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1

مقدمة

إن أداة تحليل واستعراض قدرات نظم الرصد (األداة  )OSCARالخاصة بموارد المعلومات التشغيلية للنظام
العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية ) (WIGOSهي مصدر رئيسي للمعلومات بالنسبة
للبيانات الشرحية للنظام  .WIGOSوالمقصود من مكونات األداة  OSCARالسطحية والفضائية القاعدة هو تسجيل
البيانات الشرحية لمنصات /محطات الرصد ،وفقا ً لمعيار البيانات الشرحية للنظام ) (WMDS) (WIGOSالوارد
وصفه في مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة (مطبوع المنظمة رقم  )1160وفي معيار البيانات
الشرحية للنظام ( WIGOSمطبوع المنظمة رقم  ) 1192واالحتفاظ بسجل للبيانات الشرحية الحالية والتاريخية
للنظام  .WIGOSويفسر هذا الدليل كيفية استخدام األداة  /OSCARالسطح ،وهي األداة السطحية القاعدة.
ويحتوي القسم  2على إرشادات بشأن كيفية البحث في األداة /OSCARالسطح للعثور على معلومات عن
المحطات والبيانات الشرحية للرصدات .وهذا القسم مفيد للمستخدمين المسجلين وغير المسجلين على السواء.
أما القسم  3فهو يحتوي على معلومات عن كيفية إدارة المحطات في النظام .وهذا القسم وثيق الصلة بشكل
أساسي بالمستخدمين المسجلين ،مثل جهات االتصال الخاصة بالمحطة والمنسقين الوطنيين.
2

العثور على المعلومات في األداة /OSCARالسطح

2.1

كيفية تص ُّفح البوابة

استخدمت أعداد حمراء كبيرة ،من العدد  1إلى العدد  ،6في الصفحة الرئيسية لألداة /OSCARالسطح (الشكل ،)1
لغرض وصف الوظائف المختلفة للموقع الشبكي .وكل عدد يقابل وظيفة مختلفة على النحو التالي:

الشكل  - 1الصفحة الرئيسية لألداة /OSCARالسطح

تبويبات الصفحة الرئيسية ،والبحث ،واالستعراض النقدي

)(1

يتيح التبويب الصفحة الرئيسية للمستخدم أن يتصفح الصفحة الرئيسية لألداة /OSCARالسطح في جميع
األوقات .وهذه الوظيفة يمكن أن تتكرر بالنقر على شعار األداة  OSCARفي الجزء العلوي من الصفحة.

الشكل  - 2صفحة البحث
ينقل التبويب البحث المستخدم إلى صفحة وظائف البحث (الشكل  )2التي تتيح للمستخدم أن يبحث عن
المعلومات المخزونة في األداة /OSCARالسطح بطائفة متنوعة من الطرق:
(أ)

البحث عن ( stationsالشكل  :)5البحث حسب خواص محطة الرصد؛

(ب) البحث عن ( instrumentsالشكل  :)14البحث حسب خواص األدوات الموجودة داخل محطة رصد؛
(ج) البحث عن ( contactsالشكل  :)15البحث عن مالك /جهات اتصال محطة رصد؛
(د)

البحث عن ( bibliographic referencesالشكل  :)17البحث عن سجالت مواد استعرضها أقران وجرى
نشرها وربطها بمحطة.

والتبويب ( Critical reviewاالستعراض النقدي) ال يعمل حاليا ً ألن وظيفة ( Critical reviewاالستعراض
النقدي) سيجري تنفيذها في مرحلة الحقة.
وتوجد في الجانب األيمن العلوي من الصفحة الشبكية ) (2في الشكل  1الروابط التالية:
(أ)

 :About OSCAR/Surfaceمعلومات عن تطور وتاريخ األداة /OSCARالسطح؛

(ب)  :Newsأرشيف آلخر تحديثات ( )latest updatesاألداة /OSCARالسطح .واألنباء ذات الصلة تبيَّن
بواسطة راية مخصصة لذلك الغرض؛
(ج) ( Glossaryمسرد مصطلحات) :قائمة المصطلحات الشائع استخدامها في النظام  WIGOSواألداة
/OSCARالسطح؛
(د)

)Frequently asked questions (FAQs

(األسئلة التي يتكرر طرحها) :قائمة أسئلة مفيدة لمستخدمي

األداة /OSCARالسطح؛
2

(هـ) ( Linksالروابط) :قائمة الروابط المفيدة المتعلقة بالنظام /OSCARالسطح ونظم الرصد؛
(و)

( Supportالدعم) :استمارة تطلب معلومات اتصال من المستخدم ،وتتضمن مربعا ً إلبداء التعليقات
لتسجيل طلب المستخدم الحصول على دعم فني ولتقديم تقارير عن األخطاء ،يجب إرسالها إلى فريق دعم
وعمليات األداة /OSCARالسطح؛

(ز)

( Feedbackالتعليقات) :استمارة لتقديم تعليقات بشأن المحتوى والوظائف والقابلية لالستخدام وتعليقات
عامة إلى الفريق المعني بعمليات األداة /OSCARالسطح وتطويرها؛

(ح) ( Loginزر الدخول) :زر الدخول المحمي بكلمة سر لتحرير البيانات التي تتضمنها األداة
/OSCARالسطح.
( Search boxصندوق البحث)

)(3

يتيح هذا المربع إجراء بحث نصي سريع عن محطات أو جهات اتصال وتعاد النتائج في قائمة تنسدل من أعلى
إلى أسفل ،على النحو المبين في الشكل  ،3مرتّبة حسب الفئتين التاليتين:
(أ)

( Search for stationالبحث عن محطة)

(ب) ( Search for contactsالبحث عن جهات اتصال)
يجوز للمستخدم االطالع على جميع نتائج البحث بالنقر على الرابط >>  View allفي الجانب األيمن العلوي من
كل فئة.

الشكل  - 3نتائج البحث السريع

3

( Quick accessالدخول

السريع) )(4

يتيح قسم ( Quick accessالوصول السريع) للمستخدمين البحث في فئات مختلفة .وتحت
 ،report byيمكن إدخال اسم المحطة أو محدد هوية المحطة في النظام  WIGOSالسترجاع /رؤية المعلومات
المفصلة عن المحطة .وتتيح وظيفة  Generate station lists byللمستخدمين توليد قائمة بجميع المحطات
(تسمى ” “reportفي األداة  )OSCAR/Surfaceداخل بلد معين؛ ويمكن توليد قوائم أيضا ً حسب نوع المحطة ،أو
فئة المحطة ،أو متغيّر مرصود .وتتيح وظيفة  Find people byإجراء بحث سريع عن أسماء جهات االتصال
يولّد تقريراً يتضمن معلومات كاملة عن جهات االتصال المخزونة في األداة /OSCARالسطح.

Generate station

( Filter mapخريطة الترشيح)

)(5

المكونة
تعرض وظيفة  Filter mapالمحطات على نطاق العالم على الخريطة .وتلقائياً ،تختار جميع نظم الرصد
ّ
للنظام  WIGOSوالمكونات والشبكات األخرى؛ ولكن باستطاعة المستخدم أن يزيل عالمات التعليم من المكونات
بحيث يرى فحسب المحطات المنتسبة إلى البرامج المختارة.
وقد تكون حالة اإلبالغ الخاصة بمحطة هي واحدة مما يلي” :عاملة“ (دائرة كبيرة) ،أو ”عاملة جزئياً“ (نجمة)،
أو ”مغلقة“ (مشطوب عليها) ،أو ”صامتة“ (دائرة مفتوحة) أو ”غير معروفة“ (عالمة استفهام) .وال تعمل حاليا ً
وظيفة حالة اإلبالغ المحسوبة ،وكذلك الترشيح حسب ”نوع المحطة“ ،وستتاح في إصدار مقبل .وتقدّر حالة
اإلبالغ المعلنة على أساس حالة البرامج المنتسبة إلى المحطة .وللمحطات العاملة والعاملة جزئيا ً برنامج واحد
على األقل يتضمن الحالة المقابلة .وفي حالة محطة مغلقة (غير معروفة) ،تغلق جميع البرامج (غير معروفة).
ومن شأن برامج المحطات الصامتة أن تكون حالتها ”غير مبلغة“ ،أو ”مخططة“ أو ”جاهزة لالستخدام“.
وتلقائياً ،ال تبيّن على الخريطة إال المحطات العاملة والعاملة جزئيا ً وغير المعروفة .ويمكن إضافة محطات ذات
وض ع عامل مختلف إلى الخريطة بالتعليم على المربعات الواردة تحت حالة اإلبالغ.
الوصلة البينية للخرائط والتنزيل

)(6

يبين الشكل  4خريطة محطات الرصد في األداة  /OSCARالسطح ،ملونة حسب الفئات التالية( air :الهواء)،
و( land or ocean surfaceسطح األرض أو المحيطات) ،و ( subsurfaceتحت السطح) ،و lake or river
(بحيرة أو نهر) ،مع إشارة الرمز إلى حالة اإلبالغ .وتتيح الوصلة البينية للخريطة اختيار محطات فرادى بالنقر
على محطة موجودة على الخريطة .ويستطيع المستخدم أن يختار أن يركز على شيء أو ينهي تركيزه عليه
باستخدام الزريّن – +/في القسم األيسر العلوي من الخريطة ،أو بالنقر مرتين على أي أماكن مفتوحة في
الخريطة .ومن الممكن أيضا ً استخدام الفأرة لنقل الخريطة إلى مكان مناسب يكون موضع اهتمام .وبعد عرض
المنطقة المرغوبة ،يكون للمستخدم خيار النقر على محطة فردية لتوليد تقرير يتضمن معلومات تلك المحطة أو
اختيار تنزيل الخريطة في أنساق شتى ألغراض العرض باالتصال غير المباشر .ووظيفة التنزيل يمكن
الوصول إليها عن طريق األيقونة الموجودة في القسم األيمن العلوي فوق الخريطة .وهي تتيح نقل صورة كملف
 PNGأو  JPGأو  GIFأو  .EPSوعالوة على ذلك ،يمكن تنزيل المعلومات المتعلقة بموقع المحطة في النسق
 KMLمن أجل استخدامها في الموقع .Google Earth

4

الشكل  - 4خريطة محطات الرصد

5

الشكل  - 5صفحة البحث عن المحطات
2.2

كيفية البحث عن المحطات

يمكن الدخول إلى صفحة البحث عن المحطات ( ، )Search for stationsعلى النحو المبين في الشكل ،5
عن طريق التبويب ( Searchانظر الشكل  2أعاله) وهو يتاح بالنسبة للمستخدمين الذين توجد لديهم معرفة
سابقة بالمحطة .ويمكن العثور على اسم المحطة بالنقر على ق ائمة تنسدل من أعلى إلى أسفل إلى جانب
( name Stationتحت خيار  .)Browse by station nameوبدالً من ذلك ،يمكن استخدام معايير أخرى
لحصر النتائج في المحطات المرجح أن تكون لديها الخواص المطلوبة .وتتاح معايير البحث هذه تحت
الخيار :using advanced criteria Search
(أ)

 :Criteria matchingإمكانية االختيار بين جميع المحطات أو أي منها .وفي حالة اختيار جميع
المحطات ،لن تبيّن النتائج سوى المحطات التي تستوفي المعايير المختارة .أما في حالة اختيار أي من
المحطات ،فإن النتائج ستبين جميع المحطات التي تستوفي واحداً على األقل من المعايير .وفيما يتعلق
6

ببعض المعايير ،يمكن اختيار عدة خيارات ،مثالً للمتغير .وفي هذه الحالة ،تفي محطة بالمعيار عندما
ينطبق أحد الخيارات على المحطة (على نحو مستقل عن االختيار المتعلق بـ )Criteria matching؛
(ب)  :Select a declared reporting statusيوفر قائمة بحاالت اإلبالغ؛
(ج)  :Search termوهو مفيد عندما ال يتذكر المستخدم سوى جزء فقط من اسم المحطة؛
(د)

يتيح وضع عالمة على المربع الوارد أمام  near-real time onlyإيراد قائمة بالمحطات التي تتوافر
بياناتها في الوقت قرب الفعلي فقط؛

(هـ)  :Station typeيبيّن نوع المحطة التي تجري فيها رصدة ،مع أخذ الموقع والحركة في االعتبار؛
(و)

 :Station classوهي تنطبق على الخواص المستخدمة على نحو أكثر تواتراً لألنواع أو األغراض
المختلفة للمحطات .وسيظهر تحديد فئة المحطة عند تمرير مؤشر الفأرة عليه؛

(ز)

 :Programme/network affiliationبالنقر على أيقونة القائمة ،يمكن للمستخدم أن يرى قائمة ببرامج
المنظمة  .WMOويزيل الزر  Xاالختيارات من معايير البحث؛

(ح)  : WMO Region/Countryيوفر قائمة باالتحادات اإلقليمية التابعة للمنظمة
كل اتحاد؛

WMO

وباألعضاء داخل

(ط)  :Organizationيوفر قائمة شاملة بالمنظمات المشرفة على جميع المحطات في األداة  /OSCARالسطح؛
(ي)  :Variableيمكن للمستخدم ،بالنقر على أيقونة القائمة ،أن يختار واحداً أو أكثر من المتغيرات من
المجاالت التالية:
’‘1

( Atmosphereالغالف الجوي)

’‘2

( Earthاألرض)

’‘3

( Oceanالمحيطات)

’‘4

( Outer spaceالفضاء الخارجي)

’‘5

( Terrestrialاألرضي)

ولكل متغيّر فئاته الفرعية لزيادة صقل البح ث حتى مستوى التفصيل الخاص بالمتغير الفيزيائي الفعلي
الذي يجري قياسه؛
(ك) ( Climate zoneالمنطقة المناخية) :يمكن اختيار منطقة مناخية من قائمة تنسدل من أعلى إلى أسفل
تتضمن قائمة بأنواع التصنيف بطريقة كوبن ()Köppen؛
(ل)

( Geographic coordinatesاإلحداثيات الجغرافية) :هناك مربعات نصيّة تتيح للمستخدم اختيار نطاق
جغرافي بما يشمل ”( “Longitude fromخط الطول من) و ”( “Longitude toخط الطول إلى) ،وكذلك
”( “Latitude fromخط العرض من) و ”( “Latitude toخط العرض إلى) .ويمكن إدراج قيمة واحدة فقط
هنا .فعلى سبيل المثال ،سيبيّن إدراج  66في ” “Latitude fromالمحطات الموجودة بوجه عام فوق الدائرة
القطبية .والقيودات العددية هي وحدها التي تصلح لهذه المربعات .ومحاوالت إدخال نص وتقديم البحث
7

ستسفر عن رسالة الخطأ التالية:
ً
” each section for more detailsوتجدر اإلشارة أيضا إلى األيقونة الدبوسية الواردة في منتصف
المربعات النصية (الشكل  ،)6التي تتيح للمستخدم أن يجذب يدويا ً مربعا ً حول المنطقة موضع االهتمام
(الشكل )7؛

“The submitted data was invalid. Please look for red widgets in

الشكل  - 6البحث حسب اإلحداثيات الجغرافية

الشكل  - 7اختيار الجر والسحب
(م)

( Elevationاالرتفاع) :يمكن إدخال نطاق ارتفاع المحطة باألمتار في المربعات النصيّة.

