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مقدمة
الغرض من هذا الدليل
الغرض من دليل معلومات املنظمة ( WISمطبوع املنظمة رقم  ،)1060مقترن ًا باملرجع اخلاص
-1
بنظام معلومات املنظمة  ،WISهو كفالة قدر كاف من التجانس والتوحيد القياسي في البيانات واملعلومات
وممارسات االتصاالت ،واإلجراءات واملواصفات املستخدمة لدى أعضاء املنظمة  WMOفي تشغيل نظام
معلومات املنظمة  WISنظراً ألنه يدعم مهمة املنظمة  .WMOويتضمن املرجع اخلاص بنظام معلومات
املنظمة (مطبوع املنظمة رقم  ،)1060وهو املرفق السابع بالالئحة الفنية للمنظمة ( WMOمطبوع املنظمة
رقم  ،)49ممارسات وإجراءات ومواصفات قياسية وموصى بها .ويتضمن دليل النظام  WISمعلومات إضافية
تتعلق باملمارسات واإلجراءات واملواصفات التي ُيدعى األعضاء إلى اتباعها وتنفيذها في وضع وتنفيذ
ترتيباتهم وفق ًا لالئحة الفنية للمنظمة  WMOفي تطوير خدمات األرصاد اجلوية والهيدرولوجية.
ونظراً ألن نظام معلومات املنظمة  WISيشمل جميع مجاالت التخصص املتعلقة باملنظمة ،WMO
-2
فإن ممارسات وإجراءات ومواصفات كثيرة أخرى للمنظمة  WMOتتقاطع مع النظام  .WISواملمارسات
واإلجراءات واملواصفات املوصى بها والقياسية مع ّرفة في املقام األول في املطبوعات اخلاصة بها ،على سبيل
املثال ،الدليل بشأن النظام العاملي ملعاجلة البيانات والتنبؤ (مطبوع املنظمة رقم  )305والدليل اخلاص بنظم
الرصد العاملية (مطبوع املنظمة رقم  ،)488ضمن مطبوعات أخرى.

فوائد نظام معلومات املنظمة ()WIS
ال إلدارة البيانات واملعلومات جلميع برامج املنظمة وجميع البرامج
يوفر النظام  WISنهج ًا شام ً
-3
ال عن التكنولوجيات
الدولية املتصلة بها ،ويعزز ثقافة املنظمة  WMOالتعاونية القائمة منذ وقت طويل ،فض ً
اجلديدة.
-4
•
•
•
•
•

يأمل أعضاء املنظمة  WMOفي حتقيق فوائد محددة من النظام :WIS
ينبغي للنظام  WISتعزيز جمع البيانات بالغة األهمية الالزمة ملراقبة جوانب البيئة والتنبؤ بها ،مبا في
ذلك باألخطار؛
ينبغي للنظام  WISفهرسة املجموعة الكاملة من البيانات والنواجت ،مما يبسط فعالية البحث ويضمن
النفاذ املنصف مبا يتفق مع سياسات املنظمة WMO؛
ينبغي للنظام  WISتعزيز إتاحة البيانات والنواجت بالغة األهمية من حيث الوقت في املراكز في جميع
البلدان ،وكفالة التقدمي الفعال للخدمات إلى سكانها واقتصاداتها؛
ينبغي للنظام  WISفتح شبكة املنظمة  WMOاخلاصة (النظام العاملي لالتصاالت التابع للمنظمة)
لألمناط األخرى من البيانات البيئية بحيث يتاح جلميع البرامج دعم أقوى من جانب البنية األساسية؛
ينبغي للنظام  WISاالستفادة من الفرص حيثما تصبح متاحة بفضل االبتكار التكنولوجي.

اجلزء األول  -التنظيم واملسؤوليات
1.1

تنظيم النظام ()WIS

ينفذ أعضاء املنظمة  WMOالنظام  WISويقومون بتشغيله باستخدام املراكز القائمة مع بعض القدرات
اإلضافية أو املعدلة .وتصنف املراكز املشاركة في النظام  WISفي ثالثة أنواع:
املراكز العاملية لنظام املعلومات ()GISCs؛
مراكز جتميع البيانات أو النواجت ()DCPCs؛
املراكز الوطنية (.)NCs

•
•
•

يرجى الرجوع إلى املرجع اخلاص بالنظام  WISاجلزء الثالث لالطالع على وصف وظائف األنواع الثالثة من
املراكز التابعة للنظام .WIS
1.2

االلتزام بوظائف النظام ( )WISاملطلوبة

حسبما هو مطلوب في املجلد األول ،اجلزء األول 3 ،من الالئحة الفنية ،واجلزء األول ،وفي اجلزء الثالث من
املرجع اخلاص بالنظام ،ينبغي للمراكز التابعة للنظام  WISمواصلة االلتزام بوظائف النظام  WISاملطلوبة.
ويتضمن دليل النظام  WISإرشادات إضافية بشأن املمارسات واإلجراءات واملواصفات اخلاصة بوظائف النظام
 ،WISالتي تستكمل املمارسات واإلجراءات واملواصفات القياسية واملوصى بها لوظائف النظام  WISاملبينة
في املرجع اخلاص بالنظام .WIS
1.3

