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تقرير حالة عن االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية

فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بصيانة
ومراقبة تمثيل البيانات
)(IPET-DRMM
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تنبيه بشأن المسؤولية عن االرتحال
المادة

42

ال يكون لتوصيات األفرقة العاملة أي وضع داخل المنظمة إال إذا وافقت عليھا الھيئة التأسيسية المسؤولة .وفي حالة
أفرقة العمل المشتركة ينبغي أن يوافق رؤساء الھيئات التأسيسية المعنية على التوصيات قبل تقديمھا إلى الھيئة التأسيسية
المعينة.
المادة

43

في حالة تقديم توصية من فريق عامل في ما بين دورات الھيئة التأسيسية المسؤولة ،سواء في جلسة لفريق عامل أو
بالمراسلة ،يجوز لرئيس الھيئة ،كتدبير استثنائي ،الموافقة على التوصية بالنيابة عن الھيئة التأسيسية عندما تكون
المسألة ،في رأيه ،عاجلة ،وال تنطوي فيما يبدو على التزامات جديدة لألعضاء .ثم يمكنه تقديم ھذه التوصية إلى
المجلس التنفيذي أو إلى رئيس المنظمة العتمادھا من أجل اتخاذ إجراء وفقا ً للمادة .(5)9
© المنظمة العالمية لألرصاد الجوية،

2015

حق النشر بالنسق المطبوع ،أو اإللكتروني أو أي نسق آخر وبأي لغة محفوظ للمنظمة  .WMOويجوز استنساخ
مقتطفات قصيرة من مطبوعات المنظمة  WMOبدون إذن شريطة اإلشارة بوضوح إلى المصدر الكامل .وينبغي توجيه
المراسالت التحريرية والطلبات الخاصة بنشر أو استنساخ أو ترجمة المطبوع )المواد( جزئيا ً أو كليا ً إلى:
7 bis, avenue de la Paix
P.O. Box No. 2300
CH-1211 Geneva 2, Switzerland

Tel.: +41 (0)22 730 84 03
Fax: +41 (0)22 730 80 40
E-mail: Publications@wmo.int

مالحظة
التسميات المستخدمة في مطبوعات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WMOوطريقة عرض المواد فيھا ال تعني
التعبير عن أي رأي من جانب أمانة المنظمة  WMOفيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو
لسلطاتھا أو فيما يتعلق بتعيين حدودھا أو تخومھا.
اآلراء المُعرب عنھا في مطبوعات المنظمة  WMOھي آراء أصحابھا وال تعكس بالضرورة آراء المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية  .WMOكما أن ذكر شركات أو منتجات معينة ال يعني أن ھذه الشركات أو المنتجات معتمدة أو
موصى بھا من المنظمة العالمية لألرصاد الجوية تفضيالً لھا على سواھا مما يماثلھا ولم يرد ذكرھا أو اإلعالن عنھا.
وھذه الوثيقة )أو التقرير( ليست مطبوعا ً رسميا ً من مطبوعات المنظمة  WMOولم تخضع إلجراءاتھا التحريرية
المعيارية .واآلراء المُعبّر عنھا فيھا ال تعني بالضرورة أنھا معتمدة من المنظمة.
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ملخص تنفيذي
استحدثت نماذج الشفرات الجدولية ) (TDCFلتوفير حلول مرنة لتمثيل البيانات كما أثبتت فائدتھا في شكل الطائفة
الواسعة من النماذج المعيارية التي أُعدت لبيانات رصد متنوعة.
وقد سار االرتحال من الشفرات األبجدية العددية التقليدية ) (TACإلى نماذج الشفرات الجدولية  TDCFبشكل مطرد في
السنوات األخيرة .وحُدد تشرين الثاني /نوفمبر  2014باعتباره الموعد النھائي لالرتحال لكن ال تزال بعض المسائل
تحتاج إلى حل لبلوغ االرتحال الكامل حيث تستطيع جميع المراكز العمل باالعتماد على تدفق معلومات نماذج الشفرات
الجدولية  .TDCFوتتمثل المسائل الرئيسية في إتاحة تقارير الرصد في النماذج  ،TDCFوفي جودة القيم المُبلغ عنھا
وكذلك المحطات والبيانات الشرحية لألدوات المُتض َمنة في نماذج الشفرات الجدولية .ووفقا ً للتقارير الواردة من مراكز
التنبؤ العددي بالطقس ،فإن المسألة الرئيسية بالنسبة للرصدات السطحية ھي إتاحتھا ،بينما تتمثل المسألة الرئيسية
بالنسبة لرصدات الھواء العلوي في ھيكل اإلبالغ وجودة محتوى البيانات ،ال سيما للتقارير المنفصلة في أجزاء،
واألخطاء المرتبطة بإعادة التشكيل من الشفرات األبجدية العددية التقليدية  TACإلى نماذج الشفرات الجدولية .TDCF
ويُشجَّ ع أعضاء المنظمة  WMOعلى استعراض مدى إتاحة وجودة البيانات الشرحية لتقارير  ،TDCFوعلى استعراض
استراتيجية االرتحال والتدريب الوطنية للتأكد من توقف نشر الشفرات  TACبعد التأكد من أن تقارير  TDCFلھا جودة
مماثلة أو أفضل من تقارير الشفرات .TAC
ومن شأن اتباع نھج معياري لإلخطار بالمسائل المرتبطة بالمشاكل المتعلقة بالتقارير في نسق النماذج  TDCFوإلدارة
ھذه المسائل أن يساعد في تحسين جودة التقارير المعدة بنماذج الشفرات الجدولية.
وال يزال التزام أعضاء المنظمة  WMOضروريا ً الستكمال االرتحال من أجل تلبية مختلف المتطلبات الجديدة من
مشاريع ومبادرات المنظمة  ،WMOبما في ذلك النظام العالمي المتكامل للرصد ) (WIGOSالتابع للمنظمة ،WMO
واإلطار العالمي للخدمات المناخية ) (GFCSوالمراقبة العالمية للغالف الجليدي ) (GCWالتي ال تستطيع الشفرات
األبجدية العددية التقليدية أن تقدم حلوالً أساسية لھا.
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مقدمة