زران على الجانب األيمن :الزر  ،Searchإلدخال معايير البحث ،والزر ،Reset
وفي نهاية الصفحة ،يوجد ّ
إلزالة كل القيودات السابقة.
ويجب مالحظة أن البحث ليس له بعد زمني ،ومن ثم لن تكون نتائج البحث محددة زمنياً .وسيعيد البحث عن
منطقة محددة ،مثالً ،جميع المحطات التي كانت موجودة في هذه المنطقة .كما أن البحث عن محطات تقيس
متغيراً محدداً سيعيد أيضا ً جميع المحطات التي قامت يوما ً ما بقياس ذلك المتغير .وال يمثل البحث انعكاسا ً للحالة
الراهنة للمحطات.
وتبيَّن نتيجة البحث كقائمة محطات (إذا عثر على أكثر من محطة واحدة فيما يتعلق بمعايير البحث) ،تتضمن
البيانات الشرحية الدنيا لتحديد هوية المحطة .ومن السهل العثور على كل محطة على الخريطة باستخدام األيقونة
الثنائية العينية .ويمكن تنزيل قائمة النتائج باستخدام األيقونة المخصصة .والنسقان المتاحان هما  .csvو .xml
وتحتوي الملفات المصدّرة على جميع البيانات الشرحية التي تشملها خصائص المحطة ،مما يتيح فرزاً وترشيحا ً
إضافيين لنتائج البحث.
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كيفية العثور على نظم رصد محددة ،من قبيل الرادارات ،والمسابير الراديوية ،ومحطات
رصد الهطول

2.2.1

تتمثل إحدى طرق العثور على المحطات باستخدام تكنولوجيا رصد محددة في البحث من خالل
 .affiliation networkوتتمثل طريقة أخرى في استخدام  .station classويجب مالحظة أن معيار البحث في هذه
الحالة يظهر عند التحويم فوق فئة المحطة .وبدالً من ذلك ،يمكن للمستخدم أن ينشئ أيضا ً معايير محددة
باستخدام خيارات البحث المتقدم ،من قبيل المتغيرات ،إلخ .وكما هو الحال فيما يتعلق بالمعلومات الموجودة في
األداة  /OSCARالسطح ،تعتمد دقة نتائج البحث اعتماداً شديداً على جودة البيانات الشرحية المدخلة في النظام.
ويبين الجدول  1الخيارات المختلفة للعثور على تكنولوجيات الرصد الشائع البحث فيها:
الجدول  - 1أمثلة لعمليات البحث عن تكنولوجيات رصد محددة

البحث بواسطة

التكنولوجيا
رادار الطقس

 االنتساب إلى شبكة:)تحت )WIGOS/GOS/GOS Other elements
 فئة المحطة :رادار طقس (يجب مالحظة أن فئة المحطة هذه تحدد بواسطة ،network affiliationومن ثم ستكون نتيجة البحث مطابقة للخيار األول)

المسابير الراديوية

 االنتساب إلى شبكة RBSN(T) :أو (تحت (WIGOS/GOS/GOS Surface networks/RBSN فئة المحطة :محطة مسابير راديوية لرصد الهواء العلوي المتغيرات :المقطع الرأسي للضغط ،أو درجة الحرارة ،أو الرطوبة ،أو الرياحالعلوية

محطة رصد الهطول

 -المتغيرات :كمية الهطول أو شدته

WRO

)RBSN(ST

 -فئة المحطة :محطة لرصد الهطول

2.2.2

تقرير المحطة

تقرير المحطة هو نتيجة البحث بشأن المحطة ويعرض جميع تفاصيل المحطة (الشكل  ،)8بما في ذلك تاريخ
التغييرات كما هي موثقة في األداة  /OSCARالسطح ،وينقسم تقرير المحطة إلى األقسام الخمسة التالية:
( Station characteristicsخصائص المحطة) ،و( Observations/ measurementsالرصدات/القياسات)،
و ( Station contactsمعلومات االتصال الخاصة بالمحطة) ،و ( Bibliographic referencesالمراجعة
الببليوغرافية) ،و ( Documentsالوثائق) ،التي يمكن توسيع نطاقها كلها بالنقر على األزرار المعنية .ويمكن
تنزيل تقرير المحطة في نسق ملف  .pdfكما يمكن تنزيل تمثيل للمحطة في نسق ملف  .WMDR XMLويجب
مالحظة أن الملف األخير يمكن استخدامه لتطبيق تغييرات وإعادة تحميل المعلومات بدالً من تطبيق التغييرات
على محطة مباشرة عن طريق وصلة المستخدم الرسومية .ولكن ملفات كثيرة باللغة الترميزية  XMLلن تثبت
صحتها مقابل خطة  ،XMLبسبب عناصر البيانات الشرحية غير الواردة .وهذه تبيّن في بداية الملف وسيتعين
توفيرها للملف  XMLإلثبات صحته.
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الشكل  - 8األقسام الرئيسية لتقرير المحطة
2.2.2.1

خصائص المحطة

يقدم قسم ( Station characteristicsخصائص المحطة) (الشكل  )10عرضا ً عاما ً لحالة المحطة :البلد
الموجودة فيه ،واإلحداثيات ،ومحددات الهوية في النظام  ، WIGOSوخواص التضاريس .وجميع التغيرات
التي ت دخل في األداة  /OSCARالسطح تسجّل ويمكن أن تبيَّن عند توسيع الحقل المعني ،على النحو المبين
في الشكل .9
مالحظة :أضيف نص معياري إلى وصف المحطة عند إنشاء المحطة أصالً .ويفسر هذا النص أن المحطة
أنشئت على أساس المعلومات الموجودة في تقرير الطقس (( )Weather Reportingمطبوع المنظمة رقم ،)9
المجلد ألف .وينبغي إزالة هذا النص بعد أن تكون جهة االتصال المسؤولة الخاصة بالمحطة قد استعرضته.

الشكل  - 9سجل إحداثيات المحطة في قسم خصائص المحطة
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الشكل  - 10خصائص المحطة
2.2.2.2

محدد هوية المحطة في النظام

WIGOS

تح َّدد المحطات ،في األداة  /OSCARالسطح ،بواسطة محدّد هوية المحطات في النظام .(WIGOS ID) WIGOS
ومحددات الهوية لمحطات النظام  WIGOSهي محددات الهوية الرسمية ويجب استخدامها فيما يتعلق بجميع
محطات المنظمة  WMOاعتباراً من تموز/يوليو  2016فصاعداً .ويرد في الشكل  11مثال لمحدد الهوية في
11

النظام  .WIGOSويشير أول ” “0إلى أن محدد الهوية يمثل محطة ،أما ” “376فهو الرمز القطري إلسرائيل في
المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ،و ” “0الثاني هو رقم اإلصدار .ويرجى االطالع على مرجع النظام العالمي
المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع المنظمة رقم  )1165لالطالع على مزيد من
التفاصيل.

الشكل  - 11مثال لمحدد هوية المحطة في النظام

WIGOS

أنشئ محدد هوية أولي في النظام  WIGOSلكل محطة وأدخل في األداة  /OSCARالسطح .وفيما يتعلق
بالمحطات في تقرير الطقس )( (Weather Reportingمطبوع المنظمة رقم  ،)9المجلد ألف ،يستند محدد الهوية
في النظام  WIGOSإلى محدد هوية المحطة المخصص للمحطة من البلد ،على النحو المبيّن في الجدول ألف.
وفي حالة المحطات الرادارية وتلك التي تنتمي إلى المراقبة العالمية للغالف الجوي أو إلى مركز دعم منصات
الرصد الم وقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم المحيطات واألرصاد الجوية البحرية
) ،(JCOMMOPSيستند محدد هوية المحطة في النظام  WIGOSإلى محدد الهوية المستخدم في هذه النظم.
وينبغي عدم تغيير محددات الهوية تلك ألنها توفر مرجعا ً تاريخياً .ولكن ينبغي االتصال بالمدير إذا كان من
الالزم تغيير محدد الهوية.
ومن الممكن إعطاء محطة محددات هوية متعددة للتعبير عن االنتساب إلى شبكات أو برامج مختلفة أو متى كان
لمحطة أكثر من محدد هوية واحد في الماضي .وهناك طريقتان إلعطاء محددات هوية إضافية لمحطة هما:
(أ) يمكن إضافتها تحت ”)“WIGOS Station Identifier(s؛ أو (ب) يمكن تحرير قسم Programmes/network
( affiliationالشكل  .)12وهنا ،يجب أيضا ً تحديد البرنامج أو الشبكة التي ينتسب إليها محدد الهوية.

الشكل ( Programmes/network affiliation - 12االنتساب إلى البرامج/الشبكة)
2.2.2.3

( Observations/measurementsالرصدات/القياسات)

يبيّن هذا القسم جميع الرصدات ،السابقة والحالية ،التي تجري/جرت في المحطة ،إلى جانب تفاصيل عن األداة
المستخدمة ،ومعالجة البيانات المطبّقة ،والجدول الزمني للرصد .وفي حالة إجراء الرصدات في إطار
برنامج/شبكة ،يعرض هنا أيضا ً هذا االنتساب ومحدد الهوية المستخدم.

12

والرصدات مقسمة إلى ( data seriesسالسل بيانات) و ( deploymentsتوزيعات) ،حيث تتألف سالسل
البيانات من توزيع واحد أو أكثر .وتج ّم ع القياسات التي تجري في المحطة بواسطة سالسل البيانات .وتحدَّد
سلسلة البيانات بواسطة المتغير المرصود ،وهندسة الرصد (النقطة ،والمقطع الجانبي ،إلخ) ،والبرنامج
الذي يسهم فيه القياس.
وتصف التوزيعات المعدات المستخدمة ،وتشكيلتها ،والفترة الزمنية التي تستخدم فيها .كما تصف التوزيعات
أقسام السالسل الزمنية التي يمكن اعتبارها متجانسة فيما يتعلق بالمنهجية واألدوات.
ويمكن االطالع على مثال لـ

data series

(سالسل بيانات) و

deployments

(توزيعات) في الشكل .13

الشكل  - 13قسم  Observations/measurementsمع التوزيعات الموسعة
ينبغي أن تسفر دائما ً االستعاضة عن أداة أو إدخال تغييرات رئيسية على خواص توزيع نتيجة لنقل األداة عن
إقفال التوزيع الحالي وفتح توزيع جديد.

13

2.2.2.4

( Station contacts, bibliographic references and documentsمعلومات االتصال الخاصة
بالمحطة ،والمراجع الببليوغرافية ،والوثائق)

ير د في هذه األقسام الثالثة مزيد من المعلومات عن المحطة .وتشمل معلومات االتصال الخاصة بالمحطة
األدوار المختلفة من قبيل أدوار المشغ ّلين ،والمنسقين الوطنيين ،وفنيي الصيانة.
2.3

كيفية البحث عن األدوات

تخزن األداة  /OSCARالسطح البيانات الشرحية الخاصة باألدوات وفقا ً لمعيار البيانات الشرحية للنظام
 . WIGOSولذا ،يستطيع المستخدم أن يستفسر عن بيانات بشأن الصانع ،والطراز ،والرقم المسلسل ،وفترة
الرصد .ويبيّن الشكل  14خيارات البحث األخرى المتاحة بالنقر على الزر  ،More search optionsالذي يبيّن
معايير المتغير ،والطريقة المستخدمة ،واالنتساب إلى برنامج /شبكة ،والمنظمة ،واالتحاد التابع للمنظمة ،WMO
أو البلد الذي توجد فيه األداة ،والمنطقة المناخية ،واإلحداثيات الجغرافية ،واالرتفاع.