التفاعل بني مراكز النظام WIS

وفق ًا للمتطلبات الواردة في القسم  1.3من املرجع اخلاص بالنظام  ،WISتتصل املراكز العاملية لنظام املعلومات
 GISCsباملراكز األخرى من خالل الشبكة األساسية للنظام  .WISوتتدفق البيانات والنواجت والبيانات الشرحية
على مركز عاملي لنظام املعلومات من مراكز توزيع البيانات أو النواجت  DCPCsواملراكز الوطنية  NCsالداخلة
في منطقة مسؤوليته .ويقدم في الشكل ( 1أدناه) مثل توضيحي للتفاعل احملتمل بني مراكز النظام .WIS
مالحظة :املراكز املسماة هي أمثلة توضيحية وال تتضمن قائمة كاملة باملراكز التي ميكن أن يشملها النظام
.WIS
• ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﻹﺷﻌﺎع
• ﻣﺮاﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻸدوات

• ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ
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• ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم GCOS
• ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳉﺮﻳﺎن اﻟﻌﺎﳌﻲ
• ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﺎﺧﻴﺎت اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻌﺎﳌﻲ
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الشكل  :1أنواع مراكز النظام  WISوالتفاعالت النموذجية

= ﻣﺮاﻛﺰ وﻃﻨﻴﺔ
= اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
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"دﻓﻊ" ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ
"اﳉﺬب" ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ
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1.4

تنفيذ النظام ()WIS

وفق ًا للمتطلبات الواردة في القسم  1.4من املرجع اخلاص بالنظام  ،WISينفذ النظام  WISفي جزءين
متوازيني :التطور املستمر للنظام العاملي لالتصاالت ( )GTSالتابع للمنظمة  ،WMOومتديد خدمات
املنظمة  WMOمن خالل مرافق الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها ( ،)DARفض ً
ال عن تقدمي
البيانات بطريقة تتسم باملرونة وفي الوقت املناسب.
1.5

وظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها

 1.5.1وفق ًا للمتطلبات الواردة في املجلد األول ،اجلزء األول 3 ،من الالئحة الفنية ،املرجع اخلاص بالنظام
،WISا ،1.5يستند النظام  WISإلى كتالوجات البيانات الشرحية التي تصف البيانات والنواجت املتاحة عبر
املنظمة  ،WMOباإلضافة إلى البيانات الشرحية التي تصف خيارات النشر والنفاذ .ووظيفة النظام WIS
اخلاصة بالكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها ( )DARتشكل التحقيق األساسي لكتالوج النظام
 WISالشامل ،الذي تصونه جميع مراكز النظام  WISعلى نحو تعاوني.
 1.5.2ينبغي أن يجد املستخدم العادي ملرافق الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها  DARالتابعة
للنظام  WISالبيانات والنواجت املتاحة باستخدام متصفح شبكي أو أداة أخرى من أدوات اإلنترنت .وينبغي أن
يكون باستطاعة الباحث الكشف عن البيانات والنواجت املتاحة من خالل تصفح الكتالوج أو من خالل البحث في
الكتالوج باستخدام مفاهيم االكتشاف من مثل الكلمات األساسية للمواضيع ،والنطاق اجلغرافي ،أو املدى الزمني.
 1.5.3وينبغي للمستخدم العادي ملرافق  DARالتابعة للنظام  WISأن يتلقى أو ًال قائمة بالبنود ذات الصلة
وبالبيانات الشرحية املرتبطة بها من مثل املصدر ،ونوع البيانات ،وتاريخ إنتاجها ،واستخدام القيود ،وما
شابهها .ومبجرد تعيني البيانات أو النواجت املنشودة ،ميكن للمستخدم طلب استرجاع فوري («جذب») أو
اشتراك لتكرار تقدمي اخلدمات («الدفع») إذا أتيح محلياً ،أو اإلحالة إلى مركز آخر يحوز البند .وينبغي
للمركز التابع للنظام  WISالذي لديه البند تيسير تقدمي اخلدمات من خالل أي خيار من املجموعة الكبيرة
من خيارات اإلرسال املباشر وغير املباشر .وفي حالة االشتراك ،ينبغي للمركز التابع للنظام ( )WISاالحتفاظ
مبعلومات أخرى لدعم تكرار تقدمي اخلدمات.
1.6

متانة وموثوقية املكونات

وفق ًا للمتطلبات الواردة في القسم  1.6من املرجع اخلاص بالنظام  ،WISفإن شدة متانة وموثوقية مكونات
النظام  WISأمر أساسي لتشغيل النظام  .WISوتق َّيم مؤشرات األداء من خالل إجراءات التسمية اخلاصة
مبراكز النظام  ،WISوتشمل التأكيد بأن محتوى البيانات املتدفقة عبر تكنولوجيات شبكة النظام  WISتلبي
بصورة كاملة املتطلبات املتعلقة باألمن ،واالستيقان ،واملوثوقية .وحتدد ضمن املرجع اخلاص بالنظام ،WIS
وضمن هذا الدليل للنظام  ،WISبعض مواصفات مستويات اخلدمة ،إال أنه ميكن توخي مواصفات أخرى.
1.7

