื่อรลัน WPS
1) ลลักษณะไดเรกทอรทกลุ่อนเรคิชื่มรลันขผู้อมผลทดสอบ avn_data
drwxr-xr-x 6
-rw-rw-r-- 1
drwxr-xr-x 7
drwxr-xr-x 16

clusterkit clusterkit
4096 2017-02-11 08:45
clusterkit clusterkit 53885124 2002-08-29 08:14
clusterkit
507
4096 2017-02-10 17:58
clusterkit
507
4096 2017-02-10 17:34

ARWpost
avn_data.tar.gz
WPS
WRFV3

2) เตรทยมสภจำพแวดลผู้อมกลุ่อนรลัน
ในเอกสจำรนทตั้เลชอกใชผู้วธคิ ทกจำรสรผู้จำงลคิงคต์ไฟลต์ ไฟลต์ททชื่ตผู้องใชผู้งจำนจจำกไดเรกทอรท WPS มจำยลังไดเรกทอรทททชื่จะรลันไฟลต์ ในททชื่นทตั้
คชอไดเรกทอรท case1 จะมทขลัตั้นตอนตจำมลจจำดลับดลังตลุ่อไปนทตั้
แตกไฟลต์ avn_data.tar.gz
cd
mkdir case1
tar xvzf avn_data.tar.gz -C case1

จะไดผู้ไฟลต์มจำสจำมไฟลต์ fnl_2000-01-24_12, fnl_2000-01-24_18, fnl_2000-01-25_00
ลคิงคต์ไฟลต์จจำกไดเรกทอรท WPS มจำในไดเรกทอรท case1
cd
ln
ln
ln
ln
ln

case1
-sf ../WPS/*.exe .
-sf ../WPS/link_grib.csh .
-sf ../WPS/metgrid
-s ../WPS/ungrib/Variable_Tables/Vtable.GFS Vtable
-sf ../WPS/geogrid

คจจำสลัชื่งขผู้จำงตผู้นจะลคิงคต์ไฟลต์และไดเรกทอรทตลุ่อไปนทตั้ geogrid geogrid.exe link_grib.csh metgrid metgrid.exe
ungrib.exe Vtable
หมายเหตกุ คจจำสลัชื่งขผู้จำงตผู้น บจำงคจจำสลัชื่งมทเครชชื่องหมจำยจลด . ตลุ่อทผู้จำย นลัชื่นหมจำยถจึงตจจำแหนลุ่งไดเรกทอรทปปัจจลบลันของเรจำ
จจจำเปป็นตผู้องระบลไวผู้
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9.4 ปรลับแตลุ่งไฟลต์ namelist.wps
ไฟลต์ namelist.wps จะเปป็นไฟลต์ททชื่ใชผู้กจจำหนดตลัวแปรตลุ่จำง ๆ ใหผู้สอดคลผู้องกลับชลดขผู้อมผล ในเอกสจำรนทตั้จะใชผู้วคิธทคดลั ลอก
ไฟลต์จจำกไดเรกทอรท WPS มจำกลุ่อนททจชื่ ะแกผู้ไขใหผู้เหมจำะกลับงจำน เพชชื่อเกต็บไฟลต์ตผู้นฉบลับไวผู้ใชผู้กลับงจำนอชชื่น ๆ ตลุ่อไป
cp ../WPS/namelist.wps .

ปรลับแตลุ่ง namelist.wps ททชื่ 3 ตจจำแหนลุ่ง ดลังตลุ่อไปนทตั้
start_date = '2000-01-24_12:00:00','2000-01-24_12:00:00',
end_date = '2000-01-25_00:00:00','2000-01-25_00:00:00',
geog_data_path = '/share/apps/model-data/geog'

9.5 Run WPS
1) โหลดโมดผล netcdf-gcc ททชื่ทจจำไวผู้
module load mvapich2-gcc netcdf-gcc hdf5

2) ดผวลุ่จำมทโมดผลใดถผกโหลดอยผลุ่บผู้จำง
module list

ควรจะมทไฟลต์ดลังตลุ่อไปนทตั้
Currently Loaded Modulefiles:
1) mvapich2-gcc
2) netcdf432-gcc

3) hdf5

3) รลัน geogrid.exe แบบขนจำนดผู้วย mpi แบบ 4 โปรเซส
mpirun -np 4 ./geogrid.exe

จะไดผู้ไฟลต์ geo_em.d01.nc, geo_em.d02.nc
4) รลัน link_grib.csh
./link_grib.csh fnl*