الشكل ( Search for instruments – expanded - 14البحث عن األدوات  -الموسع)
2.4

كيفية البحث عن جهات االتصال

وظيفة ( Search for contactsالبحث عن جهات االتصال) هي دليل يمكن البحث فيه عن مالّك المحطة أو
جهات االتصال الخاصة بها .ويبيّن الشكل  15خيارات البحث :حسب االسم ،إما بإدخال النص أو باستخدام قائمة
تنسدل من أعلى إلى أسفل؛ ويستخدم البحث األكثر تقدما ً بلد جهة االتصال ،ودورها داخل البرامج المختلفة أو
بشأن استخدام البيانات ،والمتغيرات الجاري قياسها في المحطة .ويمكن أيضا ً العثور على جهات االتصال حسب
دورها ،من قبيل المنسق الوطني .وتتاح أيضا ً وظيفة تنزيل ).(CSV, XML
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الشكل ( Search for contacts - 15البحث عن جهات االتصال)
2.4.1

كيفية تحديد منسق وطني لألداة  /OSCARالسطح

من أجل العثور على المنسق الوطني لألداة  /OSCARالسطح ،افتح في صفحة  Search for contactsالقائمة
التي تنسدل من أعلى إلى أسفل الموجودة إلى جانب  User role/programme functionواختر National
 .Focal Pointوهذا يفتح حقوالً جديدة شتى يمكن للمستخدم أن يحدد فيها  Country of responsibilityالخاص
بالمنسق الوطني أو ( Programme/network affiliationانظر الشكل  .)16وإضافة إلى ذلك ،تبيَّن األدوار عند
النقر على اسم شخص .كما يبيَّن المنسق الوطني لألداة  /OSCARالسطح في جهات االتصال الخاصة بالمحطة.

الشكل ( Search for a national focal point - 16البحث عن منسق وطني)
2.4.2

كيفية البحث عن منسق برنامج لألداة  /OSCARالسطح

يمكن أيضا ً استخدام البحث الخاص بجهات االتصال لرؤية قائمة بجميع منسقي البرامج لألداة  /OSCARالسطح.
وفي هذه الحالة ،يجب استخدام البحث المتقدم (افتح تبويب البحث) ويجب اختيار User role/program
 .function, Program Focal Pointويسفر البحث عن قائمة بجميع منسقي البرامج مع تبيان البرنامج المقابل.
2.5

كيفية البحث عن المراجع الببليوغرافية

يتيح التبويب  Searchفي األداة  /OSCARالسطح للمستخدمين تحديد موقع أي مراجع ببليوغرافية مرتبطة
بالمحطات (انظر الشكل  .) 17ويمكن أن توفر المراجع الببليوغرافية مصادر معلومات إض افية هامة،
ال سيما فيما يتعلق بالتقارير الفنية أو بالمؤلفات األخرى .وإذا كان المستخدم يعرف اسم المؤلف أو سنة
المطبوع ،يمكن أن يعيد البحث المراجع المخزونة (كملف  ) BibTexالمقابلة لعيدان الكبريت .ويتيح البحث
حسب الكلمة المفتاحية بحثا ً أوسع نطاقا ً في نص المراجع.
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الشكل  - 17البحث عن المراجع الببليوغرافية
3

تغيير المعلومات في األداة  /OSCARالسطح

موجه إلى المنسقين الوطنيين وجهات االتصال الخاصة بالمحطة .وهو يشرح كيفية الوصول إلى
إن القسم التالي ّ
البيانات الشرحية لمحطة الرصد وتحريرها في األداة  /OSCARالسطح.
3.1

كيفية اختبار تحرير المعلومات في أمان

تتيح منصة اختبار لألداة  /OSCARالسطح للمستخدمين تجريب كافة جوانب النظام ،من قبيل الوصلة البينية
لبرمجة التطبيقات ) ،(APIمن خالل الرابط التالي.https://oscardepl.wmo.int/surface//index.html#/ :
والبيانات الشرحية في نظام االختبار هذا يكتب فوقها كل أسبوع ،عادة صباح يوم االثنين في الساعة الثانية
بالتوقيت العالمي المنسق .وباستطاعة المستخدمين أن يعيدوا تسجيل أنفسهم في نفس عنوان البريد اإللكتروني
المستخدم في النظام اإلنتاجي لألداة  /OSCARالسطح .وتتيح بيئة االختبار للجميع اختبار تحرير بيانات منصة
األداة  /OSCARالسطح.
3.2

اإلذن ووحدة مراقبة الوصول في األداة  /OSCARالسطح

ال يمكن سوى للمستخدمين المأذونين أن يغيّروا المعلومات في األداة  /OSCARالسطح .وينشئ المدير ،عامالً
في أمانة المنظمة  ،WMOحسابات الدخول للمنسقين الوطنيين لدى استالم ترشيح من الممثل الدائم .ويمكن
للمنسقين الوطنيين بدورهم إنشاء مستخدمين إضافيين وحذفهم وربطهم بالمحطات المرتبطة ببلدهم .وعندما
يحذف المنسق الوطني مستخدماً ،ستتوقف إمكانية دخوله ولن يظهر بعد ذلك اسمه في البحث عن المستخدمين.
بيد أن المستخدم سيظل كجهة اتصال خاصة بمحطة في قاعدة البيانات من أجل السجل التاريخي .وللمنسقين
الوطنيين الحق في تحرير بيانات جميع المحطات في بلدهم وإضافة جهات اتصال إلى محطة معينة ،ومنحها
حقوق تحرير بيانات تلك المحطة .وباستطاعة المنسقين الوطنيين تفويض دور محرر البيانات الشرحية إلى جهة
اتصال أخرى ستستطيع عندئذ أداء نفس الوظائف التي يؤديها المنسق الوطني ،بدون اللقب الرسمي.
ولمنسق شبكة ،من قبيل شبكة رصد في المنطقة القطبية الجنوبية ،سلطة إدخال تغييرات على جميع المحطات
المنتسبة إلى نظام أو شبكة الرصد المعنية التابعة للمنظمة  .WMOومنسقو الشبكة أولئك يعيّنهم مجلس إدارة
البرنامج المعني أو الشبكة المعنية التابع للمنظمة  .WMOويتمثل دور منسقي الشبكة في كفالة اتباع عملية نسب
المحطة بطريقة صحيحة قبل الموافقة عليها في األداة  /OSCARالسطح .ويجب مالحظة عدم خضوع جميع
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عمليات االنتساب إلى برنامج /شبكة لعملية موافقة من هذا القبيل .ولالطالع على تفاصيل بشأن كيفية ن ْسب
محطة إلى برنامج /شبكة ،انظر القسم  .3.6وإضافة إلى ذلك ،يمكن لمنسقي الشبكة أن ينسبوا محطات قائمة في
األداة  /OSCARالسطح ،ليست موثقة بعد ،كجزء من الشبكة المسؤولين عنها .وتتاح وظيفة مخصصة لذلك
) (add programme/network affiliationتحت التبويب .management
ولصيانة كتالوج األدوات ) (Instrument Catalogueفي األداة  /OSCARالسطح هناك أيضا ً دور لخبير أدوات
يمكن تكليف جهة اتصال به .ومسموح للمستخدمين الذين لديهم هذا الدور أن يحرروا قائمة األدوات في األداة
 /OSCARالسطح.
صل الجدول  2حقوق الوصول الخاصة باألنواع المختلفة من المستخدم .ويبيّن الشكل  18تراتبية األدوار في
ويف ّ
األداة  /OSCARالسطح.
الجدول  - 2أدوار المستخدمين وحقوق الوصول
الدور

حذف محطة

إنشاء محطة

تحرير بيانات
محطة

إنشاء مستخدم

المدير

في كل مكان

في كل مكان

في كل مكان

المنسقون
الوطنيون

لبلدهم

لبلدهم

جميع المحطات لبلدهم
في بلدهم

لبلدهم

محررو البيانات
الشرحية

لبلدهم

لبلدهم

جميع المحطات لبلدهم
في بلدهم

-

جهات االتصال
الخاصة
بالمحطات

لبلدهم

-

محطاتهم فقط

لبلدهم

-

منسقو الشبكات

في كل مكان،
فقط إذا كانت
منتسبة إلى
شبكتهم

-

جميع المحطات لبلدهم
المنتسبة إلى
شبكتهم

-
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في كل مكان

حذف /وقف نشاط
مستخدم

وظائف أخرى

في كل مكان

ج ْعل برنامج
مرهوناً بالموافقة
تفويض حقوقهم
إلى محرري
البيانات الشرحية

ن ْسب محطة قائمة
إلى شبكتهم

الشكل  - 18الوصول واألدوار في األداة  /OSCARالسطح
3.3

كيفية دخول األداة  /OSCARالسطح وتسجيل مستخدم جديد

من الالزم أن يسجل المستخدمون أنفسهم ليكونوا قادرين على تحديث المعلومات في األداة  /OSCARالسطح.
وال يجب القيام بعملية التسجيل سوى مرة واحدة فقط .وفي هذه العملية ،يتزامن عنوان البريد اإللكتروني
المأذون به للمنسق الوطني أو منسق الشبكة أو جهة االتصال الخاصة بالمحطة مع النظام اإللكتروني إلدارة
األولي ،انقر على الزر
الهوية والوصول الذي تستخدمه األداة  /OSCARالسطح .والستكمال هذا اإلجراء ّ
 Loginفي الجانب األيمن العلوي من الصفحة (الشكل  )19ثم على ( New registrationالشكل .)20

الشكل  - 19الدخول لتسجيل مستخدم جديد

الشكل  - 20تسجيل مستخدم
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يتألف التسجيل من الخطوات الثالث التالية التي يحدثها النظام:
.1

انقر على ( New registrationالشكل )20؛

.2

امأل االستمارة (الشكل )21؛ واستخدم دائما ً نفس عنوان البريد اإللكتروني الذي يظهر في األداة
 /OSCARالسطح وتأكد من صحة حساب بريدك اإللكتروني (الشكل )22؛

.3

اطلب الدخول بحسابك الجديد (الشكل )23؛

تم التسجيل اآلن (الشكل .)24

الشكل  - 21استمارة تسجيل المستخدم

الشكل  - 22تأكيد صحة حساب البريد اإللكتروني
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الشكل  - 23استمارة طلب الدخول بحساب المستخدم الجديد

الشكل  - 24استكمال عملية التسجيل
ضع اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك لدخول األداة  /OSCARالسطح (الشكل .)20
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3.4

كيفية إنشاء محطة جديدة

بعد دخول األداة  /OSCARالسطح ،تظهر وحدة تح ّكم اإلدارة ) (Managementفي القائمة الرئيسية .ومن
الممكن الوصول إلى صفحة  Register new stationمن هناك (الشكل .)25

الشكل  - 25صفحة تسجيل محطة جديدة
تنقسم الصفحة إلى نفس األقسام الخمسة مثل صفحة

report page: station characteristics,

 .observations/measurements, station contacts, bibliographic references and documentsومسموح
للمستخدم بأن يحرر المعلومات الواردة في كل قسم من تلك األقسام .وبعض العناصر ،من قبيل اسم المحطة،
إلزامية (عليها عالمة نجمية حمراء واحدة) ،وال يمكن تسجيل المحطة إال إذا كانت جميع العناصر اإللزامية قد
قدمت .وفي حالة تقديم معلومات غير كاملة ،تظهر رسالة تنبيه إلى خطأ عند التقديم ،مما يشير إلى أن بعض
وتلون الحقول وعناوين األقسام غير الموجودة باللون األحمر .ومع ذلك،
العناصر غير موجودة (الشكل ّ :)26
من الممكن حفظ المعلومات الخاصة بالمحطة المقدمة بالفعل كمسودة من أجل القيام بعملية تحرير لها الحقا ً
(محدّد هوية المحطة في النظام  WIGOSواسم المحطة هما وحدهما اإللزاميان لحفظ مسودتك) .والعناصر
األخرى إلزامية وفقا ً لمعيار البيانات الشرحية للنظام  ،WIGOSولكن من الممكن حفظ المعلومات الخاصة
بالمحطة بدون إبداء قيمة لهذه العناصر (مبيّنة بعالمتين نجميتين زرقاوتين).

الشكل  - 26رسالة التنبيه إلى خطأ التي تبين الحقول غير الموجودة
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وينبغي ،مثاليا ً ،أن تشمل البيانات الشرحية لمحطة جميع الحقول اإللزامية (العالمات النجمية والحمراء
والزرقاء) .ويجب مالحظة أنه إذا كانت معلومات البيانات الشرحية فيما يتعلق بأحد هذه الحقول غير معروفة
لسبب ما ،يمكنك أن تختار الخيار ” “unknownفي معظم الحاالت للتحايل على هذه المشكلة.
3.4.1

كيفية إدخال محدد هوية محطة في النظام

WIGOS

يتألف محدد هوية المحطة في النظام  WIGOSمن أربع مجموعات:
(أ)

سلسلة محدد الهوية في النظام
النظام تلقائيا ً؛

WIGOS

(العدد) :وهو

”“0

فيما يتعلق بمرافق الرصد .وهذا ي دخله

(ب) جهة إصدار محدد الهوية (رقم) :يستخدم الرمز القطري العددي حسب ( ISO 3166-1مثالً جمهورية
كوريا .)410 :وهذا الرمز يدخله النظام تلقائيا ً تبعا ً للبلد /اإلقليم المختار .ويجب مالحظة أن الرموز
القطرية العددية األقل من  100سيحذف منها الصفر األول؛
(ج) رقم اإلصدار :ح ّدد اإلجراء الخاص بك أو استخدم ”“0؛
(د)

محدد الهوية المحلي (مجموعة من األرقام ،أقصاها  :)16حدّد اإلجراء الخاص بك.