خدمات اجلمع والنشر

 1.7.1يحال إلى القسم  1.7من املرجع اخلاص بالنظام  WISبخصوص املمارسات واإلجراءات واملواصفات
القياسية واملوصى بها بشأن هذا املوضوع.
 1.7.2وفيما يتعلق بالبيانات والنواجت املستمدة من السواتل ،فإن اخلدمة العاملية املتكاملة لبث البيانات
( )IGDDSتتناول :استعراض متطلبات املستخدمني؛ وتركيز البيانات؛ والتبادل األقاليمي للبيانات؛ ونشر
البيانات؛ واكتشاف البيانات ،والنفاذ إلى البيانات عند الطلب؛ وتقدمي البيانات للمستخدمني املرخص لهم؛
وإدارة البيانات ،مبا في ذلك كتالوج التشغيل املشترك ،ومراقبة جودة اخلدمات ،ودعم املستخدمني.
 1.7.3وباإلضافة إلى البيانات والنواجت املستمدة من السواتل ،ينبغي للخدمة العاملية  IGDDSتوزيع
مجموعة فرعية أساسية من املعلومات املعدة للتبادل العاملي.
 1.7.4وتتطلب اخلدمة  IGDDSربط مكونات النشر اإلقليمية بشبكة عاملية لتبادل البيانات بني األقاليم.
وينبغي أن يشمل كل مكون إقليمي مركزاً لتجميع البيانات أو النواجت  ،DCPCوينبغي أن يكفل النشر الروتيني
بوسائل شتى ،مبا في ذلك خدمة إذاعة فيديوية رقمية ( )DVB-Sمستمدة من السواتل تغطي إقليمه.

اجلزء الثاني  -إجراءات التسمية اخلاصة مبراكز النظام ()WIS
2.1

حملة عامة

حتدد إجراءات تسمية مراكز النظام  WISفي اجلزء الثاني من املرجع اخلاص بالنظام  .WISوتستعرض جلنة
النظم األساسية ( )CBSاجلوانب ذات الصلة باملرجع اخلاص بالنظام  WISلكفالة اتساقها مع متطلبات
مستخدمي النظام  ،WISوالهيكل الوظيفي للنظام  ،WISومواصفات االلتزام اخلاصة به .كما تضع اللجنة
 CBSإجراءات مراقبة تستكمل إجراءات التسمية اخلاصة بالنظام ،وتكفل االلتزام الدائم ملراكز النظام باملعايير
واملمارسات املتفق عليها.
2.2

اإلجراءات اخلاصة باملركز العاملي لنظام املعلومات ()GISC

ترد في القسم  2.2من املرجع اخلاص بالنظام  WISاإلجراءات اخلاصة بتسمية املركز العاملي لنظام املعلومات،
وفق ًا للمجلد األول ،اجلزء األول 3 ،من الالئحة الفنية .وأثناء املرحلة األولى لتسمية مركز للنظام  ،WISحتلل
جلنة النظم األساسية عروض اخلدمة التي يقدمها املركز  ،GISCوتقدم توصية بشأن التسمية.
2.3

اإلجراءات اخلاصة مبركز جتميع البيانات أو النواجت ()DCPC

ترد اإلجراءات اخلاصة بتسمية مركز جتميع البيانات أو النواجت في القسم  2.3من املرجع اخلاص بالنظام ،WIS
وفق ًا للمجلد األول ،اجلزء األول 3 ،من الالئحة الفنية .وأثناء املرحلة األولى لتسمية مركز تابع للنظام ،WIS
حتدد جلنة النظم األساسية أي املراكز ينبغي إدماجه في النظام  ،WISوحتلل عروض اخلدمة التي يقدمها املركز
 ،DCPCوتقدم توصية بشأن التسمية.
2.4

اإلجراءات اخلاصة بتسمية مركز وطني ()NC

 2.4.1ترد في القسم  2.4من املرجع اخلاص بالنظام  ،WISاإلجراءات اخلاصة بتسمية مركز وطني ،وذلك
وفق ًا للمجلد األول ،اجلزء األول 3 ،من الالئحة الفنية.
 2.4.2و ُيتوقع أن تكون املراكز الوطنية لألرصاد اجلوية ،مراكز وطنية  .NCsكما يجوز لعضو املنظمة
 WMOاختيار تسمية مراكز أخرى ،باعتبارها مراكز وطنية .NCs
 2.4.3وباإلضافة إلى املتطلبات من البيانات والبيانات الشرحية اخلاصة باملركز الوطني واملبينة في املرجع
اخلاص بالنظام  ،WISينبغي للمركز الوطني النموذجي أن :يجمع ،أو ينتج أو ينشر بيانات ونواجت الرصد؛
ويقدم للمراكز األخرى للنظام  WISرصدات ونواجت معينة معدة للنشر عاملي ًا أو للتوزيع اإلقليمي أو
املتخصص.
 2.4.4تؤكد «الدراسة بشأن آثار نظام معلومات املنظمة املقبل على مستوى السياسة العامة» (التي
ورد عرضها في الفقرة  3.1.2.11من امللخص العام من التقرير النهائي املوجز للمؤمتر العاملي الرابع عشر
لألرصاد اجلوية مع القرارات (مطبوع املنظمة رقم  ))960أن استحداث نظام معلومات املنظمة لن تنتج عنه
مسؤوليات جديدة أو متطلبات إضافية من املوارد بالنسبة ملعظم األعضاء .والتوقع املذكور هو أن النظام WIS
سيترتب عليه خفض التكاليف ،السيما ألقل األعضاء تقدماً ،من خالل التوسع في استخدام التكنولوجيا
التجارية اجلاهزة ،وزيادة استخدام اإلنترنت.