-1

أطلقت لجنة النظم األساسية  CBSعملية االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية ) (MTDCFرسميا ً في  2002وأدخلت
اجتماعات لجنة النظم األساسية  CBSالمتعاقبة ودققت جدوالً زمنيا ً لالرتحال متعدد السنوات ،يشار إليه باعتباره
مصفوفة االرتحال.
مصفوفة االرتحال

تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني/
نوفمبر  2016نوفمبر  2015نوفمبر  2014نوفمبر  2013نوفمبر  2012نوفمبر  2011نوفمبر  2010نوفمبر  2009نوفمبر 2008

التوزيع الموازي
للشفرات  TACو TDCFأوقف

إتمام االرتح ال

وقف التوزيع الموزازي
للشفرات  TACوTDCF
ب دء التب ادل التجري بي
إتمام االرتح ال

وقف التوزيع الموازي
للشفرات  TACوTDCF

إتمام االرتح ال

إتمام االرتح ال

إتمام االرتح ال
ROCOB SHIP, CODAR, WINTEM, ARFOR, RADREP, MAFOR, HYDRA, HYFOR, CLIMAT TEMP

فئة الشفرات األبجدية العددية التقليدية
تشرين الثاني /تشرين الثاني /تشرين الثاني/
)(TAC
نوفمبر  2007نوفمبر  2006نوفمبر 2005
الفئة  :1العامة
SYNOP, SYNOP MOBIL
بدء التب ادل
التشغيلي
PILOT, PILOT MOBIL
TEMP, TEMP MOBIL
TEMP DROP, CLIMAT
الفئة  :2الرصدات الساتلية
إتمام االرتح ال
SARAD, SAREP,
SATEM, SATOB
بدء التبادل التشغيلي
الفئة  :3الطيران
METAR, SPECI, TAF
ال
االرتح
إتمام
AMDAR
الفئة  :4البحرية
BUOY, TRACKOB,
BATHY, TESAC,
WAVEOB, SHIP,
ب دء التب ادل التجري بي
CLIMAT SHIP,
PILOT SHIP,
بدء التبادل التشغيلي
TEMP SHIP,
Argos data
الفئة  :5شفرات متنوعة
RADOB, IAC,
ب دء التب ادل التجري بي
IAC FLEET,
GRID, RADOF
الفئة  :6لم تعد وافية بسبب قِدمھا
ICEAN, GRAF, NACLI etc., SFAZI, SFLOC, SFAZU, ROCOB,
ال تنطبق CLIMAT TEMP SHIP

دعت مصفوفة االرتحال جميع أعضاء المنظمة  WMOإلى إتمام االرتحال في تشرين الثاني /نوفمبر  .2010ومثل
تشرين الثاني /نوفمبر  2014الموعد النھائي األخير لوقف النشر المتوازي لرسائل الشفرات األبجدية العددية التقليدية
ورسائل الشفرات  BUFRفي الفئة  SYNOP ،TEMP/PILOT) 1و .(CLIMATولذلك ،وابتدا ًء من ھذه النقطة الزمنية،
كان القصد ھو وقف نشر ھذه األنساق للشفرات األبجدية العددية التقليدية .واآلن وقد بلغنا نقطة زمنية تتجاوز الموعد
المحدد إلنھاء االرتحال ،نعتقد أن من المفيد استعراض إنجازات االرتحال وتقييم حجم العمل المتبقي.
يتيح االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية  MTDCFإمكانية كبيرة لتحسين جودة بيانات األرصاد الجوية التي يتم
تبادلھا في ما بين أعضاء المنظمة  WMOوھذا األمر بالغ الوضوح في حالة نشرات المسابير الراديوية .ويمكن لنشرات
 BUFR TEMPو PILOTإرسال البيانات باستبانة عالية وأن تشمل بيانات مسابير راديوية منساقة من أجل التحديد الدقيق
لكل نقطة بيانات.
وحتى في بداية  ،2015ال يزال ھناك تباين كبير في حالة إتمام االرتحال في ما بين أعضاء المنظمة  .WMOفبينما أتم
بعض المشغلين االرتحال ،ال يزال آخرون يرسلون التقارير التقليدية للرصد السطحي الصادر من محطة أرضية
 SYNOPوتقارير الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادرة من محطة أرضية  ،TEMPوتقارير
المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية  CLIMATعلى النظام العالمي لالتصاالت .ونتيجة لذلك،
يُعمم حاليا ً مزيج من الشفرات  TACو BUFRعلى النظام العالمي لالتصاالت وسيستمر ذلك لفترة زمنية غير محددة في
ّ
المستقبل .وھناك مخاطر كبيرة مرتبطة بھذه الحالة .ولذلك ولصالح اإلتمام
المنظم لالرتحال ،ونشرات  TACذات
النوعية الجيدة ينبغي فقط أن يُستعاض عنھا ببيانات الشفرة  BUFRذات الجودة المناظرة أو األفضل .وتوضع خطط
لمعالجة ھذه المسألة )انظر "خطة إلدارة المسائل المتعلقة بتمثيل البيانات"(.
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وتناقش أدناه أسباب التباين في معدل اإلتمام ،لكننا نستطيع اإلشارة إلى نقص الفھم المشترك ألھداف االرتحال،
ولمسائل القدرة والتدريب باعتبارھا عوامل أساسية .وقد تحققت بعض النجاحات الجوھرية في بناء القدرات لكن
ال تزال ھناك حاجة ماسة للتنسيق الوطني والدولي لمعالجة المسائل التي تعوق طريق اإلتمام.
وقد وضعت فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بصيانة ومراقبة تمثيل البيانات ) (IPET-DRMMالمعايير
التالية ١العتبار االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية  MTDCFقد تم إنجازه:
أ-

إن المنظمة العالمية لألرصاد الجوية  WMOلم تعد تحتفظ بالشفرات األبجدية العددية التقليدية للمراقبة العالمية
للطقس )لكن شفرات بيانات معلومات األرصاد الجوية التطبيقية  OPMETسيتم االحتفاظ بھا طالما تطلب
منظمة الطيران المدني الدولي  ICAOذلك(؛

ب-

تستطيع جميع المراكز التي تستخدم المعلومات المتبا َدلة في الشبكة الرئيسية لالتصاالت ) (MTNالتابعة للنظام
العالمي لالتصاالت العمل باالعتماد على تدفق معلومات نماذج الشفرات الجدولية TDCF؛

ج-

ال يلزم مركز وطني إلنتاج المعلومات في نسق الشفرات األبجدية العددية التقليدية ألغراض التبادل على
النظام العالمي لالتصاالت.