ويجوز أن تستخدم محطات الرصد التي كانت قد خصصت لها محددات هوية كمحطات تابعة للمنظمة
قبل إدخال محددات هوية النظام ( WIGOSأي قبل  1تموز/يوليو  )2016محددات الهوية تلك .ومع إطالق األداة
 /OSCARالسطح ،جرى تحميل تلك المحطات في النظام الذي يتضمن الهيكل الجديد لمحددات هوية المحطات
في النظام  WIGOSباستخدام ” “20000بوصف هذا الرقم هو قيمة الجهة المصدرة لمحدد الهوية ،ومحدد الهوية
القديم الخاص بمحطات المنظمة  WMOبوصفه محدد الهوية المحلي .فمحطة إنشيون ) ،(Incheonمثالً ،مسجلة
بوصفها ”.“0-20000-0-47112
WMO

ويرجى الرجوع إلى مرجع النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة العالمية لألرصاد الجوية (مطبوع
المنظمة رقم  ،)1165الفصل  ،2لالطالع على مزيد من التفاصيل.
3.4.2

كيفية استخدام االستمارة السريعة لتسجيل برنامج للقياس

يتألف تسجيل برنامج للقياس باستخدام االستمارة السريعة من خطوتين( :أ) اختيار المتغيرات التي ستضاف؛
و (ب) إدخال المعلومات األساسية لكل متغير من المتغيرات (الشكل  .)27وتتيح االستمارة السريعة للمستخدمين
البحث عن المتغيرات ،من قبيل درجة حرارة الهواء ،داخل شجرة المتغير (انظر الشكل  .)28ومن الممكن
اختيار عدة متغيرات في الخطوة األولى .ويجب ،فيما يتعلق بكل متغير من المتغيرات المختارة ،إضافة
المعلومات األساسية على النحو المبين في الشكل  29والشكل .30
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الشكل  - 27االستمارة السريعة لتسجيل برنامج للقياس

الشكل  - 28البحث عن متغيّر إلضافته إلى برنامج للقياس باستخدام االستمارة السريعة

23

الشكل  - 29إضافة المعلومات األساسية لمتغيّر في االستمارة السريعة لتسجيل برنامج للقياس

الشكل  - 30مدخالت المعلومات األساسية للعديد من المتغيرات في االستمارة السريعة لتسجيل برنامج للقياس
3.4.3

كيفية إدخال معلومات في الجدول الزمني لتقديم التقارير

تشكل المعلومات الواردة في الجدول الزمني لتقديم التقارير الخاص برصدة مكونا ً جوهريا ً يستخدمه نظام مراقبة
جودة بيانات النظام العالمي المتكامل للرصد التابع للمنظمة  .(WDQMS) WIGOSومن المهم كفالة أن تكون هذه
البيانات الشرحية صحيحة في األداة  /OSCARالسطح .وتضاف المعلومات إلى قسم ( Data generationتوليد
البيانات) في توزيع لرصدة .وأوالً وقبل كل شيء ،يجب تحديد الفترة اإلجمالية المشمولة ،مثالً  ،2000-1970في
( Period coveredالفترة المشمولة) في بداية قسم ( Data generationتوليد البيانات) .ويجب مالحظة أنه إذا
كانت هذه الفترة مختلفة عن الفترة المبيّنة للتوزيع (من ...إلى ،)....تستخدم المعلومات الواردة في قسم توليد
البيانات .ثانيا ً ،يجب إدخال الفترة التي تجري فيها الرصدات عادةً وتقدَّم تقارير عنها ،مثالً ،على مدار السنة
والساعة واألسبوع ،تحت التبويب ( Reportingتقديم التقارير) .وهنا ،ينطبق الحقالن ( Fromمن) و ( Toإلى)
ضمن الفترة الزمنية المحددة ) .(Period coveredوينبغي ملء هذا
على الخاتمين الزمنيين ألول وآخر رصدة ْ
الجدول الزمني حسب التوقيت العالمي المنسق .ثالثاً ،يجب تحديد الفترات الشاملة بين عمليات تقديم التقارير
التي تبيّن وقت تقديم تقرير عن المتغيّر المرصود.
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3.4.4

كيفية حفظ المعلومات المعلقة بمحطة كمسودة لمواصلة تحريرها

عند حفظ المعلومات المتعلقة بمحطة كمسودة ،فإنها ال تكون مرئية علنا ً وال يمكن العثور عليها عن طريق
وظيفة البحث .ولمواصلة التحرير ،يجب أال تنسى أن تضيف نفسك كجهة اتصال خاصة بالمحطة .ويمكنك
العثور على المحطة في قائمة ( My stationsمحطاتي) على النحو المبيّن في (الشكل .)31
ويجب مالحظة أنه بعد نشر المعلومات المتعلقة بمحطة فإنها يمكن تحريرها مع ذلك( ،انظر القسم  ،)3.7ولكنها
ال يمكن حفظها كمسودة ألن المحطة ستكون قد أصبحت علنية بالفعل.

الشكل  - 31تحديد موقع محطة ُحفظت سابقا ً كمسودة في
3.5

My stations

مفهوم المحطة المتعددة األغراض /المحطات المزدوجة

تتركز األداة  /OSCARالسطح على الرصدات وتركز على توثيق الرصدات التي أجريت .ومفهوم محطة في
األداة  /OSCARالسطح يستخدم بصفة رئيسية لوصف البيئة الفيزيائية التي جرت فيها الرصدات .ولذا ،من
الممكن أن تجمع معا ً في األداة  /OSCARالسطح كمحطة واحدة محطات تقليدية متعددة تبلغ ،باستخدام محددات
هوية مختلفة ،برامج رصد مختلفة .وتنسب كل رصدة بعد ذلك إلى واحد أو أكثر من برامج /شبكات الرصد.
وفي الوقت ذاته ،يمكن أن تكون محطات متماثلة ماديا ً (موجودة في نفس الموقع) قد نقلت بصورة أولية
كمحطات منفصلة في األداة  /OSCARالسطح .وتقع على مشغّل المحطة مسؤولية أن يقرر ما إذا كان يجب
تمثيل المحطات ككيانات منفصلة في النظام .ويقدم مكتب المساعدة التابع لألداة  /OSCARالسطح المساعدة في
حالة وجود شك أو صعوبة في ذلك.
3.6

االنتساب إلى برنامج /شبكة والموافقة

من أجل تبيان أن محطة ترتبط ببرنامج رصد محدد أو بشبكة رصد محددة ،يجب أن تكون سلسلة البيانات
المقابلة منتسبة إلى ذلك البرنامج أو الشبكة .ويجب أن يتحقق هذا في خطوتين :أوالً ،يلزم اختيار البرنامج
المعني أو الشبكة المعنية تحت عنوان  Programmes/network affiliationفي قسم Station characteristics؛
وثانياً ،يجب ربط البرنامج أو الشبكة بمتغير مرصود واحد على األقل .ويمكن القيام بذلك في سلسلة البيانات
المقابلة في قسم  .Observations/measurementsوفي حالة حذف الخطوة الثانية ،لن يسجّل االنتساب األصلي
في  Station characteristicsعند تقديم معلومات المحطة (انظر الشكل .)32
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الشكل  - 32انتساب سلسلة بيانات إلى برنامج أو شبكة
قد يخضع االنضمام إلى البرنامج أو الشبكة للموافقة .وفي هذه الحالة ،سيتلقى منسق البرنامج رسالة أوتوماتية
بالبريد اإللكتروني تطلب منه الموافقة على الطلب .وريثما تكتمل عملية الموافقة ،سيبيَّن االنتساب بوصفه
”( “pendingمع ّلقا ً).
3.7

كيفية تحرير معلومات قائمة خاصة بمحطة

لتحرير معلومات المحطة ،انقر على الزر  ،Editالذي يظهر على تقرير المحطة متى كانت للمستخدم حقوق
تحرير فيما يتعلق ببيانات تلك المحطة (الشكل  .)33وللوصول إلى تقرير المحطة ،يمكن استخدام أي من
الوسائل السريعة للوصول أو البحث أو ترشيح الخريطة.

الشكل  - 33زر التحرير
عندئذ يمكن تحرير المعلومات باستخدام نفس االستمارة كتلك التي تستخدم لتسجيل محطة جديدة ،حيث تكون
معظم الحقول قد ملئت بالبيانات فعالً .ومن المهم أن تتذكر أن تاريخ أي تغيير من هذا القبيل يجب توثيقه في
األداة  /OSCARالسطح أيضاً .وتغييرات المعلومات المخزونة في األداة  /OSCARالسطح تسجّل جميعها تقريبا ً
وتطو ر قدراتها بمرور الوقت .ولذا ،يوجد في معظم الحقول في االستمارة حقل إلدخال
لتتبّع تاريخ المحطة
ُّ
ً
تاريخ .وعند استكمال تلك الحقول ،ينبغي تبيان التاريخ الذي حدث فيه التغيير فعال .فعلى سبيل المثال ،ال يمكن
توثيق تغيير أداة في محطة في األداة  /OSCARالسطح إال بعد أن يكون الفني قد أنجز العمل .وفي هذه الحالة،
ينبغي تبيان التاريخ الفعلي الذي تغيّرت فيه األداة هنا ،ال تاريخ إدخال المعلومات في النظام.
ويجب مالحظة أن المعلومات المتعلقة بمحطة يمكن حذفها أيضاً .وينبغي عدم استخدام حذف وتحرير حقل
محدد إال عندما يتعين تصحيح المعلومات .وفي جميع الحاالت األخرى ،ينبغي استخدام وظيفة اإلضافة إلضافة
بيانات شرحية جديدة وتتبّع البيانات الشرحية للمحطة بمرور الوقت .وعند إضافة معلومات جديدة ،يجب تحديد
متى ينطبق التغيير .فعلى سبيل المثال ،عند نقل محطة ،ينبغي عدم تحرير اإلحداثيات القائمة للمحطة أو حذفها
أو االستعاضة عنها بإحداثيات جديدة .وبدالً من ذلك ،ينبغي إضافة اإلحداثيات الجديدة مع تبيان التغيير الذي
سيصبح فيه الموقع الجديد سارياً.
3.7.1

تغيير ارتفاع المحطة أو األدوات

عند تغيير ارتفاع محطة ،يجب أيضا ً إدخال االرتفاع الجديد لألجهزة المر ّكبة .وهذا يعني أنه يجب تغيير
إحداثيات األداة لكل توزيع .وإذا كانت إحداثيات المحطة واحدة ،يمكن استخدام الزر Fill in from station
 coordinatesلنسخ المعلومات من المحطة إلى التوزيع .ويجب مالحظة أن كافة التوزيعات الحالية في جميع
سالسل البيانات يجب تحديثها وفقا ً لذلك.
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3.7.2

عند تع ّذر حفظ التنقيحات التحريرية

في حالة عدم وجود معلومات ،يرفض النظام حفظ التغييرات .ويرجّح حدوث ذلك خصوصا ً مع المحطات التي
تحرر بياناتها للمرة األولى ،فربما تكون المحطة قد أنشئت باستخدام معلومات ناقصة عندما تم إدخال البيانات
في النظام ألول مرة.
وثمة سبب آخر لعدم إمكانية حفظ التنقيحات التحريرية هو وجود خطأ داخلي في النظام ،يرجع على األرجح إلى
بعض المشاكل المتعلقة بالربط /الشبكة .وعند حدوث ذلك ،يظهر تنبيه باللون األحمر وتبقى المحطة في مرحلة
التحرير .وفي هذه الحاالت ،يجدر التأكد مما إذا كانت التغييرات قد طبقت على قاعدة البيانات أو لم تطبّق.
ويمكن تحقيق ذلك بفتح تقرير المحطة في نافذة أخرى مع إبقاء النافذة الحالية مفتوحة .وإذا أمكن رؤية أحدث
التغييرات في النافذة الجديدة ،يعني هذا أنها قد حفظت بواسطة النظام ،ومن الممكن إغالق النوافذ الحالية .وإال،
يلزم حفظ التغييرات مرة أخرى للتأكد من خزنها بشكل دائم في األداة  /OSCARالسطح.
3.7.3

انتهاء مهلة الجلسة

تغلق الجلسة بعد ساعة من عدم النشاط .وقبل إنهاء الجلسة بثالث دقائق ،تعرض رسالة تسأل المستخدم عما إذا
كان ينبغي تمديد الجلسة .وإذا لم يتخذ أي إجراء ،يحاول النظام حفظ أي تغييرات لم تحفظ وينهي الجلسة .وإذا
لم تكن معلومات المحطة قد قدمت أبداً ،فإنها تحفظ تلقائيا ً في شكل مسودة .ويجب مالحظة أن النظام ال يمكنه
أن يجري حفظا ً تلقائيا ً إال إذا أدخلت المعلومات في الحقول اإللزامية .وإذا تعذّر تأكد النظام من صحة
التغييرات ،فإنها تفقد.
وي وصى بإبقاء نافذة ثانية مفتوحة للتأكد من أن الجلسة ال تزال نشطة قبل حفظ التنقيحات التحريرية ،كما يوصى
بالقيام بالحفظ من حين آلخر ،ال سيما عند إدخال تغييرات مع وجود فترات انقطاع طويلة بين إدخال التنقيحات
التحريرية.
وإذا كانت الجلسة لم تعد نشطة ،ادخل مرة أخرى في النافذة الثانية قبل حفظ التغيير.
3.7.4