اجلزء الثالث  -وظائف النظام ()WIS
 3.1األدوار احملددة في وظائف النظام ()WIS
 3.1.1ترد في القسم  3.1من املرجع اخلاص بالنظام  ،WISاألدوار احملددة لوظائف النظام ،واستعراضها.
 3.1.2ينبغي لكل عملية ملتطلبات املستخدمني ذوي الصلة عبر املنظمة  WMOأن ترتبط بعملية
متطلبات مستخدمي النظام  ،WISفينبغي على سبيل املثال إدماج احتياجات برنامج الرصد في متطلبات
النظام  WISمن خالل الصلة بعملية االستعراض املتجدد للمتطلبات ( )RRRفي مرجع النظام العاملي للرصد
(مطبوع املنظمة رقم .)544
 3.1.3ويرد وصف متطلبات مستخدمي النظام  WISالراهنة في وثيقة فنية متاحة على العنوان التالي
http://wis.wmo.int/WIS-RRR.

 3.2قائمة وظائف النظام ()WIS
تدعم مراكز النظام  WISبصورة جماعية الوظائف الرئيسية للنظام على النحو الوارد في القسم  3.2من
املرجع اخلاص بالنظام .ويرد عرض الوصالت البينية املوحدة املطلوبة لهذه الوظائف في املواصفات الفنية لنظام
معلومات املنظمة الواردة في اجلزء الرابع من املرجع اخلاص بالنظام .WIS
 3.3الهيكل الوظيفي للنظام ()WIS
يرد الهيكل الوظيفي للنظام  WISكإرشادات إضافية ملراكز النظام في وثيقة فنية متاحة على العنوان التالي
 .http://wis.wmo.int/WIS-FuncArchوتقدم القائمة التالية ،على النحو املبني في تلك الوثيقة ،أحد
النهج املمكنة لتصنيف الوظائف الرئيسية املطلوبة للنظام  WISإلى وظائف أكثر تفصيالً.
جمع الرصدات ،وإنتاج نواجت ،وأرشفة املعلومات
ألف 1
ألف  11جمع وإنتاج وأرشفة املعلومات الوطنية ،وتخليق بيانات شرحية
ألف  111جمع رصدات وطنية
ألف  112فحص احملتوى اخلاص باألرصاد اجلوية في النواجت والرصدات
ألف  113األرشيف
ألف  114إنتاج نواجت وطنية
ألف  115إنتاج بيانات شرحية
ألف  116فك املعلومات
ألف  117التحقق من صحة سمات املعلومات اخلاصة باالتصاالت
ألف  12جمع وإنتاج وأرشفة املعلومات املتعلقة بالبرنامج اإلقليمي ،واملعلومات املتخصصة ،وإنتاج
بيانات شرحية
ألف  121جمع رصدات إقليمية ومتخصصة ومتعلقة بالبرامج
ألف  122فحص احملتوى اخلاص باألرصاد اجلوية في الرصدات
ألف  123األرشيف
ألف  124إنتاج نواجت إقليمية ،متخصصة ،ومتعلقة بالبرامج
ألف  125إنتاج بيانات شرحية
ألف  126فك املعلومات
ألف  127التحقق من صحة سمات املعلومات اخلاصة باالتصاالت
ألف  13جمع املعلومات العاملية وحفظها في ذاكرة مؤقتة سريعة
ألف  131فك املعلومات
واسترجاعها
إليها
والنفاذ
البيانات
عن
الكشف
لوظيفة
الشرحية
بالبيانات
املعلومات
ألف  132ربط
DAR
ألف  133التحقق من صحة سمات املعلومات اخلاصة باالتصاالت
ألف  134احملافظة على الذاكرة املؤقتة السريعة للمعلومات العاملية ،وإتاحتها ملدة  24ساعة
إسناد دور املستخدم
ألف 2
االحتفاظ بكتالوج للخدمات واملعلومات وعرضه
ألف 3
ألف  31البحث في كتالوج البيانات الشرحية للكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها
ألف  32االحتفاظ بكتالوج موحد للبيانات الشرحية  DARوعرضه
ألف  33االحتفاظ بكتالوج للبيانات الشرحية للنشر وفق ًا لالشتراكات املرخص لها