يقدم ھذا التقرير ملخصا ً إلتاحة البيانات في النماذج  TDCFاعتباراً من شباط /فبراير  ،2015فضالً عن المنافع والمسائل
المحددة لالرتحال باالعتماد على نتائج المراقبة العالمية للطقس ) (WWWوتقرير االرتحال الذي ينتجه المركز األوروبي
للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى ) ،(ECMWFبمدخالت ومساھمات من مراكز عالمية كثيرة للتنبؤ العددي بالطقس
) Ingleby) (NWPو .(2015 ،Vasiljevicومن المتوقع أن ييسر ھذا التقرير إدخال تحسينات على كمية البيانات وجودتھا،
على السواء .ويقدم أيضا ً توصيات لإلجراءات التي يتخذھا كل عضو إلتمام االرتحال ،وكذلك بعض الخيارات بشأن
كيفية اإلبالغ عن سبر الھواء العلوي في النسق  ،BUFRوھو أحد المسائل الرئيسية ،ال سيما في استخدام البيانات في
النماذج الخاصة بالتنبؤ العددي بالطقس  .NWPويغطي التقرير النتائج األولية للبحوث فقط وال يغطي كثير من البيانات
األوقيانوغرافية والمناخية.

 1الشرط أ -تم تحقيقه فيما يتعلق بالفئة  1م ن تنس يق الش فرات ) .(CLIMAT ،SYNOP ،TEMPوال ي زال يتع ين إتم ام الش رطان
ب وج.
الشرط )ج( يسمح ضمنيا ً بتحول الشفرات األبجدية العددي ة التقليدي ة إل ى نم اذج الش فرات الجدولي ة  .BUFRوإذا ت م أداء ذل ك عل ى
نحو جيد بصورة كافية فإن ھذا يلبي المتطلبات الفنية لالرتحال .إال أن الشفرات  TACتفتقر إل ى الدق ة وعناص ر البيان ات الش رحية
الت ي توج د ف ي نش رات نم اذج الش فرات الجدولي ة ،كم ا أن ج ودة نش رات  BUFRالمس تمدة م ن الش فرات  TACتك ون غالب ا ً أدن ى
مستوى من البيانات المنتجة في النموذج  BUFRمن البيانات األصلية.
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-2

حالة االرتحال

2.1

انقطاع صيانة الشفرات األبجدية العددية التقليدية

TAC

بانتھاء مصفوفة االرتحال ،فإن أي تعديل مستقبلي على ممارسات تقارير الرصد التابعة للمنظمة  WMOيتطلب تغييرات
في شفرات المنظمة  WMOسيُطبق فقط على الجداول في نماذج الشفرات الجدولية وعلى الالئحتين ) B/Cوھي اللوائح
المتعلقة بتقديم التقارير بشأن مختلف أنواع البيانات في صيغة الشفرة  .(BUFRالمش ّغلون الذين يستخدمون تقرير الرصد
العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادر من محطة أرضية  ،TEMPوتقرير الرصد السطحي الصادر من
محطة أرضية  ،SYNOPأو تقرير المتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية  CLIMATسيتعرضون
لمخاطر عدم القدرة على تنفيذ التعديالت .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن المشغلين الذين يؤدون تحويل الشفرات  TACإلى
 BUFRيستخدمون في الواقع الشفرات  TACكأنساق شفرات وطنية لم تعد تؤيدھا بعد سلطة خارجية.
2.2

إتاحة تقارير  BUFRالسطحية والخاصة بالھواء العلوي

ترد ھنا ٢قائمة نشرات  BUFRالمس ّجلة في مطبوع المنظمة  WMOرقم  ،9المجلد  ،C1كما ُتحدّث كل أسبوعين .كما
ترد خرائط تغطية لنشرات الشفرات  TACوالنشرات السطحية ،والخاصة بالھواء العلوي في الشفرة  BUFRأثناء آخر
فترة للمراقبة الخاصة للشبكة الرئيسية لالتصاالت  15-1 :(SMM) MTNنيسان /أبريل  2015وھي متاحة ھنا .٣وتتوافر
ھنا ٤أعداد لتقارير  TACو BUFRبالنسبة للتقارير  ،SYNOPو TEMPوتقارير رصد الرياح العلوي الصادر من محطة
أرضية  PILOTلكل بلد/إقليم.
ويوفر زھاء  70في المائة من محطات الرصد السطحية ومحطة رصد الھواء العلوي حاليا ً تقرير  BUFRوإن نحو
في المائة من بيانات تقارير الرصد السطحي من محطة بحرية  SHIPمتاح في نسق الشفرة  ،BUFRمع أن النموذج
المعياري  SHIPالمستخدَم ھو تدبير مؤقت ويتم االستعاضة عنه بنماذج معيارية جديدة.
2.3

الفوائد المحددة

2.3.1

مرونة نماذج الشفرات الجدولية  TDCFوقابليتھا للقياس

90

تو ّفر نماذج الشفرات الجدولية  BUFRحالً بسيطا ً وقابالً للقياس لتمثيل مختلف البارامترات المادية فضالً عن مصادر
وأدوات الرصد بمجرد إضافة أدوات وصف جديدة وأرقام جداول الشفرات .وتتمتع البيانات الساتلية ،ضمن بيانات
أخرى ،بفوائد  BUFRإلى أكبر حد .وتشمل أمثلة أخرى ُتحدد ھوية النظام العالمي المتكامل الرصد ) (WIGOSالتابع
للمنظمة  WMOالمصمّم لتوفير نظام منھاجي لتحديد ھوية محطات الرصد ليحل محل مح ّدد ھوية المحطات التقليدي من
خمسة أرقام التابع للمنظمة  ،WMOوالتقرير اليومي للمتوسطات والمجاميع الشھرية الصادرة من محطة أرضية
 CLIMATالتي توفر إحصاءات وبارامترات يومية باإلضافة إلى تقرير  CLIMATالتقليدي والبيانات المتعلقة بعمق الثلج
تشمل معلومات عن العمق الثلجي الصفري الذي تستطيع الشفرات األبجدية العددية التقليدية  TACتقديم حلول محدودة
بشأنه.
2.3.2