จะไดผู้ไฟลต์ GRIBFILE.AAA, GRIBFILE.AAB, GRIBFILE.AAC
5) รลัน ./ungrib.exe
./ungrib.exe

จะไดผู้ไฟลต์ FILE:2000-01-24_12, FILE:2000-01-24_18, FILE:2000-01-25_00
6) รลัน ./metgrid.exe แบบ 4 โปรเซส
mpirun -np 4 ./metgrid.exe

จะไดผู้ไฟลต์ met_em.d01 จจจำนวน 3 ไฟลต์ ระยะหลุ่จำง 6 ชลัวชื่ โมง และไดผู้ไฟลต์ met_em.d02 อทก 3 ไฟลต์ ระยะหลุ่จำง 6
ชลัวชื่ โมงเชลุ่นกลัน
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10 รตน WRF
10.1 เตรทยมสภจำพแวดลผู้อม
1) คลัดลอก namelist.input (ตผู้องคลัดลอกกลุ่อนททจชื่ ะลคิงคต์ เพรจำะถผู้จำลคิงคต์กลุ่อนระบบจะแจผู้งวลุ่จำมทไฟลต์อยผลุ่แลผู้ว)
cp ../WRFV3/run/namelist.input .

2) ลคิงคต์ทกล ไฟลต์ในไดเรกทอรท WRFV3/run
ln -sf ../WRFV3/run/* .

3) แกผู้ไขคลุ่จำในไฟลต์ namelist.input ดลังตลุ่อไปนทตั้
- แกผู้ไขคลุ่จำ end_hour เปป็น = 00, 00, 00
- แกผู้ไขคลุ่จำ max_dom เปป็น 2
- แกผู้ไขคลุ่จำ num_metgrid_soil_levels จจำก 4 เปป็น 2
10.2 รลัน WRF
1) รลันคจจำสลัชื่ง real.exe แบบขนจำน 4 โปรเซส
mpirun -np 4 ./real.exe

จะไดผู้ไฟลต์ wrfbdy_d01 และ wrfinput_d01
2) รลันคจจำสลัชื่ง wrf.exe แบบขนจำน 4 โปรเซส
mpirun -np 4 ./wrf.exe

จะไดผู้ไฟลต์ wrfout_d01_2000-01-24_12:00:00
ระหวลุ่จำงกจำรรลัน real.exe, wrf.exe ระบบจะสรผู้จำงไฟลต์ rsl.error.00xx จจจำนวนเทลุ่จำจจจำนวนโปรเซสททชื่เรจำกจจำหนด วคิธท
กจำรคชอใหผู้ดผผลททชื่ไฟลต์ใดไฟลต์หนจึชื่ง และไฟลต์ rsl.error.0000 และ rsl.out.0000 เพชชื่อดผสถจำนะกจำรทจจำงจำนของโปรแกรมททชื่จะ
เกคิดขจึตั้นเมชชื่อเวลจำรลัน สรลปเวลจำกจำรรลันรวมถจึงขผู้อมผลอชชื่น ๆ ททชื่เกทชื่ยวขผู้องกลับกจำรรลันไดผู้ททชื่ไฟลต์นทตั้

11 การรตน ARWpost
เปป็นงจำนหลลังจจำกกจำรรลัน WRF เพชชื่อแปลงผลลลัพธต์เพชชื่อนจจำไปแสดงผลบนโปรแกรม Grads
ln -sf ../ARWpost/ARWpost.exe .
cp ../ARWpost/namelist.ARWpost .

จจำกนลันใหผู้ทจจำกจำรแกผู้ไขไฟลต์ namelist.ARWpost ใหผู้มทขผู้อมผลสอดคลผู้องกลับ Input แลผู้วจจึงรลัน ARWpost.exe
./ARWpost.exe

หมจำยเหตล ในสภจำพแวดลผู้อมตจำมเอกสจำรนทตั้พบปปัญหจำในกจำรรลัน ARWpost.exe ททชื่คอมไพลต์ดวผู้ ย gcc แตลุ่ไมลุ่พบปปัญหจำ
เมชชื่อรลันดผู้วยซอฟตต์แวรต์ททชื่คอมไพลต์ดผู้วย PGI
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12 ตตวอยคู่างการแสดงผลดด้วย Grads
เขทยนไฟลต์ a.gs เปป็นสครคิปตต์สจจำหรลับรลัน Grads ในลลักษณะดลังตลัวอยลุ่จำงตลุ่อไปนทตั้