وظائف النظام ()WIS
اجلزء الثالث -

ألف 4
ألف 5
ألف 51
ألف 511
ألف 512
ألف 513
ألف 52
ألف 53
ألف 6
ألف 61
ألف 611
ألف 612
ألف 62
ألف 621
ألف 622
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اإلذن للمستخدمني بالنفاذ إلى املعلومات
تقدمي املعلومات إلى املستخدمني (الداخليني واخلارجيني)
أنشطة اجلدول الزمني واملراقبة
استنباط اجلدول الزمني لألنشطة املوجهة بالوقت (املتزامنة) وقائمة األنشطة املوجهة باحلدث (الالمتزامنة)
ُمنذر باألحداث
تسوية أية نزاعات تتعلق باجلدول الزمني لألنشطة ،تعكس األولويات النسبية للخدمات
ترزمي املعلومات لتقدميها
تقدمي املعلومات
إدارة أداء النظام
مراقبة األداء غير اآلني
حتليل اجتاهات احلركة
حتليل األداء على ضوء املتطلبات واالتفاقات على مستوى اخلدمة
مراقبة األداء في الوقت احلقيقي
مراقبة شبكة االتصاالت في الوقت احلقيقي
مراقبة محتوى التطبيق في الوقت احلقيقي

تدفق البيانات فيما بني وظائف النظام WIS

3.4

 3.4.1يشكل الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة (املشار إليه في  3.3أعاله) تدفق املعلومات فيما
ال لنمذجة
بني الوظائف املطلوبة للنظام ،والوظائف الفرعية التوضيحية .ويستخدم النموذج تعريف ًا متكام ً
الوظائف ( ،)IDEFOوهو تقنية للرسم البياني لتدفق البيانات توضح العالقات املترابطة بني مكونات النظام،
على مستويات تتراوح بني العمليات العامة للغاية والوصالت البينية التكنولوجية احملددة.
 3.4.2ويعرض الشكل  2حتلي ً
ال وظيفي ًا بتقنية  IDEFOللوظائف الرئيسية لنظام معلومات املنظمة ،يبدأ
وصفه بألف  1وصو ً
ال إلى ألف  .6وتتخلل تدفقات البيانات بني مستويات الرسوم البيانية وتوصف بأنها 11
و 12و 13بالنسبة للمدخالت و O1و  O2بالنسبة للمخرجات.

O1

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧﺪﻣﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻛﺘﺎﻟﻮج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﺣﻴﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺸﻒ
ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻴﻬﺎ واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ

ﺣﻔﻆ وﻋﺮض ﻛﺘﺎﻟﻮج
اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻧﺸﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﺣﻴﺔ

اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺎت "اﻟﺪﻓﻊ"
و"اﳉﺬب" )اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ
وﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ(

ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ

ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻨﻔﺎذ
إﻟﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷداء
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
O2

) (

أﻟﻒ 6

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺷﺮﺣﻴﺔ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة
ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

)(

إﺟﺮاءات ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

إدارة أداء
اﻟﻨﻈﺎم

ﻃﻠﺒﺎت
اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
l3

ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﳌﻄﺒﻘﺔ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻟﻒ 4

اﺷﺘﺮاك

أﻟﻒ 5

إﺳﻨﺎد اﻷدوار
ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
أﻟﻒ 2

اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ
ﻛﺘﺎﻟﻮج اﻟﺘﺼﻔﺢ

أﻟﻒ 3

"ﻣﺨﺼﺺ"

إﺟﺮاءات إﺳﻨﺎد
ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻷدوار ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
)(
ﻣﻦ اﻷدوار اﳌﺴﻨﺪة

ﻃﻠﺒﺎت اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺟﻤﻊ اﻟﺮﺻﺪات
وﺗﺨﻠﻴﻖ اﻟﻨﻮاﰋ
وأرﺷﻔﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
أﻟﻒ 1

ﻧﻮاﰋ اﻟﺮﺻﺪات
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺮﺣﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
l2

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ )اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺻﺪ ) ،(WIGOSاﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻌﻠﻮم اﶈﻴﻄﺎت
) ،(IOCإﻟﺦ(

مالحظة :يشير النص األحمر إلى الوظائف اخلارجة عن نطاق نظام معلومات املنظمة (.)WIS

الشكل  :2منوذج تدفق البيانات في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة

l1

6

3.5

دليل نظام معلومات املنظمة

املتطلبات الوظيفية من مركز عاملي لنظام املعلومات

ال توجد توصيات عامة ،باإلضافة إلى التوصيات املذكورة في الفقرة  3.5من املرجع اخلاص بنظام معلومات
املنظمة.
3.6

املتطلبات الوظيفية من مركز جتميع البيانات أو النواجت

ال توجد توصيات عامة باإلضافة إلى تلك املذكورة في الفقرة  3.6من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
3.7

املتطلبات الوظيفية من املركز الوطني

ال توجد توصيات عامة باإلضافة إلى تلك املذكورة في الفقرة  3.7من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.