مستوى أعلى من دقة القيم

للنماذج  BUFRالقدرة على اإلبالغ عن القيم بدقة أعلى مما يحل المسائل المالزمة للشفرات  TACمن حيث دقة القيم
المُبلغة بقيم تقريبية .وعلى سبيل المثال ،فيما يتعلق بتقارير  ،TEMPفإن درجتي الحرارة لكلتا  +13.5درجة مئوية
و +13.4درجة مئوية يُرمز إليھا بالرقم  .134يمنح متوسطا ً مقابالً يبلغ  -0.05درجة مئوية .وفي بعض الحاالتُ ،تجرى
القياسات برقمين عشريين و ُتشفر جميع القيم بين  +13.40درجة مئوية و +13.59درجة مئوية بالرقم  134في حين أن فك
2

.http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/TDCFMigration_en.html

http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/monitor/smm/smm_apr15_analysis.html 3
ftp://ftp.wmo.int/GTS_monitoring/SMM/From_WMO/sm15401.015/ANALYSIS/RBSCN_TACvsTDCF201504.docx 4
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شفرة الرقم على أنه  13.4درجة مئوية يعطي متوسط مقابل يبلغ  -0.059درجة مئوية .والفارق ھو على مستوى
الضوضاء بالنسبة للتنبؤ العددي بالطقس لكن يمكن أن يكون ذو أھمية للتطبيقات الخاصة بالبحوث المناخية.
2.3.3

تقارير  BUFRاألصلية الخاصة بالھواء العلوي

توفر تقارير  ٥BUFRاألصلية الخاصة بالھواء العلوي غالبا ً بيانات مسابير راديوية عالية االستبانة الرأسية أحيانا ً مع
معلومات )انحراف( الموقع عند كل نقطة صعود .وأظھرت اإلحصاءات أن بيانات المسابير الراديوية عالية االستبانة
ُتحسّن تحليل وأداء التنبؤات مع افتراض مراقبة جودة النوعية في حين أن بيانات  BUFRالمعاد تشكيلھا ال تحقق اختالفا ً
كبيراً في األداء .ونظراً لتزايد استبانة النماذج الحالية للتنبؤات العالمية واإلقليمية والمحلية ،تغدو المعلومات المتعلقة
باالنحراف عامالً ھاما ً لتحسين أداء التنبؤات.
2.4

المسائل المحددة في تشفير وفك تشفير التقارير

2.4.1

استخدام طبعات  BUFRونماذجھا المعيارية

BUFR

ال يزال بعض التقارير  BUFRيستخدم الطبعة  ،3بدالً من الطبعة  4التي ينبغي أن تستخدمھا .ولنماذج الشفرات
الجدولية  TDCFنماذج معيارية ،أي سالسل من أدوات الوصف المخصصة إلبالغ رصدات محددة .واستخدام النماذج
المعيارية غير متسق في ما بين منتجي الشفرات  ،BUFRمما يفرض عمالً إضافيا ً على مستخدمي البيانات .ونماذج
 BUFRالمعيارية الجديدة من السفن والمحطات العائمة لم ُتستخدم على نطاق واسع.
2.4.2

المعلومات المتعلقة باالنحراف في بيانات الھواء العلوي

مع أن المعلومات المتعلقة باالنحراف )الوضع عند كل نقطة صعود( ھي إحدى فوائد نماذج  BUFRاألصلية فإن  20في
المائة فقط من محطات الھواء العلوي تقدم معلومات تتعلق باالنحراف في كانون الثاني /يناير  .2015ومحطات كثيرة
تستخدم أنماط المسابير الراديوية ذات القدرة على توفير المعلومات المتعلقة باالنحراف ،ال تبلغھا.
2.4.3

البيانات الشرحية

مع أن وجود بيانات شرحية لمحطات وأدوات الرصد في كل رسالة يشكل إحدى النقاط القوية لنماذج الشفرات الجدولية
فإنه ال تزال ھناك مسائل يتعين حلھا.
2.4.3.1

موقع محطة الرصد ،خط العرض /خط الطول ،االرتفاع

ُتبلغ أخطاء البيانات الشرحية المتعلقة بالموقع ،بما في ذلك إغفال خط العرض /خط الطول ،والمواقع المتغيرة زمنيا ً
واإلحداثيات المختلفة بين المحطات المسجلة في مطبوع المنظمة  WMOرقم  ،9المجلد األول ،وإحداثيات مواقع .BUFR
وتكون المعلومات المتعلقة بالمواقع مُغفلة أو خاطئة بنسبة تصل إلى  30في المائة في تقارير المسابير الراديوية لـ
 .BUFRويبدو أن أضخم سبب منفرد من الخطأ ھو خطأ التحويل من الدرجات والدقائق إلى األرقام العشرية )على سبيل
المثال 3 30 ،يحوّ ل إلى  3.30بدالً من  .(3.50وارتفاع المحطة ھام أيضاً ،ال سيما بالنسبة للمحطات السطحية لكنه لم
يُبحث بعد .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن  BUFRقادرة على إبالغ ارتفاع جھاز استشعار الضغط ،لكن في حاالت كثيرة ُتمأل
تلك الخانة بنفس قيمة ارتفاع المحطة.