تحرير المعلومات المتعلقة بالرادارات أو محطات /منصات

JCOMMOPS

يتضمن أيضا ً نظام األداة  /OSCARالسطح معلومات تنقل بانتظام من مصادر خارجية .وهذه هي حالة
المحطات /المنصات التي يديرها مركز دعم منصات الرصد الموقعي التابع للجنة الفنية المشتركة المعنية بعلوم
المحيطات واألرصاد الجوية البحرية ) (JCOMMOPSوقاعدة البيانات الرادارية التابعة للمنظمة  WMOالتي
يشغّلها مرفق دولة تركيا لألرصاد الجوية .ولذا ،فإن التغييرات في هذه المحطات ال يمكن تطبيقها في األداة
 /OSCARالسطح ولكن يجب أن تحدث في البوابات المعنية .وينبغي أن يرجع المستخدمون ،عند الحاجة ،إلى
المصادر /البوابات األصلية لتطبيق تلك التغييرات.
3.8

كيفية حذف محطة

ال يمكن لمعظم المستخدمين حذف محطات في األداة  /OSCARالسطح .وسبب هذا هو أن الغرض من األداة
 /OSCARالسطح هو توثيق المحطات الحالية والسابقة من أجل االطالع على االتجاهات التاريخية .وحذف
محطة يزيل كل أثر لها من النظام ،حتى خالل الفترة التي تكون فيها المحطة عاملة .ولذا ،بدال من حذف
المحطة ،من األنسب في معظم الحاالت إغالق المحطة (انظر القسم  .)3.8.1ويمكن أن يزيل المدير المحطات
التي أنشئت ألغراض االختبار .ويمكن استخدام استمارة ( Supportالدعم) لطلب إزالة محطة.
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3.8.1

كيفية إغالق محطة

إلغالق محطة ،ينبغي اتباع اإلجراء التالي:
(أ)

تحديد تاريخ في الحقل ( Date closedانظر الشكل )34؛

(ب) ضبط تاريخ  Toفيما يتعلق بجميع الشبكات /البرامج المنتسبة إليها المحطة مع تاريخ اليوم السابق
إلغالق المحطة (الشكل )35؛
(ج) إضافة وضع جديد لجميع الشبكات /البرامج المنتسبة إليها الشبكة وجعل الوضع  .Closedويجب إدخال
وترك الحقل  Toفارغا ً (انظر الشكل )35؛
تاريخ إغالق المحطة في الحقل ْ From
(د)

تحديد تاريخ نهاية لجميع التوزيعات المتأثرة ،أي القيام بتحرير قسم  Deploymentوإدخال تاريخ في
الحقل  .Toويجب أيضا ً إدخال تاريخ نهاية في جميع األقسام الفرعية لـ  Data generationعند االنطباق.

وهذا اإلجراء ضروري للحفاظ على سجل خاص بالمحطة ،والمتغيرات التي رصدتها المحطة ،والشبكات/
البرامج المنتسبة إليها ،وإال ستضيع هذه المعلومات.
وفي حالة إغالق محطة بواسطة إدخال تنقيحات تحريرية على الملف المع ّد باللغة الترميزية القابلة للتوسع
) ،(XMLيجب تطبيق نفس التغييرات على الملف .XML
وبعد إغالق محطة على النحو الموصوف أعاله ،يتغير الوضع الساري المعلن للمحطة إلى ”مغلقة“ (انظر
الشكل  .)35وبنا ًء على ذلك ،ستبيَّن المحطة بهذا الوضع المعلن على الخريطة (وعليها عالمة ×).

الشكل  - 34الحقل الذي يجب ملؤه عند إغالق محطة

الشكل  - 35إغالق االنتسابات إلى شبكة
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3.9

كيفية نسخ محطة

بدالً من إنشاء محطة من العدم ،كثيراً ما يكون من األسهل إنشاء محطة باستخدام محطة قائمة كنموذج .وللقيام
بذلك ،يجب تحديد موقع المحطة القائمة في شاشة ( My stationsانظر الشكل  .)36ومن هناك ،يمكن نسخ
المحطة باستخدام أيقونة  Copyالموجودة على اليمين .وستنفتح المحطة الجديدة بطريقة  .editingوال يمكن نسخ
سوى الخواص ذات الصلة.

الشكل  - 36وظيفة النسخ على شاشة
3.10

My stations

كيفية تسجيل محطة أو تغييرها عن طريق تحميل اللغة الترميزية القابلة للتوسع

)(XML

يمكن استخدام واجهة المستخدم الرسومية ) ، (GUIأو تمثيل للمحطة باللغة الترميزية القابلة للتوسع الخاصة
بخطة تمثيل البيانات الشرحية للنظام  ،(WMDR XML) WIGOSلتسجيل محطة .ويرد في القسم التالي مزيد
من المعلومات عن كيفية إنشاء ملف باللغة  . XMLويمكن للمنسقين الوطنيين تحميل ملف  XMLالخاص
بالمحطة باستخدام إرسال اللغة  XMLللتبويب ( Managementالشكل  .) 37ويمكن تحديث المحطة بنفس
الطريقة إذا كانت موجودة بالفعل في األداة  /OSCARالسطح :فمن الممكن إدخال تنقيحات تحريرية على
الملف  XMLثم تحميله من خالل إرسال الملف  . XMLوستضاف المعلومات الجديدة في الملف  XMLإلى تقرير
المحطة القائم في األداة  /OSCARالسطح أو سيجر ي تحديث المعلومات القائمة.
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الشكل  - 37اإلرسال بواسطة اللغة
3.11

XML

كيفية إنشاء تمثيل لمحطة باللغة

XML

يستخدم تمثيل المحطة باللغة  XMLفي معظم األحيان الستيراد /تصدير بيانات شرحية إلى /من األداة /OSCAR
السطح باستخدام وصلة بينية من آلة إلى آلة .واللغة  XMLهي لغة يسهل على كل من البشر واآللة قراءتها.
ولتوفير معلومات لآللة (مثالً ،نهاية التطبيقات الخاصة باألداة  /OSCARالسطح) ،يجب أن تكون المعلومات
منظمة في إطار ثابت تحدده خطة اللغة  .XMLوتصف خطة اللغة ( XMLتمثيل البيانات الشرحية للنظام
 (WMDR) WIGOSالكيفية التي يلزم بها تمثيل معيار البيانات الشرحية للنظام  (WMDR) WIGOSفي ملف
 .XMLوتتاح مواصفات  WMDRإلكترونيا ً من خالل الرابط التالي .https://schemas.wmo.int/wmdr :وين ّفذ
تطبيق األداة  /OSCARالسطح ) (v. 1.5.2النسخة  1RC9من خطة  .WMDRوعند تحديد نموذج قاعدة بيانات
خارجية لقاعدة  ،WMDRيوصى بالبدء من المعيار  WMDSأو عناصره اإللزامية .وبعد ضمان إدخال جميع
البيانات الشرحية اإللزامية ،يمكن التأكد مما إذا كانت هناك معلومات إضافية والكيفية التي يمكن بها تحديدها في
تمثيل البيانات الشرحية للنظام .(WMDR) WIGOS
ويتألف ملف  XMLمن بنية أساسية مع كثير من المالحق ،األمر الذي يجعله معقداً للغاية .وتحدَّد عناصر كثيرة
من عناصر المعيار  WMDSبواسطة قوائم شفرة مقابلة ) ،(http://codes.wmo.int/مرتبطة بعناصر .XML
ويجب معرفة االرتباط بين المعيار  ،WMDSوحقل  ،XMLوقوائم الشفرة للتم ّكن من إنشاء ملف  XMLصحيح
جديد لمحطة .ونحن نربط ،في الجدول  ،3حقل األداة  /OSCARالسطح (المرئي في واجهة المستخدم الرسومية)
بعنصر المعيار  WMDSوقائمة الشفرة المقابلة ،وعناصر  ،XMLوالمسار أو البنية في ملف  .XMLوينقسم
الجدول إلى جداول فرعية لكل قسم من أقسام حوار تسجيل المحطة في واجهة المستخدم الرسومية ).(GUI
30

ويمكن استخدام هذا الجدول لتحسين فهم ملفات  XMLالخاصة بالمحطة وإنشاء تلك الملفات .ويجب مالحظة أن
مساحات األسماء تزال ،من أجل مسارات اللغة  ،XMLحرصا ً على وضوح الرؤية ،وأن أجزاء من المسارات
يستعاض عنها بروابط (انظر التشفير اللوني).
وتتيح خطة  XMLالتحقق من صحة ملفات  XMLقبل تحميلها على األداة  /OSCARالسطح ،من أجل التحقق من
أن الملفات توفر جميع المعلومات في البنية الصحيحة لألداة  /OSCARالسطح .ويمكن القيام بذلك باستخدام
أدوات تحريرية متقدمة مع ملحقات  XMLمن قبيل  XMLspyأو  ،Notepad++أو مع أداة إلكترونية للتحقق من
الصحة.
ويرد في المرفق  2ملف  XMLبسيط لمحطة .ويمكن االطالع على وصف أكثر تفصيالً لكيفية إنشاء وتحرير
ملف  XMLلتمثيل محطة من أجل األداة  /OSCARالسطح من خالل الرابط التاليhttps://github.com/wmo- :
.im/docs/blob/master/XML%20station%20representation%20in%20OSCAR.ipynb
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 ومسارهاXML  وعنصر اللغة، وقائمة شفرتهWMDS  وعنصر المعيار، السطح/OSCAR  االرتباط بين حقل األداة- 3 الجدول
:)اختصارات المسار (انظر التشفير اللوني في الجداول التالية
#ObservingFacility# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility
#responsibleParty# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:responsibleParty
#observation# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation
#OM_Observation# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/
wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation

المعلومات المتعلقة بالمحطة والمتغيرات
XML

مسار

XML

عنصر

اسم عنصر
) (×= توجد قائمة شفراتWMDS المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

WMDS

عنصر المعيار

#ObservingFacility#/gml:name

name

3-03

/اسم المحطة
المنصة

االسم

#ObservingFacility#/gml:name

name

3-03

-

االسم المستعار للمحطة

#ObservingFacility#/wmdr:dateEstablished

dateEstablished

-

-

تاريخ اإلنشاء

#ObservingFacility#/wmdr:dateClosed

dateClosed

-

-

تاريخ اإلغالق

#ObservingFacility #/wmdr:facilityType

facilityType

3-04 (x)

/نوع المحطة
المنصة

نوع المحطة
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XML

#ObservingFacility #/gml:identifier

مسار

XML

عنصر

Identifier

اسم عنصر
) (×= توجد قائمة شفراتWMDS المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

3-06

محدد الهوية
/الفريد للمحطة
المنصة

محدد هوية محطات
WIGOS النظام

WMDS

عنصر المعيار

#ObservingFacility#/wmdr:wmoRegion

wmoRegion

3-01 (x)

إقليم منشأ
البيانات

إقليم المنظمة

#ObservingFacility#/wmdr:territory/wmdr:Territory/wmdr:territoryName

territoryName

3-02 (x)

إقليم منشأ
البيانات

 اإلقليم/البلد

3-07

 الموقعالجغرافي
المكاني
 طريقة تحديدالموقع
الجغرافي

#ObservingFacility#/wmdr:geospatialLocation/wmdr:GeospatialLocation/wmdr:geoLocation/gml:Point/gml:pos
#ObservingFacility#/wmdr:geospatialLocation/wmdr:GeospatialLocation/wmdr:geopositioningMethod

pos (consists of
lat., long., elevation)
geopositioningMethod

:اإلحداثيات
 خط العرض خط الطول ارتفاع المحطة طريقة تحديد الموقعالجغرافي

-

-

المنطقة الزمنية

organisationName

9-01

المنظمة
المشرفة

المنظمة المشرفة

onlineResource

4-05

معلومات
الموقع

عنوان صفحة الويب
الخاص بالمحطة

-

-

#responsibleParty#/wmdr:ResponsibleParty/wmdr:responsibleParty/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName

#ObservingFacility#/gmd:onlineResource
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XML

مسار

XML

عنصر

اسم عنصر
) (×= توجد قائمة شفراتWMDS المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

WMDS

عنصر المعيار

#ObservingFacility#/gmd:onlineResource

onlineResource

4-05

معلومات
الموقع

رابط آخر (عنوان صفحة
)الويب

#ObservingFacility#/wmdr:description/wmdr:Description/wmdr:description

description

4-05

معلومات
الموقع

وصف الموقع

#ObservingFacility#/wmdr:climateZone/wmdr:ClimateZone/wmdr:climateZone

climateZone

4-07 (x)

المنطقة
المناخية

المنطقة المناخية

 خطة تصنيفالغطاء
السطحي
 الغطاءالسطحي

:الغطاء السطحي المهيمن
 خطة تصنيف الغطاءالسطحي
 الغطاء السطحي-

خشونة السطح

خشونة السطح

#ObservingFacility#/wmdr:surfaceCover/wmdr:SurfaceCover/wmdr:surfaceCoverClassification
#ObservingFacility#/wmdr:surfaceCover/wmdr:SurfaceCover/wmdr:surfaceCover

#ObservingFacility#/wmdr:surfaceRoughness/wmdr:SurfaceRoughness/wmdr:surfaceRoughness

surfaceCoverClassification
surfaceCover

surfaceRoughness
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4-02 (x)

4-01 (x)

4-06 (x)

XML

مسار

XML

عنصر

#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:localTopography
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:relativeElevation
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:topographicContext
#ObservingFacility#/wmdr:topographyBathymetry/wmdr:TopographyBathymetry/wmdr:altitudeOrDepth

localTopography
relativeElevation
topographicContext
altitudeOrDepth

-

-

اسم عنصر
) (×= توجد قائمة شفراتWMDS المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

الطبوغرافيا أو
قياس األعماق

الطبوغرافيا أو قياس
:األعماق
 الطبوغرافيا المحلية االرتفاع النسبي-

WMDS

عنصر المعيار

4-03 (x)