اجلزء الرابع  -املواصفات الفنية لنظام معلومات املنظمة
4.1

حملة عامة

وفق ًا للمتطلبات الواردة في القسم  4.1من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة ،هناك خمس عشرة مواصفة
فنية للنظام ( )WIS-TechSpecsينبغي اعتبارها مبثابة «مواصفات إلزامية في حال انطباقها» ،أي أن املواصفة
الفنية تُطلب حيثما تنطبق الوصلة البينية .ويرد في اجلدول أدناه موجز إلمكانية تطبيق كل مواصفة فنية
خاصة بالنظام  WISحسب نوع املركز التابع للنظام  .WISوتتاح تفاصيل إضافية عن املواصفات الفنية لنظام
معلومات املنظمة في وثيقة «مواصفات امتثال املركز العاملي لنظام املعلومات ومركز جتميع البيانات أو النواجت
واملركز الوطني لنظام معلومات املنظمة املتاحة على العنوان التالي .http://wis.wmo.int/WIS-TechSpec
اجلدول :املواصفات الفنية للوصالت البينية لنظام معلومات املنظمة
املطلوبة من:
املركز
الوطني

املواصفة الفنية  1 -للنظام WIS

حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت

✓

مركز
جتميع
البيانات
أو النواجت
✓

املركز
العاملي
لنظام
املعلومات

املواصفة الفنية  2 -للنظام WIS

حتميل البيانات والنواجت

✓

✓

✓

املواصفة الفنية  3 -للنظام WIS

مركزية البيانات املوزعة عاملي ًا

املواصفة الفنية  4 -للنظام WIS

حفظ املعلومات املتعلقة بتحديد هوية املستخدم ودوره

محدد هوية املواصفة الفنية
للسطح البيني

اسم املواصفة الفنية للسطح البيني

✓

✓
✓

✓

✓
✓

املواصفة الفنية  5 -للنظام WIS

وجهة النظر املوحدة بشأن املعلومات املوزعة عن حتديد هوية املستخدم ودوره

املواصفة الفنية  6 -للنظام WIS

االستيقان من املستخدم

✓

✓

املواصفة الفنية  7 -للنظام WIS

الترخيص لدور املستخدم

✓

✓

املواصفة الفنية  8 -للنظام WIS

كتالوج الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها DAR

✓

✓

املواصفة الفنية  9 -للنظام WIS

وجهة النظر املوحدة بشأن كتالوجات البيانات الشرحية لوظيفة الكشف عن
البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها

✓

املواصفة الفنية  10 -للنظام WIS

تنزيل امللفات من خالل شبكات مخصصة

✓

✓

✓

املواصفة الفنية  11 -للنظام WIS

تنزيل امللفات من خالل شبكات غير مخصصة

✓

✓

✓

املواصفة الفنية  12 -للنظام WIS

تنزيل امللفات من خالل وسائل أخرى

✓

✓

✓

املواصفة الفنية  13 -للنظام WIS

حفظ بيانات النشر الشرحية

✓

✓

✓

املواصفة الفنية  14 -للنظام WIS

وجهة النظر املوحدة لكتالوجات بيانات النشر الشرحية املوزعة

املواصفة الفنية  15 -للنظام WIS

اإلبالغ عن نوعية اخلدمة

✓

✓

✓

4.2

املواصفة الفنية –  1لنظام معلومات املنظمة :حتميل البيانات الشرحية للبيانات والنواجت

4.2.1

املعايير املنطبقة

✓

املعلومات التالية بالنسبة لهذا املتطلب هي معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها في القسم  4.2من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.2.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام مزيج من خدمات
شبكة مخصصة وخدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك إنترنت عام أو إنترنت خاص ذي بروتوكول للتحكم في
اإلرسال – بروتوكول اإلنترنت  TCP/IPميكن أن يشمل الترميز.

دليل نظام معلومات املنظمة
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4.2.3

الوصالت البينية للوظائف

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكسطح بيني
لوظيفتني« )1( :جتميع الرصدات في نشرات/ملفات ،وإنتاج البيانات الشرحية وأرشفتها»؛ و(« )2حتويل
النواجت والبيانات إلى نشرات/ملفات ،وإنتاج البيانات الشرحية املرتبطة بها».
4.2.4

مالحظات إضافية

تستند هذه الوصلة البينية إلى ممارسة النظام العاملي لالتصاالت  GTSالقائمة ،مضيف ًا النسق املوحد اخلاص
بالبيانات الشرحية لنظام معلومات املنظمة بشأن البيانات والنواجت واخلدمات .وينبغي للمراكز أن تعلم أن
البيانات الشرحية احململة إلى مركز عاملي لنظام املعلومات ميكن أن تستغرق  24ساعة لتتزامن عبر جميع املراكز
العاملية لنظام املعلومات .وبالتالي ،حيثما ُيطلب توزيع بيانات أو نواجت في أقل من  24ساعة بعد نشر بياناتها
الشرحية ،ينبغي للمركز إرسال البيانات الشرحية مباشرة إلى املركز العاملي الرئيسي  GISCمن خالل النظام
العاملي لالتصاالت أو بوسيلة ُيتفق عليها بالفعل مع املركز العاملي لنظام املعلومات.
4.3

