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1 Introdução (muito curta!) ao Graphics Layout Engine - GLE

O GLE é uma ferramenta que permite ao usuário produzir um gráfico a partir de dados em um
arquivo separado ou definindo uma fórmula dentro de um script de programa. Para instalar o GLE no
Ubuntu 18, faça:

sudo apt install gle-graphics

A vantagem de se usar o GLE para produzir gráficos reside na sua flexibilidade e no grau de controle
que permite sobre a aparência final. No entanto, o GLE não inclui uma planilha dedicada. Não há
nada que nos impeça de preparar os dados em uma planilha tradicional e produzir o gráfico finalizado
no GLE.

O módulo gráfico é uma entidade separada dentro de um programa GLE. Os comandos começam
gráfico e o gráfico final define o limite do módulo. Fora desses comandos, estamos livres para usar
qualquer comando GLE padrão, entre eles, há um conjunto de comandos especial apropriado para o
desenho gráfico. O exemplo a seguir desenha um gráfico simples usando dados de um arquivo separado.

!mygraph.gle - Some of the simple graph drawing commands

size 10 13 !Sets the size of the paper

begin graph

size 10 10 !Sets the size of the graph

data mydata.dat !Reads data from mydata.dat

title "My first Graph" hei 1 color red dist 2

yaxis min 0 !Sets the y axis to zero

d1 line marker circle msize 0.2

end graph

O arquivo de dados (mydata.dat), no mesmo diretório do código-fonte, é:

1 2

2 6

3 2

4 5

5 9

O primeiro comando, size, define o tamanho do papel com o qual estamos trabalhando. Neste
artigo, podemos colocar qualquer número de gráficos ou outros desenhos, embora neste caso tenhamos
apenas um único gráfico. O segundo comando size, dentro do loop gráfico, define o tamanho do gráfico
dentro da página. Para separar o gráfico do resto da página, o GLE dimensiona automaticamente o
gráfico para 70% do tamanho dado e também adiciona uma caixa. Digitar o comando nobox dentro
do loop gráfico removerá a caixa. Para alterar uma ou ambas as escalas padrão, usamos os comandos
vscale e hscale. Por exemplo, inserindo os comandos:

size 10 10

nobox

vscale 1.2

hscale 1
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removeria a caixa e escalaria o eixo vertical para 12cm e o eixo horizontal para 10cm. Para definir
o tamanho do gráfico para 100% e remover a caixa, podemos usar o comando de atalho fullsize dentro
do módulo.

Os dados são armazenados no GLE como um conjunto de coordenadas (x, y), cada uma com um
nome dado por dn, onde n é um inteiro. O padrão para o primeiro conjunto de dados é d1, d2 para
o segundo e assim por diante. O comando data informa ao GLE qual arquivo usar para o conjunto
de dados e, no exemplo acima, usamos as configurações padrão. Se quisermos, podemos especificar
qualquer conjunto de dados.

data mydata.dat d34

De maior utilidade, se tivermos um arquivo de dados com várias colunas, podemos definir um
conjunto de dados usando qualquer par de colunas.

data experiment.dat d1=c1,c2 d2=c1,c3

Que leria as colunas 1 e 2 do arquivo experiment.dat no conjunto d1 e as colunas 1 e 3 desse arquivo
no conjunto d2.

Para manipular algebricamente os valores das colunas de um arquivo (extremamente útil na prática)
faça assim por exemplo:

data "HD52437-final.dat" d1=c1,c2 !d1 abrange colunas c1 e c2

let d1 = x-1.8, d1-2.1 !subtrai 1.8 da coluna c1 e 2.1 da c2

d1 lstyle 1 lwidth 0.01 color red key "HD 52437" !faz o gráfico

Repare que a primeira coluna é denotada por x, mas a segunda coluna não é denotada por y!!!

Um exemplo completo para fazer esse gráfico seria o seguinte:

size 14 10

begin graph

xaxis min 3800 max 5160

yaxis min 0.4 max 1.1

key pos br compact offset 0.2 0.2 nobox

data "HD52437-final.dat" d1=c1,c2 !Lê o primeiro arquivo de dados

let d1 = x-1.8, d1-2.1 !subtrai 1.8 da coluna c1 e 2.1 da c2

d1 lstyle 1 lwidth 0.01 color red key "HD 52437" !faz o gráfico

data "HD52437-mod.dat" !Lê o segundo arquivo de dados

d2 lstyle 1 lwidth 0.01 color blue key "Synth model" !faz outro gráfico

title ""

xtitle "Wavelength (\AA)"

ytitle "Normalized Flux"

O comando title coloca, como seria de esperar, um título no gráfico. O título deve estar contido
entre aspas e pode ser seguido por comandos definindo a altura, a cor ou a fonte do título. O comando
dist define a distância do título (em cm) a partir do topo do eixo x, a configuração padrão é zero com
valores positivos e negativos também permitidos.

Outra configuração padrão que é frequentemente alterada é o hábito do GLE de fazer com que a
origem do gráfico seja o par de dados mais baixo (x, y). Para definir a origem e o máximo, usamos o
comando

2



xaxis min 0 max 5 dpoints 1

yaxis min 0 max 10 dpoints 1

Onde min e max determinam os valores máximo e mínimo dos eixos x e y. dpoints define o número
de casas decimais exibidas nos dados.

Para fazer o gráfico os dados, usamos o rótulo de dados (d1, d2, d3, ...) seguido por um conjunto
de comandos que determinam como os dados são plotados. O comando line diz ao GLE para juntar
os pontos com uma série de linhas retas. Podemos aplicar as opções de formatação usuais para linhas,
adicionando qualificadores após o comando de dados principal.

d2 line lstyle 2 lwidth 0.01 color red

O comando do marcador d1 indica que cada ponto deve ser representado por um conjunto de
marcadores circulares de tamanho 0,2 cm. Os marcadores são idênticos aos usados fora do módulo
gráfico: uma lista pode ser encontrada no apêndice. Por padrão, nem as linhas nem os marcadores são
desenhados pelo GLE, e um erro nesse comando geralmente pode ser o motivo por trás dos gráficos
em branco.

Os comandos do conjunto de dados têm a mesma sintaxe da função set introduzida na seção
anterior. Os subcomandos podem aparecer na mesma linha ou em linhas separadas, cada qual com
seu próprio rótulo de dados. O script a seguir é idêntico ao comando de linha única,

d1 line

d1 marker circle

d1 msize 0.2

Muitas vezes devemos usar a versão mais longa ao destacar novos comandos ou para tornar os
programas mais fáceis de entender. Se desejarmos formatar um grupo de tipos de dados ao mesmo
tempo, também podemos usar o comando dn, que se aplica a todos os conjuntos de dados definidos
ao mesmo tempo.

dn marker circle

d3 marker square

Isso irá desenhar todos os conjuntos de dados com círculos, exceto para o conjunto d3, que será
desenhado com quadrados. Observe que o comando dn sobrescreverá qualquer comando de formatação
anterior, portanto, se tivéssemos escrito:

d3 marker square

dn marker circle

Todos os conjuntos de dados seriam círculos, independentemente do comando d3 marker square.
Se um ponto de dados estiver faltando (não há nenhum valor fornecido no arquivo de dados), por

padrão, o GLE não conectará os pontos em nenhum dos lados do espaço em branco. Para conectar
todos os pontos, mesmo se eles não forem consecutivos, podemos adicionar o comando nomiss, na
mesma instrução do comando de linha, ou com seu próprio rótulo de dados separado.
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