 السياق الطبوغرافي العمق/ االرتفاع4-05

#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport/wmdr:typeOfEvent
#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport/wmdr:description
#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport/wmdr:author
#ObservingFacility#/wmdr:facilityLog/wmdr:FacilityLog/wmdr:logEntry/wmdr:EventReport/wmdr:documentationURL

typeOfEvent
description
author
documentationURL

-

-
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معلومات
الموقع

4-04 (x)

األحداث في
مرفق الرصد

 (× اتجاه صور05-4
)المحطة

معلومات
الموقع

/ كم10 عدد السكان في
) كم (باآلالف50
/دفتر أحداث المحطة
:المنصة
 الحدث الوصف المؤلف المرجع اإللكترونيألبوم الصور

XML

مسار

#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation/wmdr:ProgramAffiliation/wmdr:programAffiliation
#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation/wmdr:programSpecificFacilityId
#ObservingFacility#/wmdr:programAffiliation/wmdr:ProgramAffiliation/wmdr:reportingStatus/wmdr:ReportingStatus/wmdr:reportingStatus

XML

عنصر

programAffiliation
programSpecificFacilityId
reportingStatus

اسم عنصر
) (×= توجد قائمة شفراتWMDS المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

2-02 (x)

االنتساب إلى
 شبكة/برنامج

/االنتساب إلى برنامج
:شبكة
/ االنتساب إلى برنامجشبكة
 محدد الهوية المعينللبرنامج
 الحالة المعلن عنها: القياسات/الرصدات
المتغير

WMDS

عنصر المعيار

#OM_Observation#/om:observedProperty

observedProperty

1-01 (x)

المتغير
- المرصود
الكمية المقيسة

#OM_Observation#/om:type

type

1-04 (x)

حدث مكاني

:القياسات/الرصدات
الهندسة

programAffiliation

2-02 (x)

االنتسابات إلى
شبكات/برامج

:القياسات/الرصدات
انتسابات إلى
شبكات/برامج

#observation#/wmdr:programAffiliation
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XML

مسار

XML

عنصر

اسم عنصر
) (×= توجد قائمة شفراتWMDS المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

 أدوارx( 01-10
)المحطة

جهة االتصال
(المنسق
)المعيّن

:جهات االتصال
 جهة االتصال رقم، المنظمة،(االسم
، المدينة، الشارع،الهاتف
) البلد،الرمز البريدي
 البريد اإللكتروني أدوار المحطةWMO  إقليم المنظمة(التعليمات الخاصة
)باالتصال

WMDS

عنصر المعيار

#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:individualName
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:phone/gmd:CI_Telephone/gmd:voice
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:deliveryPoint
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:city
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:postalCode
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:country
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode
#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:contactInstructions

individualName
organisationName
voice
deliveryPoint
city
postalCode
country
electronicMailAddress
CI_RoleCode@co
deListValue

-

-

-

-

المراجع الببليوغرافية

-

-

-

-

الوثائق

#ObservingFacility#/wmdr:facilitySet

facilitySet

3-10

مجموعة
/المحطات
المنصات

المحطات المرتبطة
(المرئية فقط بالنسبة
)للمديرين
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:)اختصارات المسار (انظر التشفير الملون في الجداول التالية
#Deployment#

=

/wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observa-

tion/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment

 عامة:معلومات توزيعات الرصدات
XML

مسار

XML

عنصر

WMDS عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة

اسم عنصر
WMDS المعيار

 السطح/OSCAR حقل األداة

1-03

المدى الزمني

التوزيع الذي حدث

5-01 (x)

مصدر الرصد

مصدر الرصد

5-05

المسافة الرأسية
لجهاز االستشعار

المسافة من السطح المرجعي
)(باألمتار

#OM_Observation#/om:phenomenonTime

phenomenonTime

#Deployment#/wmdr:sourceOfObservation

sourceOfObservation

#Deployment#/wmdr:heightAboveLocalReferenceSurface

heightAboveLocalReferenceSurface

#Deployment#/wmdr:localReferenceSurface

localReferenceSurface

5-05 (x)

المسافة الرأسية
لجهاز االستشعار

نوع السطح المرجعي

#Deployment#/wmdr:applicationArea

applicationArea

2-01 (x)

مجال التطبيق

مجال (مجاالت) التطبيق

#Deployment#/wmdr:exposure

exposure

5-15 (x)

تعرض األدوات
ّ

تعرض األداة
ّ

#Deployment#/wmdr:configuration

configuration

5-06

تشكيلة األدوات

تشكيلة األدوات

#Deployment#/wmdr:representativeness

representativeness

1-05 (x)

الطابع التمثيلي

الطابع التمثيلي للرصد
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XML

مسار

XML

عنصر

WMDS عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة

اسم عنصر
WMDS المعيار

 السطح/OSCAR حقل األداة

#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress
#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode

electronicMailAddress
CI_RoleCode@codeListValue
(with value principalInvestigator)

 أدوارx( 01-10
)المحطة

جهة االتصال
)(المنسق المعيّن

المسؤول الرئيسي عن
المحقق الرئيسي/القياس

#responsibleParty#/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName
#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:contactInfo/gmd:CI_Contact/gmd:address/gmd:CI_Address/gmd:electronicMailAddress
#OM_Observation#/om:metadata/gmd:MD_Metadata/gmd:contact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:role/gmd:CI_RoleCode

organisationName (organization
of measurement leader/principal
investigator)

-

-

المنظمة

#observation#/om:result/wmdr:ResultSet/wmdr:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:description

Description (fixed value
"NRT|Archive“)

-

-

قرب الوقت الفعلي

#OM_observation#/om:result/wmdr:ResultSet/wmdr:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:transferOptions/gmd:MD_DigitalTransferOptions/gmd:onLine/gmd:CI_OnlineResource/gmd:linkage/gmd:URL

URL

-

-

عنوان صفحة الويب الخاصة
بقرب الوقت الفعلي
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WMDS عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة

اسم عنصر
WMDS المعيار

 السطح/OSCAR حقل األداة

-

-

مركز البيانات

3-08 (x)

طريقة اإلبالغ
ّبالبيانات

ّطريقة اإلبالغ بالبيانات

controlSchedule

5-07

الجدول الزمني
لمراقبة األدوات

ضمان جودة األدوات
الجدول الزمني لمراقبة/(QA)
(QC) الجودة

#Deployment#/wmdr:maintenanceSchedule

maintenanceSchedule

5-10

الصيانة الروتينية
لألدوات

الجدول الزمني للصيانة

-

-

-

-

الرصد المصدق عليه

-

-

-

-

التعليقات

-

-

-

-

صورة فوتوغرافية

XML

مسار

#OM_Observation#/om:result/wmdr:ResultSet/wmdr:distributionInfo/gmd:MD_Distribution/gmd:distributor/gmd:MD_Distributor/gmd:distributorContact/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName
#Deployment#/wmdr:communicationMethod

#Deployment#/wmdr:controlSchedule

XML

عنصر

organisationName

communicationMethod

:)اختصارات المسار (انظر التشفير اللوني في الجداول التالية
#Equipment# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:deployedEquipment/wmdr:Equipment
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#logEntry# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:deployedEquipment/wmdr:Equipment/wmdr:equipmentLog/wmdr:EquipmentLog/wmdr:logEntry/

 خصائص األدوات:معلومات توزيعات الرصدات
XML

مسار

XML

عنصر

WMDS عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة

اسم عنصر
WMDS المعيار

 السطح/OSCAR حقل األداة

-

-

األداة (األدوات المخصصة
)مقابل األدوات الجديدة

5-02 (x)

/طريقة القياس
الرصد

طريقة الرصد

-

-

#Equipment#/wmdr:observingMethod

observingMethod

#Equipment#/wmdr:observingMethodDetails

observingMethodDetails

5-02

/طريقة القياس
الرصد

تفاصيل الطريقة

-

-

5-02

/طريقة القياس
الرصد

التعليقات على الطريقة

#Equipment#/wmdr:geospatialLocation/wmdr:GeospatialLocation/wmdr:geoLocation/gml:Point/gml:pos

pos (consists of lat, long,
elevation)
geopositioningMethod

5-12

الموقع الجغرافي
المكاني

اإلحداثيات

#Deployment#/wmdr:instrumentOperatingStatus/wmdr:InstrumentOperatingStatus/wmdr:instrumentOperatingStatus

instrumentOperatingStatus

5-04 (x)

حالة تشغيل
األدوات

حالة تشغيل األدوات

#Equipment#/wmdr:manufacturer

manufacturer

5-09

نموذج األدوات
ورقمها المسلسل

الجهة الصانعة
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حقل األداة  /OSCARالسطح

اسم عنصر
المعيار WMDS

عنصر المعيار WMDS
(×= توجد قائمة شفرة)

عنصر

مسار

XML

XML

النموذج

نموذج األدوات
ورقمها المسلسل

5-09

model

#Equipment#/wmdr:model

الرقم المسلسل

نموذج األدوات
ورقمها المسلسل

5-09

serialNumber

#Equipment#/wmdr:serialNumber

نسخة البرمجيات الثابتة

نموذج األدوات
ورقمها المسلسل

5-09

firmwareVersion

#Equipment#/wmdr:firmwareVersion

مواصفات األدوات  -النطاق
القابل للرصد

مواصفات األدوات

5-03

observableRange

#Equipment#/wmdr:observableRange

مواصفات األدوات  -عدم
اليقين النسبي

عدم يقين القياس

8-01

specifiedRelativeUncertainty

#Equipment#/wmdr:specifiedRelativeUncertainty

مواصفات األدوات  -عدم
اليقين المطلق

عدم يقين القياس

8-01

specifiedAbsoluteUncertainty

#Equipment#/wmdr:specifiedAbsoluteUncertainty

مواصفات األدوات  -االنجراف
في وحدة زمنية

مواصفات األدوات

5-03

driftPerUnitTime

#Equipment#/wmdr:driftPerUnitTime

مواصفات األدوات  -عنوان
صفحة الويب الخاصة
بالمواصفات

مواصفات األدوات

5-03

specificationLink
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#Equipment#/wmdr:specificationLink

XML

مسار

XML

عنصر

WMDS عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة

اسم عنصر
WMDS المعيار

 السطح/OSCAR حقل األداة

-

-

-

مواصفات األدوات

 اإلجراء- مواصفات األدوات
الخاص بتقييم عدم اليقين

#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequency
#Equipment#/ wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequencyUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:bandwidth
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:bandwidthUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:purposeOfFrequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:transmissionMode

frequency
frequencyUnit
frequencyUse
bandwidth
bandwidthUnit
purposeOfFrequencyUse
transmissionMode

-

-

 تواتر الرصد- التواتر
واالستقطاب

#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequency
#Equipment#/ wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequencyUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:frequencyUse
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:bandwidth
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:bandwidthUnit
#Equipment#/wmdr:frequency/wmdr:Frequencies/wmdr:purposeOfFrequencyUse

frequency
frequencyUnit
frequencyUse
bandwidth
bandwidthUnit
purposeOfFrequencyUse

-

-

 تواتر االتصاالت- التواتر
الالسلكية

-

-

-

-

التعليقات
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XML

مسار

#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:datetime
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:maintenanceParty/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:maintenanceParty/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:individualName
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:description
#logEntry#/wmdr:MaintenenceReport/wmdr:author
#logEntry#/wmdr:MaintenanceReport/wmdr:documentationURL

#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:checkLocation
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:datetime
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:standardType
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:standardName
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:standardSerialNumber
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:controlCheckResult
#logEntry#/wmdr:ControlCheckReport/wmdr:documentationURL
#logEntry#/wmdr:ControlCheck/wmdr:author

XML

عنصر

datetime
organisationName
individualName
description
author
documentationURL

checkLocation
datetime
standardType
standardName
standardSerialNumber
controlCheckResult
documentationURL
author
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WMDS عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة

5-11
5-13

اسم عنصر
WMDS المعيار

 طرف الصيانة نشاط الصيانة-

 السطح/OSCAR حقل األداة
:دفتر الصيانة
 تاريخ الصيانة طرف الصيانة الفرد الوصف المؤلف عنوان صفحة الويب الخاصةبالوثائق
:دفتر ضمان الجودة
 الموقع تاريخ النشاط-

) نوع المعيارx( 5-08

نتائج مراقبة
األدوات

 نوع المعيار اسم المعيار الرقم المسلسل للمعيار نتيجة نشاط عنوان صفحة الويب الخاصبالوثائق
 المؤلف-

:)اختصارات المسار (انظر التشفير اللوني في الجداول التالية
# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wmdr:sampling/wmdr:Sampling

 أخذ عينة-  توليد البيانات:معلومات توزيعات الرصدات
XML

مسار

XML

عنصر

عنصر المعيار

اسم عنصر المعيار

 السطح/OSCAR حقل األداة

6-03 (x)

استراتيجية أخذ العينات

استراتيجية أخذ العينات

WMDS

WMDS

)(×= توجد قائمة شفرة
#Sampling#/wmdr:samplingStrategy

samplingStrategy

#Sampling#/wmdr:temporalSamplingInterval

temporalSamplingInterval

6-06

الفترة الزمنية الفاصلة بين
أخذ العينات

الفترة الزمنية الفاصلة بين أخذ
العينات

#Sampling#/wmdr:samplingTimePeriod

samplingTimePeriod

6-04

الفترة الزمنية ألخذ العينات

الفترة الزمنية ألخذ العينات

#Sampling#/wmdr:spatialSamplingResolution

spatialSamplingResolution

6-05

االستبانة المكانية ألخذ
العينات

االستبانة المكانية ألخذ العينات

#Sampling#/wmdr:samplingProcedure

samplingProcedure

6-01

اإلجراء الخاص بأخذ العينات

اإلجراء الخاص بأخذ العينات

#Sampling#/wmdr:samplingProcedureDescription

samplingProcedureDescription

6-01

وصف اإلجراء الخاص بأخذ العينات اإلجراء الخاص بأخذ العينات

#Sampling#/wmdr:sampleTreatment

sampleTreatment

6-02

45

التعامل مع العيّنات

التعامل مع العيّنات

:)اختصارات المسار (انظر التشفير اللوني في الجداول التالية
#Processing# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wmdr:processing/wmdr:Processing