املواصفة الفنية  2 -للنظام  :WISحتميل البيانات والنواجت

4.3.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية بشأن هذا املتطلب هي معايير مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.3من املرجع اخلاص بالنظام .WIS
4.3.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ترتبط هذه الوصلة البينية بعرض نطاق مخصص،
ومبوثوقية عالية ،وينبغي لها استخدام النظام العاملي لالتصاالت .وميكن أن يشمل هذا إنترنت خاص ًا ذا
بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت  ،TCP/IPوميكن أن يشمل الترميز .وفي بعض احلاالت
ميكن استخدام وصالت صاعدة ساتلية للخدمة العاملية املتكاملة لبث البيانات .IGDDS
4.3.3

الوصالت البينية للوظائف

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفتني:
(“ )1جتميع النشرات وامللفات والبيانات الشرحية وفق ًا ملتطلبات التوزيع”؛ (“ )2حتويل النواجت والبيانات
إلى نشرات /ملفات ،وإنتاج البيانات الشرحية املرتبطة بها”.
4.3.4

مالحظات إضافية

تستند هذه الوصلة البينية إلى ممارسة النظام العاملي لالتصاالت  GTSالقائمة ،تكملها آليات أخرى لنقل
امللفات مثل اإلنترنت .ومع أنه مطلوب أال تصل البيانات إال بعد وصول البيانات الشرحية املرتبطة بها ،فإنه
تتاح فترة سماح مدتها دقيقتان قبل اعتبار ملف البيانات ملف ًا غير صحيح.
4.4

املواصفة الفنية –  3للنظام  :WISمركزية البيانات املوزعة عاملي ًا

4.4.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.4من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.

اجلزء الرابع  -املواصفات 
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4.4.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ترتبط هذه الوصلة البينية بعرض نطاق مخصص
ومبوثوقية عالية وينبغي لها استخدام النظام العاملي لالتصاالت .وميكن أن يشمل هذا االستخدام ،اإلنترنت
اخلاص مع بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت ،كما ميكن أن يشمل الترميز.
4.4.3

الوصالت البينية للوظائف

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة:
“االحتفاظ بالذاكرة املؤقتة السريعة للمعلومات العاملية ملدة  24ساعة”.
4.4.4

مالحظات إضافية

 4.4.4.1إن مجموعة بيانات ونواجت املنظمة  WMOاملطلوبة للحفظ في الذاكرة املؤقتة السريعة ملدة 24
ساعة في املراكز العاملية لنظام املعلومات  GISCsهي املعلومات “املعدة للتبادل العاملي” .وهذه املعلومات ال
تشمل جميع املواد التي تتناولها اخلدمة العاملية املتكاملة لبث البيانات .IGDDS

 4.4.4.2وبينما يلزم أن تكون الذاكرة املؤقتة السريعة للبيانات والنواجت املعدة للتبادل العاملي ،جارية عبر
جميع املراكز العاملية لنظام املعلومات في غضون  15دقيقة ،فإن اإلنذارات ينبغي أن تكون جارية في غضون
دقيقتني.
 4.4.4.3و ُيتوقع أن يزداد حجم الذاكرة املؤقتة السريعة مبقدار  1جيجا بايت يومياً .ويتعني أن تكون
الذاكرة السريعة شديدة الدقة ،كما يتعني أن يكون النظام اخلاص باملركزية املنطقية محتمل التكلفة ومتيناً؛
أما األعطال املنفردة واإلجراءات املعقدة فال ميكن قبولها.
4.5

املواصفة الفنية –  4للنظام  :WISاحلفاظ على املعلومات املتعلقة بتحديد هوية املستخدمني
وأدوارهم

4.5.1

املعايير املنطبقة

املعايير التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معايير مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية واملوصى
بها الواردة في القسم  4.5من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.5.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي أن تستخدم هذه الوصلة البينية خدمات شبكة
عامة ،مبا في ذلك اإلنترنت مع بروتوكول التحكم في اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت  TCP/IPالذي ميكن
أن يشمل الترميز ،ووسائل حماية أخرى خلصوصية األفراد احملددة هويتهم حسبما تقتضي القوانني الوطنية
ذلك.
4.5.3

الوصالت البينية للوظائف

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام كوصلة بينية لوظيفتني:
(“ )1إسناد األدوار إلى املستخدمني”؛ (“ )2الترخيص للمستخدمني بالنفاذ إلى املعلومات”.
4.5.4

مالحظات إضافية

بغية حتديث املعلومات املتعلقة بتحديد هوية املرشحني أو املستخدمني احلاليني لنظام معلومات املنظمة
وأدوارهم ،ينبغي ملراكز نظام معلومات املنظمة أن تدعم نوعني من مرافق احلفظ هما :مرفق حتميل امللفات
لتحديث املجموعات (إضافة أو إحالل أو إلغاء سجالت البيانات الشرحية التي تعامل كملفات منفصلة)؛
ومنوذج منشور على اإلنترنت لتغيير مدخالت حتديد هويات األفراد وأدوارهم (إضافة ،أو تغيير ،أو إلغاء
عناصر في سجل وكذلك في سجالت كاملة).
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4.6

املواصفة الفنية –  5للنظام  :WISوجهة نظر موحدة للمعلومات املوزعة بشأن حتديد هوية
املستخدمني وأدوارهم