'open test.ctl'
'set grid off'
'set dbuff on'
'set annot 8 0'
t = 1
while (t <= 4)
'set t 't
'q time'
rec=subwrd(result,3)
rec1=substr(rec,1,2)
dat1=substr(rec,4,9)
'set grads off'
'set gxout shaded'
'set ccolor 2'
'd hcurl(u,v)'
'set gxout vector'
'd skip(u,2,2);v'
'set strsiz 0.17'
'set string 1 c 6'
'draw string 5 8 10m Wind at 'rec1':00 UTC 'dat1
'run cbar'
'swap'
'!sleep 1'
t = t + 1
endwhile

จจำกนลัตั้นรลันคจจำสลัชื่ง grads -l -c "run a.gs" เพชชื่อ visualize ผล ระบบจะอลุ่จำนไฟลต์ test.ctl และ test.dat ททชื่ไดผู้จจำก
ARWpost
จจำกกจำรใชผู้งจำนยลังพบกจำรแสดงผลไมลุ่สมบผรณต์และมท error ดลังตลุ่อไปนทตั้
Error opening script file: cbar
เนชชื่องจจำกสครคิปตต์ a.gs ขผู้จำงตผู้นเรทยกใชผู้สครคิปตต์ cbar สจำมจำรถดจำวนต์โหลดไดผู้จจำก
http://cola.gmu.edu/grads/gadoc/library.html ไฟลต์ cbar.gs ดจำวนต์โหลดไดผู้นจจำมจำใสลุ่ไดเรกทอรท scripts จจำกนลัตั้น
ประกจำศตลัวแปร export GASCRP=/path/to/scripts จจึงใชผู้ไดผู้อยลุ่จำงสมบผรณต์

WRF on Rocks Cluster Installation Guide. 14

13 การรตน WRF ผคู่าน SGE
กจำรรลัน WRF ผลุ่จำน SGE ใหผู้สครคิปตต์ในลลักษณะดลังตลุ่อไปนทตั้
OpenMPI with SGE
#!/bin/sh
#$ -S /bin/sh
#$ -cwd
#$ -j y

#$ -pe orte 40
module purge
module load openmpi-gcc netcdf432-gcc hdf5
mpirun -mca orte_forward_job_control 1 -n $NSLOTS /home/clusterkit/case1/wrf.exe

ในกจำรรลันแอปพลคิเคชลัชื่นจจจำเปป็นตผู้องรลันผลุ่จำน SGE เพรจำะตผู้องใหผู้ระบบโหลดตลัวแปรสภจำพแวดลผู้อม (Environment
Variable) ททชื่เกทชื่ยวขผู้องกลุ่อน เชลุ่น Intel Compile, OpenMPI และ NetCDF รลลุ่นททชื่คอมไพลต์ไวผู้ตรงกลับ OpenMPI เปป็นตผู้น ททชื่
เหต็นขผู้จำงตผู้นเปป็นตลัวอยลุ่จำงกจำรรลันงจำนขนจำด 40 โปรเซส
จะสลังเกตพบวลุ่จำสครคิปตต์ดจำผู้ นบนกลับลลุ่จำงจะมทสวลุ่ นททชื่ตลุ่จำงกลันในสลุ่วนททชื่เปป็นตลัวหนจำ เพรจำะตลุ่จำงกลันททชื่ชนคิดของ MPI ทจจำใหผู้
ตผู้องใชผู้พจำรจำมคิเตอรต์ทตทชื่ ลุ่จำงกลัน รผปนทตั้จะใชผู้เฉพจำะกลับซอฟตต์แวรต์จดลั ลจจำดลับงจำน Sun Grid Engine (SGE) หรชอ Open Grid
Engine เทลุ่จำนลัตั้น
MVAPICH2 with SGE
#!/bin/sh
#$
#$
#$
#$

-S /bin/sh
-cwd
-j y
-pe mpich 40

module purge
module load mvapich2-gcc netcdf432-gcc hdf5
mpirun_rsh -np $NSLOTS -hostfile $TMPDIR/machines /home/clusterkit/case1/wrf.exe
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