 -5ال ي زال تعري ف رس ائل  BUFRاألص لية ين اقش ،لك ن ھن ا ف إن تل ك الرس ائل ُتن تج مباش رة م ن نت ائج الرص د ب أي ش كل ك ان
)بمدخالت يدوية ،ملفات ،مطبوعات بيانات من خالل بروتوك والت ال تحكم ف ي اإلرس ال /بروتوك ول اإلنترن ت  (TCP/IPب دالً م ن
التحويل /إعادة التشكيل من الشفرات التقليدية التي تنطوي على إغفال كبير للمعلومات.
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2.4.3.2

ُمحدّد ھوية بيانات الھواء العلوي من السفن

تكون محددات الھوية أحيانا ً مُغفلة أو خاوية .ولبعض تقارير المسابير الراديوية من السفن مُحدد ھوية رقمي تابع
للمنظمة  WMOوإشارة ھوية للسفينة مما يسبب اختالطا ً لعدم وجود طريقة واضحة للتمييز بين التقارير الواردة من
السفن والتقارير الواردة من األرض .وبعض تقارير المسابير الراديوية المستمدة من محطة أرضية ثابتة ذات حروف
واردة في مُحدد ھوية السفينة أو المحطة األرضية المتنقلة يفترض إغفالھا بالنسبة للمحطات األرضية الثابتة ويُسبب
أخطاء في فك التشفير.
2.4.3.3

أنماط األدوات وصيغ البرمجيات

تشكل أخطاء أنماط المسابير الراديوية المُبلغة إشكالية لنظم التنبؤ التعددي بالطقس حيث يمكن استخدام المعلومات
لتصحيح االنحراف اإلشعاعي ،وتقديرات خطأ الرصد ،وللبت في استخدام رطوبة تروبوسفير الطبقة العليا .وتعود
التقارير الخطأ لنمط المسبار الراديوي في الشفرة  BUFRبصفة رئيسية إلى استخدام نفس أرقام شفرة نمط المسبار
الراديوي المُستخدَم في  ،TEMPألنه في جدول الشفرات العام جيم 2-الوارد في مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم
 ،306المجلد األول 2-الجزء جيم( ألنماط المسابير الراديوية ،فإن أرقام الشفرات التي تصل إلى ُ 99تستخدم في تقارير
الرصد العلوي لدرجات الحرارة والرطوبة والرياح الصادرة من محطة أرضية  TEMPوأرقام الشفرات التي تصل إلى
ُ 255تستخدم بالنسبة لـ BUFR؛ وعلى سبيل المثال فإن التقارير المسماة النمط  30في تقارير  TEMPيمكن أن تكون 130
في الشفرة  .BUFRوھناك أيضا ً حاالت إغفال للقيم وقيم تبدو خاطئة في تقارير  TEMPو/أو .BUFR
يمكن أن تكون للنموذج المعياري  BUFRإلبالغ سبر الھواء العلوي أدوات وصف إضافية لتحديد الرقم المسلسل
للمسابير الراديوية والصيغة البرمجية التي يمكن استخدامھا لتحديد األدوات ومعالجة التغيرات في نمط مسبار راديوي
معين ،كما أنھا يمكن أن تكون مفيدة في تصحيح انحراف المسبار الراديوي في التنبؤ العددي بالطقس  NWPوالدراسات
المناخية .وھذه المعلومات لم ُتستخدم استخداما ً كامالً في نظم التنبؤ العددي بالطقس .NWP
2.4.3.4

التحول من الشفرات األبجدية العددية التقليدية  ،TACإلى آخره
األخطاء في محتوى  BUFRبسبب
ّ

اكتشف عدد من األخطاء في كثير من تقارير  BUFRحُوّ لت/أُعيد تشكيلھا من الشفرات األبجدية العددية التقليدية .TAC
كثير منھا سببته أخطاء في تحويل الوحدات والبارامترات ،وكذلك في مصدر فك تشفير الرسائل  TACالذي يتألف من
طائفة متنوعة من القواعد المع ّقدة )من مثل إغفال أرقام رئيسية للحد من طول الرسالة( .والمسألة ھي أن أجھزة فك تشفير
 TACالمستخدَ مة في التحوّ ل  TAC-TDCFال تتسم غالبا ً بالمھارات الالزمة لمعالجة ھذه القواعد المحددة معالجة صحيحة،
على خالف أجھزة فك التشفير المستخدمة في نظم التنبؤ العددي بالطقس  NWPالتي لديھا خبرة متراكمة في معالجة
الحاالت الخاصة .وترد أدناه قائمة باألخطاء المُبلغ عنھا في تقارير  BUFRالمعاد تشكيلھا .وبوجه عام ،فإن تقارير BUFR
السطحية )المُعاد تشكيلھا من تقارير  SYNOPو (SHIPتتضمن أخطاء أقل ،وأدنى خطورة من تقارير  BUFRالخاصة
بالھواء العلوي )المُعاد تشكيلھا من تقارير  TEMPوتقارير رصد الرياح العلوية الصادر من محطة أرضية .(PILOT
وكان أحد بواعث إدخال  TDCFھو التحوّ ل تدريجيا ً من تناول قواعد  TACالمعقدة .وبسبب بطء سرعة االتصاالت في
الفترة التي وُ ضعت فيھا  TACفي الممارسة أوالً ،فإن جھداً كبيراً أُنفق في ابتكار قواعد ترميز ترمي إلى التقليل إلى
أدنى حد من طول الرسائل .ولألسف ،فإن نتائج البحث األولية تظھر أن تقارير  BUFRكثيرة ال تزال تتأثر بھذه القواعد
من خالل عملية إعادة التشكيل .TAC-TDCF
وعلى سبيل المثال ،يُرمز إلى ارتفاعات جھد األرض بأرقام أساسية مغفلة في  .TACوتستمر ھذه الممارسة على نحو
خاطئ أحيانا ً في تقارير  BUFR TEMPالمحوّ لة .وفي تقارير ُ TEMPتبلَّغ ارتفاعات جھد األرض ،بأمتار كاملة من جھد
األرض؛ ويُحذف الرقم المُعبر عنه باآلالف بالنسبة لألسطح التي تصل إلى  500-hPaھيكتوباسكال ،لكن ال تشملھا.
وعلى سبيل المثال ،يُرمز إلى  3,249متراً عند  700-hPaھيكتوباسكال بالرمز  249في تقارير  ،TEMPويتعين استنتاج
الرقم األلفي عند فك تشفير تقرير  TEMPإلنتاج رسالة  BUFRباالعتماد على االرتفاعات التقريبية للسطوح القياسية
ثابتة الضغط .وكثيراً ما ُتقدم تخمينات خاطئة لالرتفاع عند  700-hPaھيكتوباسكال ألن االرتفاع الفعلي يتغير من نحو
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 2,100متر )على سبيل المثال في المنطقة القطبية( إلى  3,400متر )أي أن الرقم الرئيسي يمكن أن يكون  2و.(3
وبالمثل ،فإن ارتفاعات جھد األرض ُتبلغ بعشرات أمتار جھد األرض بالنسبة لألسطح عند  500-hPaھيكتوباسكال
واألعلى من ذلك )أي أن آالف ومئات وعشرات أرقام االرتفاع فقط ھي التي ُتبلغ؛ ويرمز إلى  11,784متراً عند
مستوى  200-hPaھيكتوباسكال بالرقم  .(178ويتعين استنتاج الرقم بعشرات اآلالف مما يُنتج أحيانا ً قيم خاطئة في
رسائل  BUFRالمحوّ لة/المعاد تشكيلھا .وھناك أيضا ً قاعدة استثنائية لتشفير ارتفاعات جھد األرض السلبية )األدنى من
مستوى سطح البحر( ،التي ُتبلغ بإضافة  500إلى القيمة المطلقة لجھد األرض في ) TACأي يُرمز إلى  90متراً بالرقم
 .(590ويُرمز إلى ھذا غالبا ً على أنه  ،590بدالً من –  90في رسائل  BUFRالمحوّ لة/المُعاد تشكيلھا .ويعود منشأ ھذه
األخطاء إلى التعقد المتأصل للشفرات  TACكما يوضّح صعوبة التحويل/إعادة التشكيل.
وتشمل األخطاء واألرقام المقابلة المُبلغ عنھا في تقارير  BUFRالسطحية المُعاد تشكيلھا:






األرقام المقابلة لدرجة الح رارة ،الناجم ة ع ن التح وّ ل إل ى ال درجات المئوي ة ) ،(TACودرج ات كلف ين
وتقريب القيم في تقارير TAC؛
التحوّ ل الخاطئ و/أو المزيج من حساب سرعة الرياح بين العقد والكيلومتر/ساعة؛
اختالف التقريب في سرعة الرياح؛
األرقام الرئيسية المضللة فيما يتعلق بالضغط؛
الفارق الطفيف في الضغط المُبلغ في  TACو.BUFR

)(BUFR

تشمل األخطاء واألرقام المقابلة المُبلغ عنھا في تقارير  BUFRالخاصة بالھواء العلوي المعاد تشكيلھا ما يلي:








2.4.4

الخلط بين منخفض نقطة الندى ودرجة حرارة نقطة الندى؛
التحويل الخاطئ لمنخفض نقطة الندى الذي يلقى معاملة خاصة في جدول الشفرات  TEMPفي نط اق م نخفض
محدد؛
المشاكل المرتبطة بمستوى التروبوبوز المُبلغ؛
الرياح السطحية المكررة كرياح ھامة علوية المستوى؛
البيانات السطحية المكررة كبيانات  1000ھيكتوباسكال
التحويل الخاطئ و/أو المزيج من تحديد سرعة الرياح بين العقد والـ كم/ساعة؛
التخمينات الخاطئة لألرقام الرئيسية المغفلة الرتفاعات جھد األرض في شفرة تقرير TEMP؛
القيم غير الواقعية في درجة الحرارة واإلحداثية الرأسية المغفلة.
تقارير  BUFRالخاصة بالھواء العلوي المعاد تشكيلھا المنفصلة إلى أجزاء

المسألة الرئيسية لتقارير  BUFRالخاصة بالھواء العلوي لمستخدمي التنبؤ العددي بالطقس ھي الشفرة  BUFRالمعاد
تشكيلھا التي يتم تلقيھا لألجزاء المنفصلة ألف وباء وجيم ودال .وتأتي الممارسة من تقارير  ،TACالتي تقسم المستويات
فيھا إلى مستويات قياسية وھامة و ُتبلغ بشكل منفصل يصل إلى  100ھيكتوباسكال وأكثر .وكانت الفكرة األصلية من إدخال
نماذج الشفرات الجدولية  TDCFھو التحول نحو إبالغ عالي االستبانة الرأسية ،ولتبسيط ھيكل اإلبالغ ليشمل جميع
المعلومات من صعود واحد إلى تقرير واحد .إال أن ھيكل اإلبالغ تحوّ ل لألسف إلى تقارير  BUFRكثيرة من خالل عملية
إعادة التشكيل  .TAC-BUFRولزيادة الطين بلة اس ُتخدمت أجھزة النظام العالمي لالتصاالت ذاتھا وجمعتھا معا ً لكن من
المستحيل التعرف على األجزاء المكونة ودمجھا .وقد اس ُتبعدت ھذه الممارسة على نحو واضح باللوائح  ٦B/C 25لكن يبدو
أن أعضاء كثيرين غير مدركين أن ھذه التقارير ليست فقط غير ممتثلة وإنما غير قابلة لالستخدام تقريبا ً.
ُ -6ترسل رسالة ) BUFRأو  (CREXعند بلوغ مستوى  100ھيكتوباس كال .وم ن ث م ُتن تج رس الة ) BUFRأو  (CREXعن دما يكتم ل
الس بر ال ذي يحت وي عل ى بيان ات م ن الس بر الكام ل .وإذا انتھ ى الس بر عن د مس توى أدن ى م ن  100ھيكتوباس كال ،س ُتنتج الرس الة
األخيرة فقط.
وإذا أُبلغت بيانات ذات استبانة عالية ،فإن رسالة  BUFRواحدة فقط ترسل عند بلوغ مس توى  100ھيكتوباس كال كم ا س ُتنتج رس الة
 BUFRواحدة عندما يكتمل الس بر ،ش ريطة أن ُتح دد جمي ع المس تويات المعياري ة والھام ة تحدي داً س ليما ً يمتث ل لل وائح  B/C 25ذات
الصلة.
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2.4.5