 المعالجة-  توليد البيانات:معلومات توزيعات الرصدات
XML

مسار

XML

عنصر

عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة

اسم عنصر المعيار

WMDS

 السطح/OSCAR حقل األداة

WMDS

#Processing#/wmdr:aggregationPeriod

aggregationPeriod

7-09

فترة التجميع

فترة التجميع

#Processing#/wmdr:dataProcessing

dataProcessing

7-01

طرائق وخوارزميات
معالجة البيانات

طريقة معالجة البيانات

#Processing#/wmdr:softwareDetails

softwareDetails

7-05

البرمجيات ونسخة جهاز
المعالجة

جهاز المعالجة والنسخة/البرمجيات

#Processing#/wmdr:softwareURL

softwareURL

7-05

نسخة جهاز/البرمجيات
المعالجة

عنوان صفحة الويب الخاصة بمستودع
 شفرة المصدر/البرمجيات

#Processing#/wmdr:processingCentre

processingCentre

7-02

التحليل/مركز المعالجة

التحليل/مركز المعالجة

:)اختصارات المسار (انظر التشفير اللوني في الجداول التالية
#DataGeneration# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration
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#Reporting# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wmdr:reporting/wmdr:Reporting
#Schedule# = /wmdr:WIGOSMetadataRecord/wmdr:facility/wmdr:ObservingFacility/wmdr:observation/wmdr:ObservingCapability/wmdr:observation/om:OM_Observation/om:procedure/wmdr:Process/wmdr:deployment/wmdr:Deployment/wmdr:dataGeneration/wmdr:DataGeneration/wmdr:schedule/wmdr:Schedule

) الجدول الزمني+(  اإلبالغ-  توليد البيانات:معلومات توزيعات الرصدات
XML

مسار

XML

عنصر

عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة
WMDS

WMDS

عنصر المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

6-08/7-14

الجدول الزمني
الجدول الزمني/للرصد
للتبادل الدولي

، الشهر- الجدول الزمني
 الدقيقة، الساعة،اليوم

diurnalBaseTime

6-07

الفترة النهارية األساسية

 الفترة- الجدول الزمني
النهارية األساسية

#Reporting#/wmdr:internationalExchange

internationalExchange

7-14

الجدول الزمني للتبادل
الدولي

المخصص للتبادل الدولي

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:dataPolicy

dataPolicy

9-02 (x)

 استخدام/قيود سياسة
البيانات

سياسة البيانات

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution/wmdr:Attribution/ wmdr:title

title

-

-

 اسم العمل- اإلسناد

#DataGeneration#/wmdr:schedule

schedule

#Schedule#/wmdr:diurnalBaseTime
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XML

مسار

XML

عنصر

عنصر المعيار
)(×= توجد قائمة شفرة
WMDS

WMDS

عنصر المعيار

/OSCAR حقل األداة
السطح

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution/wmdr:Attribution/wmdr:originatorURL/gmd:CI_OnlineResource/gmd:linkage/gmd:URL

URL

-

-

 عنوان صفحة- اإلسناد
الويب

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution/wmdr:Attribution/wmdr:originator/gmd:CI_ResponsibleParty/gmd:organisationName

organisationName

-

-

 منشئ العمل- اإلسناد

-

-

 منشئ العمل- اإلسناد
استنادا إلى (عنوان
)صفحة الويب

5-14

حالة الرصد

الرصد األساسي

1-02 (x)

وحدة القياس

وحدة القياس

7-03

الفاصل الزمني لإلبالغ

الفاصل الزمني لإلبالغ

7-03

الفترة الزمنية لإلبالغ

- الفاصل الزمني لإلبالغ
معنى الخاتم الزمني في
سجالت البيانات

#Reporting#/wmdr:dataPolicy/wmdr:DataPolicy/wmdr:attribution/wmdr:Attribution/wmdr:source/gmd:CI_OnlineResource/gmd:linkage/gmd:URL

URL

#Reporting#/wmdr:officialStatus

officialStatus

#DataGeneration#/wmdr:reporting/wmdr:Reporting/wmdr:uom

uom

#Reporting#/wmdr:temporalReportingInterval

temporalReportingInterval

#Reporting#/wmdr:timeStampMeaning

timeStampMeaning

#Reporting#/wmdr:numberOfObservationsInReportingInterval

numberOfObservationsInReportingInterval

-

-

عدد الرصدات في فترة
اإلبالغ

#Reporting#/wmdr:spatialReportingInterval

spatialReportingInterval

7-04

الفاصل المكاني لإلبالغ

الفاصل المكاني لإلبالغ

#Reporting#/wmdr:timeliness

timeliness

7-13

حسن التوقيت

حسن التوقيت
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عنصر المعيار
(×= توجد قائمة شفرة)

حقل األداة /OSCAR
السطح

عنصر المعيار

االستبانة العددية

االستبانة العددية

7-12

WMDS

WMDS

عنصر

مسار

XML

XML

numericalResolution

#Reporting#/wmdr:numericalResolution

مستوى البيانات

مستوى البيانات

)7-06 (x

levelOfData

#Reporting#/wmdr:levelOfData

شكل البيانات

شكل البيانات

)7-07 (x

dataFormat

#Reporting#/wmdr:dataFormat

نسخة شكل البيانات

نسخة شكل البيانات

7-08

dataFormatVersion

#Reporting#/wmdr:dataFormatVersion

اإلسناد المرجعي

اإلسناد المرجعي

7-11

remarks

#Reporting#/wmdr:referenceDatum/gml:VerticalDatum/gml:remarks

مصدر الوقت المرجعي

الوقت المرجعي

)7-10 (x

referenceTimeSource

#Reporting#/wmdr:referenceTimeSource

هل يمكن إرجاع رصد
إلى معيار؟

إمكانية التتبع

)8-05 (x

-

-

نظام اإلشارة إلى جودة
البيانات

نظام اإلشارة إلى الجودة

)8-04 (x

-

-
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3.12

واجهة برمجة تطبيقات األداة  /OSCARالسطح (الوصلة بين آلة وآلة)

يتمثل بديل لواجهة المستخدم الرسومية الخاصة باألداة  /OSCARالسطح ،الموصوفة في األقسام السابقة ،في واجهة
برمجة تطبيقات األداة  /OSCARالسطح ) .(APIوبعض اإلجراءات المشروحة أعاله ،من قبيل البحث عن المعلومات
المتعلقة بالمحطة (ترد التفاصيل أدناه) ،وتسجيل بيانات محطة وتحريرها ،يمكن القيام بها من خالل الواجهة  .APIولألداة
 /OSCARالسطح نقاط نهاية شتى تتيح للمستخدمين استرجاع المعلومات وإرسالها في نسق مقروء آلياً .وهذا يم ّكن النظم
األخرى من التفاعل مع األداة  /OSCARالسطح وإجراء تغييرات دفعية بكفاءة.
وهناك نوعان من نقاط النهاية المتاحة search and discovery :و .add and edit metadataوفي النوع األخير،
ال يجري القيام بتسجيل محطة /تحرير بياناتها من خالل واجهة المستخدم الرسومية بل من خالل التحميل استناداً إلى
ملفات  XMLكنسق للبيانات مقروء آليا يمثل البيانات الشرحية لمحطة .ونقاط النهاية المختلفة للواجهة  APIموثقة في
الجدولين  4و  .5ويشير العمود األول إلى وظيفة نقطة النهاية؛ بينما يشير الجدول الثاني إلى عنوان صفحة الويب
الخاصة بنقطة النهاية؛ ويحدد العمود الثالث البارامترات وق َيم قوائم الشفرات المقبولة التي يمكن تحديدها ،أو يحتوي
على تعليمات بشأن استخدام نقطة النهاية؛ ويبيّن العمود الرابع نسق الملف الذي ستسترجع المعلومات فيه.
ويمكن استخدام أول نقطتي نهاية ،وهما  search stationsو  ،search for multiple WIGOS IDsإلنشاء قوائم محطات
ذات معايير معينة .وفي حالة  ،search for multiple WIGOS IDsالمعيار هو فقط محدد هوية النظام  ،WIGOSالذي
يجب تحديده في عنوان صفحة الويب ) .(URLفعلى سبيل المثال ،إذا أراد المرء أن يعرف عدد المحطات في سويسرا
المسجلة فعالً بشفرة قطرية حسب المنظمة الدولية للتوحيد القياسي في الخانة الثانية ،سيكون عنوان صفحة الويب )(URL
كما يلي ./search/wigos?WIGOSStationIdentifier={756} :وتبيّن النتائج بوصفها ملف .JSON
ويمكن استخدام نقطة النهاية  search stationsبطريقة أكثر تعقيداً .وهنا تحدد بارامترات مختلفة عملية البحث ،من قبيل
االنتساب إلى برنامج ،وموقع محطة ،والمتغيرات المقيسة ،إلخ .ويبين الجدول  4أدناه الكيفية التي يجب بها تحديد
معلومات التعريف .وهناك ثالثة خيارات( :أ) يمكن طباعة المعلومات مباشرةً كرقم ،مثلما يحدث فيما يتعلق بتحديد الموقع
(رقم عشري)؛ و (ب) يمكن إدخال قيمة قائمة الشفرة المرغوبة للمعايير المحددة (حيث يقال فيها ”“Notation؛ والمسار
قبل ذلك هو اإلشارة إلى جدول الشفرة وال يشكل جزءاً من عنوان صفحة الويب الخاصة بالواجهة )API؛ أو (ج) يمكن
استخدام محدد الهوية الداخلي لألداة  ،OSCARبعد استرجاعه (انظر أدناه لالطالع على شرح) .وتبيَّن هنا ق َيم قائمة الشفرة
التي يجب استخدامها .http://codes.wmo.int :وتجمع معايير بحث عديدة باستخدام ”&“ .وفي حالة استخدام أكثر من معيار
واحد للبحث ،تكون هذه المعايير مرتبطة باستخدام التعبير المنطقي ” ،“ANDأي أن المحطات يجب أن تستوفي جميع
المعايير .وهذا يعادل  Criteria matching allفي واجهة المستخدم الرسومية )( (GUIتلقائية) .وتصور األمثلة التالية
استخدام نقطة نهاية االكتشاف الخاصة بـ :Search stations
البحث عن جميع المحطات في سويسرا:
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?territoryName=CHE

البحث عن جمع رادارات الطقس (البرنامج :)WRO -
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?programAffiliation=WRO

البحث عن جميع رادارات الطقس في سويسرا (البرنامج  WRO -والبلد = سويسرا):
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?territoryName=CHE&programAffiliation=WRO

البحث عن جميع محطات رصد الهطول (المتغيرات = كمية الهطول وشدته):
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?variable=210,212
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البحث عن جميع المحطات على ارتفاع أعلى من  3000متر:
https://oscar.wmo.int/surface/rest/api/search/station?elevationMin=3000

ومن الممكن أيضا ً البحث عن تفاصيل المحطة (تقرير المحطة) ،ورصدات محطة محددة أو توزيعات رصدة محددة في
محطة وذلك باستخدام نقطة النهاية  ،Search station detailsو ،Search observations of a station
و  .Search deployments of an observationوهذه نقاط نهاية داخلية خاصة بالواجهة  ،APIوهذا ما يجعلها بحاجة إلى
محددات هوية داخلية لتحديد المحطة أو الرصدة .ويمكن العثور على محددات الهوية الداخلية هذه الخاصة باألداة
 OSCARبواسطة نقاط النهاية الموصوفة سابقا الخاصة بالواجهة  .APIويجب مالحظة أن محددات الهوية الداخلية ليس
من المضمون أن تكون مستقرة ،ومن ثم ال يوصى باستخدامها المباشر .ويجب االستفسار دائما ً عن محدد هوية داخلي قبل
استخدامه مباشرةً.
وعند البحث عن قائمة محطات ،يمكن بالتالي التحقق من تفاصيل إضافية لمحطة أو رصدة محددة .فعلى سبيل المثال ،من
نتائج البحث الخاصة بجميع المحطات في سويسرا ،يمكن استخدام محدد هوية داخلي واحد لألداة  OSCARمن أجل زيادة
استقصاء محطة :مثالً من شأن محدد الهوية الداخلي  33377أن يوفر مزيداً من المعلومات عن محطة .Weissfluhjoch
و XML downloadهي نقطة نهاية أخرى للبحث واالكتشاف .ويمكن تحميل تمثيل لمحطة باللغة  XMLباستخدام محدد
هوية المحطة الخاص بالنظام  ،WIGOSمثالًhttps://oscar.wmo.int/surface/rest/api/wmd/download/0-20000-0- ،
.10359
الجدول  - 4نقاط نهاية البحث واالكتشاف
نقطة النهاية
محطات البحث