استخدام تقارير  BUFRفي نظم التنبؤ العددي بالطقس

NWP

وفقا ً للدراسة االستقصائية التي أجراھا المركز األوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى في كانون الثاني /يناير ،2015
اس ُتخدمت بيانات الرصد السطحي التي وفرھا النسق  BUFRفي ستة مراكز عالمية للتنبؤ العددي بالطقس ،في نسبة -1
 70في المائة بالنسبة لتقرير الرصد السطحي الصادر عن محطة أرضية  SYNOPوفي مركز واحد  80في المائة،
وبيانات الھواء العلوي في أربعة مراكز عالمية للتنبؤ العددي بالطقس بنسب  2-0.5في المائة مما يدل على أن مراكز
التنبؤ العددي بالطقس ال يزال أمامھا طريق طويل الستكمال االرتحال.
2.5

المسائل المحددة في إدارة عملية االرتحال

2.5.1

قلة تبادل فھم أھداف االرتحال

ليس جميع األعضاء يتبادلون فھما ً مشتركا ً لمتطلبات وتبرير االرتحال إلى نماذج الشفرات الجدولية .وبوجه خاص ،فإن
استراتيجية االرتحال التي تستخدم التحول  TAC-TDCFاع ُتمدت بسھولة كبيرة بدون فھم كا ٍ
ف ألوجه النقص فيھا .وكان
ينبغي التركيز على تقارير  TDCFاألصلية )التي تنتج مباشرة من بيانات مقاسة( ،على نحو أكثر قوة طوال عملية
االرتحال ،ال سيما في مرحلة التخطيط بحيث يتسنى لألعضاء التمكن من تقييم وتقدير أفضل لھدف االرتحال وھو تحسين
جودة وتوافر تقارير الرصد ،وليس تغيير أنساق البيانات .وفي حالة تقارير  BUFRالخاصة بالھواء العلوي ،كان ينبغي
إبالغ أھمية تقارير  BUFRاألصلية عالية االستبانة بوضوح في المرحلة المبكرة وإن كان ھذا ُذكر في اللوائح .B/C 25
2.5.2

عدم اإلخطار المسبق بإيقاف إعداد التقارير

TAC

تتمثل إحدى المسائل البالغة األھمية في إدارة االرتحال في أن بعض األعضاء يوقفون توزيع  TACبدون إخطار مسبق
أو بإخطار مسبق بفترة قصيرة جداً مما ال يدع وقتا ً لمستخدمي البيانات للتثبت من صالحية محتويات رسائل BUFR
الجديدة .ويفترض أن يُرسل اإلخطار بإدخال تعديالت في مطبوعات المنظمة  WMOإلى األمانة في موعد يبلغ شھرين
مقدما ً على األقل من التاريخ الفعلي للتغيير )المرجع الخاص بالنظام العالمي لالتصاالت( ،لكن يبدو أن ھذا ليس كافيا ً
لمستخدمي البيانات للتثبت من صالحية المحتويات.
2.5.3

عدم وجود عملية موحدة لفحص الجودة ومسائل إعداد التقارير

ھناك حاجة لفحص جودة نشرات  TDCFالجديدة وعملية التثبت من الصالحية تأخذ في الحسبان المقارنة بين رسائل
 TDCFونظيراتھا  ،TACفضالً عن عدم وجود عملية موحدة للمسائل الخاصة بإعداد التقارير والتناول الناشئة من
احتياجات االرتحال التي يتعين حلھا .ومن شأن إجراء معياري لمسائل إعداد التقارير مع محتوى تقارير  TDCFأن
يساعد في الحد من عدد التقارير التي ال يمكن استخدامھا.
2.5.4

التدريب والخبرة والفنية

تمثل نماذج الشفرات الجدولية  TDCFتحوالً أساسيا ً نموذجيا ً عن الشفرات  TACالتي تعتبر طريقته متأصلة على نحو
عميق في كافة أنحاء عملية األرصاد الجوية على النطاق العالمي .وقد اس ُتثمرت كمية كبيرة جداً من التدريب في
الشفرات  TACعبر السنوات وھي مفھومة بشكل جيد إلى درجة أصبحت طبيعة ثانية للموظفين جميعا ً حتى أعالھم
مستوى .وبالتالي فليس فقط أن التدريب الفني الزم وإنما ثمة حاجة إلى تغير ثقافي فعلي .وقد ُكرست جھود ھامة
للتدريب على نماذج الشفرات الجدولية لكن ال تزال ھناك حاجة إلى المزيد منھا.
2.5.5

نقص القدرة والبنية األساسية

باإلضافة إلى مسائل التدريب ،فإن البنية االساسية القائمة في الدول منخفضة القدرة قد ال تستطيع معالجة نماذج
الشفرات الجدولية  .TDCFوفي تلك الحاالت ،يعتمد التحسين الذي يؤدي في نھاية المطاف إلى إتمام االرتحال على
المِنح أو المساعدة من شركاء أكثر قدرة.
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وفي حالة المشغلين ذوي القدرة العالية ،فإن الشفرات األبجدية العددية التقليدية  TACيمكن أن تكون مرتبطة سلكيا ً
ارتباطا ً عميقا ً في نظم اإلنتاج القائمة .وفي ھذه الحالة ،قد يكون إجراء فحص دقيق كامل للبنية األساسية المادية
والبرمجية ضروريا ً كشرط مسبق إلجراء االرتحال .وإجراء تغيير من ھذا القبيل في نظام تشغيلي معقد يمكن بسھولة
أن يستغرق وقتا ً أطول من المتوقع بداية.
-3

التوصيات

3.1

إجراءات موصى بھا لجميع أعضاء المنظمة

-1

التأكد من توافر جميع البيانات في نسق نماذج الشفرات الجدولية  ،TDCFعلى نحو يمتثل امتثاالً كامالً
للوائح  B/Cالواردة في مرجع الشفرات )مطبوع المنظمة رقم  ،306المجلد األول - 2-الجزء جيم ،د .لوائح
خاصة بإبالغ بيانات الرصد التقليدية في أنساق الشفرات الجدولية ) BUFR :(TDCFأو .(CREX

-2

التأكد من أن جميع البيانات الشرحية لمحطات وأدوات الرصد مُصانة على نحو سليم ومقدمة وفق نماذج
الشفرات الجدولية.

-3

استعراض استراتيجيتھم الوطنية لالرتحال لتشمل الھدف الذي مؤداه أن ُتنتج تقارير  TDCFمباشرة من
بيانات مُقاسة حيثما أمكن ،بدالً من إنتاجھا من تحويل /إعادة تشكيل تقارير .TAC

-4

وقف النشر المتوازي لـ  TACفي أقرب وقت ممكن ،لكن فقط بعد تزويد جميع المراكز بإنذار متقدم
والتحقق من أن نماذج الشفرات الجدولية  TDCFذات جودة مناظرة أو أفضل )انظر "مخطط إلدارة
المسائل المتعلقة بتمثيل البيانات"(.

-5

استعراض استراتيجيتھم الوطنية للتدريب على األرصاد الجوية لتنسيق المعارف والممارسات الحالية
والمؤسسية المقبلة مع اللوائح والنماذج المعيارية لنماذج الشفرات الجدولية ،وأن تلتمس أو تضطلع
باألنشطة التدريبة الخاصة بنماذج الشفرات الجدولية حسب الطلب لتيسير إتمام أنشطة االرتحال.

3.2

توصية بشأن تقارير  BUFRالخاصة بالھواء العلوي

WMO

يُشجع األعضاء ،رھنا ً بمستويات قدرة ومقدرة البنية األساسية للرصد واالتصال على متابعة السبل الكفيلة باالستفادة من
الميزات اإلضافية في إعداد التقارير التي توفرھا بيانات الھواء العلوي في الشفرة  ،BUFRال سيما تقارير BUFR
األصلية ذات االستبانة الرأسية العالية ومواقع االنحراف .وإدراكا ً لواقع أن مراكز كثيرة غير قادرة على إنتاج أي شيء
آخر غير تقارير  BUFRالمعاد تشكيلھا من التقارير  TEMPو ،pilotذكرت مراكز التنبؤ العددي بالطقس  NWPأنھا
تفضل مواصلة استخدام تقارير  TEMPو PILOTبدالً من استخدام تقارير  BUFRالمعاد تشكيلھا في أجزاء ،إلى أن
يصبح منتجو البيانات مستعدين لتوفير تقارير  BUFRاألصلية التي تتضمن جميع البيانات من صعود واحد .وتوصي
فرقة الخبراء المشتركة بين البرامج والمعنية بصيانة ومراقبة تمثيل البيانات بأن يعيد األعضاء تقييم جودة تقارير
 BUFRالخاصة بالھواء العلوي للتأكد من أنھا تمتثل للوائح ،والنظر في خيار مواصلة إعداد تقارير  TACبغض النظر
عن الموعد النھائي تشرين الثاني /نوفمبر  ،2014وذلك بخطة ارتحال واضحة إلى نموذج  BUFRاألصلي ،إذا كانت
إعادة تشكيل  BUFRفي أجزاء ھي اإلمكانية الوحيدة آنذاك.
3.3

مخطط إلدارة المسائل المتعلقة بتمثيل البيانات

يجري إعداد مخطط إلدارة عملية االرتحال لكفالة توافر وقت كا ٍ
ف للتثبت من صالحية الرسائل الجديدة ،وإلنشاء عملية
منھجية لفحص الجودة وإعداد التقارير بتصعيدات كافية بحيث يتم تناول المسائل المحددة نحو التصويب والتحسين.
وسيُبلغ األعضاء بالمخطط في الوقت المناسب .وينبغي دعم ذلك بإجراء معياري إلبالغ وإدارة المسائل التي ُتكتشف
في التقارير في نماذج الشفرات الجدولية.
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-4

خاتمة

إن نماذج الشفرات الجدولية  ،TDCFال سيما  BUFRالتي ُتستخدم أساسا ً لتمثيل مجموع بيانات الرصد قد أثبتت بعض
مزاياھا التي تشمل المرونة ،والقابلية للقياس ،والقيم األعلى دقة ،كما أظھرت تقارير  BUFRاألصلية الخاصة بالھواء
العلوي تأثيراً إيجابيا ً على أداء التحليل والتنبؤ .وتستفيد مراكز التنبؤ العددي بالطقس استفادة مباشرة من ھذه اآلثار ،لكن
التحسينات تحقق منافع لجميع أعضاء المنظمة  WMOمن خالل عملية التسلسل لمشروع العرض اإليضاحي الخاص
بالتنبؤ بالطقس القاسي ) ،(SWFDPحيث يمكن لألعضاء الوصول إلى النتائج المحسّنة للتنبؤ العددي بالطقس.
وقامت مراكز التنبؤ العددي بالطقس ) (NWPبإجراء فحص كمي ونوعي لبيانات الرصد الواردة في النموذج
وأبلغت أن تقارير الرصد السطحي في الشفرة ُ BUFRتستخدم بوجه عام في التنبؤ العددي بالطقس ،وإن كانت ھناك
مشاكل يتعين تصويبھا في البيانات الشرحية وفي عملية إعادة التشكيل ،في حين أن تقارير الھواء العلوي التي تنتجھا
تقارير  TEMPو PILOTالمعاد تشكيلھا ،ال سيما التقارير المنفصلة إلى أجزاء ،فھي تمثل إشكالية من حيث الجودة وأن
عدداً محدوداً جداً من التقارير ھو الذي يُستخدم فعليا ً .وقد كشفت عملية االرتحال أيضا ً المسائل المتعلقة بإدارة جودة
المعلومات والبيانات القائمة .ويثبت ذلك أن حل المسائل المتض َمنة في تقارير  BUFRيتطلب تحسينا ً شامالً لمراقبة
الجودة وصيانة البيانات الشرحية لمحطات وأدوات الرصد.
TDCF

وال يزال ھناك عدد من المسائل التي يتعين حلھا لتحقيق أفضل استخدام لنماذج الشفرات الجدولية ،وأن التزاما ً قويا ً
من جانب أعضاء المنظمة  WMOالزم الستكمال ھذا المشروع حتى بعد الموعد النھائي المحدد وھو تشرين الثاني/
نوفمبر .2014
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