1

المعايير وقوائم الشفرات

الموقع الشبكي
/search/station

}- wigosId = {wigos id
- facilityType = /FacilityType/{Nota}tion
- stationClass = /stationClass/{Nota}tion1
- programAffiliation = /ProgramAffilia}tion/{Notation
- wmoRegion = /WMORegion/{Nota}tion
- territoryName = /TerritoryName/{No}tation
}- organization = {internal OSCAR ID
- variable = /ObservedVariable/{Nota}tion
- climateZone = /ClimateZone/{Nota}tion
}- latitudeMin = {decimal number
}- latitudeMax = {decimal number
}- longitudeMin = {decimal number
}- longitudeMax = {decimal number
}- elevationMin = {decimal number
}- elevationMax = {decimal number

ال يمكن العثور على القيم المحتملة لفئات المحطات أو الفئات المطبقة القائمة للمحطات من خالل الرابط ،http://codes.wmo.int
بل في الصفحة التالية في هذه الوثيقة.
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نسق
الملف
JSON

الموقع الشبكي

نقطة النهاية
تفاصيل محطات
البحث
البحث عن
رصدات محطة
البحث عن نشر
رصدة ما
تنزيل ملف

نسق
الملف

المعايير وقوائم الشفرات

/stations/station/{internal_id}/stationReport

internal_id = internal OSCAR ID of
the station

JSON

}/stations/stationObservation/{internal_id

internal_id = internal OSCAR ID of
the station

JSON

}/stations/deployments/{observation_id

observation_id = internal OSCAR ID
of the observations at the station

JSON

}/wmd/download/{WIGOS ID

-

XML

XML

3.12.1

جدول نقاط النهاية في الواجهة

API

ترد في الجدول أدناه البارامترات التي ال ترد في أي جدول قائمة شفرة في الرابط .http://codes.wmo.int
الجدول  - 5فئات المحطات
االسم

التعريف

محطة منتسبة إلى مجال التطبيق
محطة أرصاد جوية زراعية
".meteorology

WMO306
"Agricultural

agriculturalStation

محطة رصد جوي من على
متن الطائرات

محطة منتسبة إلى برنامج نظم الرصد من على متن
الطائرات

aircraftStation

محطة أرصاد جوية
أتوماتية )(AWS

محطة تقيس أحد بارامترات الرصد التالية أوتوماتيا ً:
الضغط ،والرطوبة ،والهطول ،ودرجة الحرارة،
وسرعة الرياح األفقية واتجاهها

AWS

محطة مناخية

محطة منتسبة إلى مجاالت التطبيق ”رصد المناخ
) ،“(GCOSو ”علم المناخ“ ،و”.التطبيقات المناخية“ أو
إلى البرنامجين " "GCOSأو "."RBCN

محطة رصد الغالف
الجليدي

محطة تقيس متغير من متغيرات الغالف الجليدي

محطة رصد الهطول

محطة تقيس كمية الهطول أو شدته

محطة رادارية لقياس سرعة
واتجاه الرياح

محطة منتسبة إلى برنامج

محطة رصد اإلشعاع

محطة تقيس متغيراً متصالً باإلشعاع الهابط أو
الصاعد

محطة ألخذ مقاطع رأسية
للبحر

محطة على البحر (ثابتة أو متحركة أو متحركة تحت
الماء) تقيس المقطع الرأسي لدرجة حرارة المحيطات

"Wind Profilers" GOS
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climatologicalStation

cryosphereStation
precipitationStation
windProfiler

radiationStation

SeaProfilingStation

التعريف

االسم

محطة أرصاد جوية أرضية محطة على البر تقيس الرطوبة ،والضغط ،ودرجة
الحرارة ،وسرعة الرياح األفقية واتجاهها
سطحية )(SYNOP

WMO306
synopLand

محطة أرصاد جوية بحرية
سطحية )(SYNOP

محطة على البحر (ثابتة أو متحركة أو على الجليد)
تقيس الضغط الجوي

synopSea

محطة  /PILOTالهواء
العلوي

محطة تقيس الرياح العلوية بواسطة مسبار راديوي
بدون رصدات إضافية

upperAirPilot

محطة مسابير راديوية/
الهواء العلوي

محطة تقيس المقاطع الرأسية للضغط والرطوبة،
ودرجة الحرارة أو الرياح العلوية بواسطة مسبار
راديوي

upperAirRadiosonde

رادار طقس

محطة منتسبة إلى برنامج رادارات الطقس التابع
للنظام العالمي للرصد )(WRO

weatherRadar

وهناك نقطة نهاية واحدة إلضافة وتحرير البيانات الشرحية ،ونقطة نهاية أخرى السترجاع السجالت لهذا اإلجراء .وتتطلب
نقطتا النهاية هاتان تحديد هوية مستخدم اآللة وإذنا ً له .وتوصف كلتا نقطتي النهاية في الجدول .6
ويحتاج المستخدمون الذين يريدون استخدام نقطتي النهاية هاتين إلى عالمة أمنية .وباستطاعة كل منسق وطني استرجاع
هذه العالمة األمنية في األداة  OSCARتحت الوصول اآللي( Management > Manage :انظر الشكل  .)38ويجب مالحظة
أن العالمة األمنية ال تظهر سوى في المرة األولى .ويساعد في هذا الصدد التقاط صورة للصفحة أو حفظها في ملف منفصل
كخطوة أولى.

الشكل  - 38توليد العالمة األمنية
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الجدول  - 6نقاط النهاية لتحرير البيانات الشرحية واسترجاع السجالت المقابلة
نقطة النهاية
تحميل

WMDR

عنوان صفحة
الويب )(URL
/wmd/upload

استدعاء األسلوب ( RESTنقل الحالة التمثيلية)
لتحميل ملف  XMLوفقا ً لتمثيل البيانات الشرحية
للنظام .WIGOS
وهو يتطلب عالمة صالحة إلثبات الصحة يبلغ
بها تحت العنوان الرأسي  HTTPمع االسم التالي:
.X-WMO-WMDR-Token.

 JSONمع محدد
هوية اللغة
الترميزيةXML
المح ّملة ،وحالة
التحليل ،وسجالت
التحليل

/wmd/get-

استرجاع سجالت تحليل محدد الهوية المقدم.
وهو يتطلب عالمة صالحة إلثبات الصحة يبلغ
بها تحت العنوان الرأسي  HTTPمع االسم التالي:
.X-WMO-WMDR-Token.

JSON

XML

الحصول على
سجالت تحميل

}log/{xmlId

WMDR

3.13

الوصف والتعليمات

المخرجات

موارد المساعدة والتعلّم الخاصة باألداة  /OSCARالسطح

عدا عن هذا ال دليل ،هناك مواد أخرى يمكن أن يعثر فيها المستخدمون على معلومات إضافية بشأن كيفية استخدام
األداة :OSCAR
 منصة :OSCAR/Surface Moodlehttps://etrp.wmo.int/course/view.php?id=146

وتحتوي هذه المنصة على جميع العروض من المناسبات التدريبية ،ومدونة  /OSCARالسطح ،والمنتدى التفاعلي
وتسجيالت الندوات الدراسية اإللكترونية الخاصة باألداة  /OSCARالسطح التي تعقد مرة كل شهر.
  The OSCAR/Surface FAQعلى الموقع الشبكي لألداة :OSCAR/Surface websitehttps://oscar.wmo.int/surface//index.html#/faq/

 مكتب المساعدة الخاص باألداة  /OSCARالسطح ،الذي يمكن االتصال به عن طريق استمارة االتصال (التي يمكنالوصول إليها عن طريق الزر  )Supportعلى الموقع الشبكي لألداة :OSCAR/Surface
)https://oscar.wmo.int/surface//index.html#/support

ويقوم الفريق التشغيلي لألداة
والرد عليها.
3.14

OSCAR/Surface

وأمانة المنظمة  WMOبتتبّع الطلبات المقدمة من خالل هذه االستمارة

كيفية اإلبالغ عن األخطاء

تعرضت لسلوك غير متوقع في التطبيق ،يرجى استخدام استمارة االتصال الموجودة
إذا تلقيت تعليقات ،أو وجدت خطأ ً أو ّ
على الموقع الشبكي لألداة  /OSCARالسطح إلبالغ فريق التطوير (انظر أعاله) .فتعليقاتك ج ّمة القيمة!
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المرفق  - 1قائمة الحقول الموجودة على شاشة األداة  /OSCARالسطح
تبيّن األشكال التالية (األشكال  39إلى  )41صور صفحات من األداة  /OSCARالسطح تبين قائمة بحقول المدخالت .والحقول
المعلّمة باألحمر هي حقول إلزامية وتقوم بإنفاذها واجهة المستخدم الرسومية لألداة  /OSCARالسطح .وال يمكن تسجيل
المحطات /تحرير بياناتها بدون هذه الحقول .أما جميع الحقول األخرى اإللزامية التي يحددها معيار البيانات الشرحية للنظام
 WIGOSفهي معلّمة باللون األصفر .وال تلزم هذه الحقول لحفظ محطة في األداة  /OSCARالسطح ولكنها إلزامية لتمثيل
البيانات الشرحية للمحطة تمثيالً كامالً.
وللحصول على لمحة عامة عن الحقول الالزمة الستكمال المعلومات بشأن محطة ،يمكن أيضا ً إنشاء ”محطة وهمية“ ،تحفظ
كمسودة أو ال تحفظ على اإلطالق ،باستخدام الحوار  .register new stationوهو يتيح التصفّح في جميع االستمارات
والحقول الالزمة إلنشاء محطة جديدة.
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الشكل  - 39معلومات المحطة ومتغيراتها
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الشكل  - 40معلومات توزيعات الرصدات
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الشكل  - 41معلومات التوزيعات :توليد البيانات
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(XML)

 مثال لتمثيل محطة باللغة الترميزية القابلة للتوسع- 2 المرفق

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<wmdr:WIGOSMetadataRecord xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:wmdr="http://def.wmo.int/wmdr/2017"
xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd"
xmlns:ns6="http://def.wmo.int/opm/2013" xmlns:ns7="http://def.wmo.int/metce/2013" xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" xmlns:ns9="http://www.isotc211.org/2005/gts" xmlns:sam="http://www.opengis.net/sampling/2.0"
xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" gml:id="id1"
xsi:schemaLocation="http://def.wmo.int/wmdr/2017 http://schemas.wmo.int/wmdr/1.0RC9/wmdr.xsd">
<wmdr:headerInformation>
<wmdr:Header/>
</wmdr:headerInformation>
<wmdr:facility>
<wmdr:ObservingFacility gml:id="_0-20000-0-teststationblog">
<gml:identifier codeSpace="0-20000-0-teststationblog">0-20000-0-teststationblog</gml:identifier>
<gml:name>Teststation Blog</gml:name>
<wmdr:responsibleParty>
<wmdr:ResponsibleParty>
<wmdr:responsibleParty>
<gmd:CI_ResponsibleParty>
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<gmd:organisationName>
<gco:CharacterString>WMO</gco:CharacterString>
</gmd:organisationName>
<gmd:role>
<gmd:CI_RoleCode codeList="http://codes.wmo.int/wmdr/owner" codeListValue="owner"/>
</gmd:role>
</gmd:CI_ResponsibleParty>
</wmdr:responsibleParty>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_orga">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:ResponsibleParty>
</wmdr:responsibleParty>
<wmdr:geospatialLocation>
<wmdr:GeospatialLocation>
<wmdr:geoLocation>
<gml:Point gml:id="id-coord">
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<gml:pos>46.224331 6.146441 3750.0</gml:pos>
</gml:Point>
</wmdr:geoLocation>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_coord">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:GeospatialLocation>
</wmdr:geospatialLocation>
<wmdr:facilityType xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/landFixed"/>
<wmdr:dateEstablished>2019-03-01</wmdr:dateEstablished>
<wmdr:wmoRegion xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/europe"/>
<wmdr:territory>
<wmdr:Territory>
<wmdr:territoryName xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/CHE"/>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_territory">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
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</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:Territory>
</wmdr:territory>
<wmdr:programAffiliation>
<wmdr:ProgramAffiliation>
<wmdr:programAffiliation xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/GOS"/>
<wmdr:reportingStatus>
<wmdr:ReportingStatus>
<wmdr:reportingStatus xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/operational"/>
<wmdr:validPeriod>
<gml:TimePeriod gml:id="id-time_prog">
<gml:beginPosition>2019-03-01</gml:beginPosition>
<gml:endPosition/>
</gml:TimePeriod>
</wmdr:validPeriod>
</wmdr:ReportingStatus>
</wmdr:reportingStatus>
</wmdr:ProgramAffiliation>
</wmdr:programAffiliation>
<wmdr:observation>
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<wmdr:ObservingCapability gml:id="id-obs1_stat">
<wmdr:facility xlink:href="_0-20000-0-teststationblog"/>
<wmdr:programAffiliation xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/GOS"/>
<wmdr:observation>
<om:OM_Observation gml:id="id-obs1_geom">
<om:type xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/point"/>
<om:metadata>
</om:metadata>
<om:phenomenonTime/>
<om:resultTime/>
<om:procedure>
<wmdr:Process gml:id="id-obs1_proc">
<wmdr:deployment>
<wmdr:Deployment gml:id="id-obs1_dep1">
<wmdr:dataGeneration/>
<wmdr:validPeriod/>
<wmdr:localReferenceSurface/>
<wmdr:applicationArea/>
<wmdr:sourceOfObservation/>
<wmdr:exposure/>
</wmdr:Deployment>
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</wmdr:deployment>
</wmdr:Process>
</om:procedure>
<om:observedProperty xlink:href="http://codes.wmo.int/wmdr/251"/>
<om:featureOfInterest xsi:nil="true"/>
<om:result>
</om:result>
</om:OM_Observation>
</wmdr:observation>
</wmdr:ObservingCapability>
</wmdr:observation>
</wmdr:ObservingFacility>
</wmdr:facility>
</wmdr:WIGOSMetadataRecord>
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