4.6.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،هي معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.6من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.6.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام مزيج من خدمات
شبكة مخصصة وخدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك إنترنت عام أو خاص باإلضافة إلى بروتوكول التحكم في
اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت الذي ميكن أن يشمل الترميز وسبل أخرى حلماية خصوصيات األفراد احملددة
هوياتهم حسبما تقتضي القوانني الوطنية ذلك.
4.6.3

الوصالت البينية للوظائف

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISباعتبارها وصلة بينية
لوظيفتني“ )1( :إسناد األدوار إلى املستخدمني”؛ (“ )2الترخيص للمستخدمني بالنفاذ إلى املعلومات”.
4.7

املواصفة الفنية –  6للنظام  :WISاالستيقان من املستخدم

4.7.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب هي معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها في القسم  4.7من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.7.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام مزيج من خدمات
شبكة مخصصة ،وخدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك إنترنت عام أو خاص مع بروتوكول التحكم في
اإلرسال/بروتوكول اإلنترنت  TCP/IPميكن أن يشمل الترميز وسبل أخرى حلماية خصوصية األفراد احملددة
هوياتهم ،حسبما تقتضي القوانني الوطنية ذلك.
4.7.3

الوصالت البينية للوظائف

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISباعتبارها وصلة بينية
لوظيفة“ :إسناد األدوار إلى املستخدمني”.
4.7.4

مالحظات إضافية

في تصميم منوذجي لهذه الوصلة البينية ،يرسل العميل إلى وحدة خدمة االستيقان ،طلب استيقان من
مستخدم معنيُ ،يدرج حتديد هويته وشروط تأهيله في الطلب .وتلجأ وحدة خدمة االستيقان إلى مصادر
املعلومات املوحدة عن حتديد الهويات واألدوار في نظام معلومات املنظمة ،وتعود برد يتعلق باالستيقان.
وهذا الرد إما يؤكد وإما يرفض أن تكون لدى املستخدم احملددة هويته ،شروط تأهيل كافية.

اجلزء الرابع  -املواصفات 
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4.8

املواصفة الفنية –  7للنظام  :WISالترخيص بدور املستخدم

4.8.1

املعايير املنطبقة
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املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.8من املرجع اخلاص لنظام معلومات املنظمة.
4.8.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ضمن قيود عرض النطاق املخصص ومستويات اخلدمة
املوثوقة ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام خدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك اإلنترنت ذو بروتوكول
التحكم في اإلرسال /TCPبروتوكول اإلنترنت الذي ميكن أن يشمل الترميز.
4.8.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة:
“الترخيص للمستخدمني بالنفاذ إلى املعلومات”.
4.8.4

مالحظات إضافية

في تصميم منوذجي لهذه الوصلة البينية ،يرسل العميل إلى وحدة خدمة الترخيص ،طلب ترخيص ملستخدم
معني يرد حتديد هويته في الطلب .وترجع وحدة اخلدمة املعنية بالترخيص إلى املورد املوحد للنظام WIS
للمعلومات اخلاصة بتحديد هوية املستخدم ودوره ،وتعود برد يتعلق بالترخيص .وذلك الرد إما يتضمن
قائمة باألدوار املرخص بها للمستخدم وإما يرفض الترخيص بإسناد أي أدوار للمستخدم احملددة هويته.
4.9

املواصفة الفنية –  8للنظام  :WISالبحث واالسترجاع في كتالوج الكشف عن البيانات والنفاذ
إليها واسترجاعها DAR

4.9.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية املتعلقة بهذا املطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.9من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.9.2

أنواع خدمات اجلمع والنشر

لتقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ضمن قيود عرض النطاق ومستويات اخلدمة املوثوقة ،ينبغي
لهذه الوصلة البينية استخدام خدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك خدمات اإلنترنت مع بروتوكول التحكم في
اإلرسال /TCPبروتوكول اإلنترنت الذي ميكن أن يشمل الترميز.
4.9.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة:
“حفظ وعرض كتالوج اخلدمات واملعلومات”.
4.9.4

مالحظات إضافية

تتطلب اإلجراءات اخلاصة بتسمية مركز عاملي لنظام املعلومات أو مركز لتجميع البيانات أو النواجت أن يحتفظ
كال النوعني من املراكز التابعة للنظام بكتالوجات بيانات ونواجت وخدمات في النسق املوحد الذي توافق عليه

دليل نظام معلومات املنظمة
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املنظمة  ،WMOوأن ييسرا النفاذ إلى هذه الكتالوجات .ولذلك ينبغي معاملة خدمات الشبكات كنوع من
نواجت نظام معلومات املنظمة التي ميكن كشفها من خالل كتالوج وظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها
واسترجاعها.
مالحظة :تتاح مالحظات منفذي خادم البحث واالسترجاع من خالل محدد املواقع التابع لنظام معلومات املنظمة  WISعلى العنوان التالي
http://wis.wmo.int/WISSRU

4.10

املواصفة الفنية –  9للنظام  :WISوجهة النظر املوحدة لكتالوجات البيانات الشرحية املوزعة
لوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها واسترجاعها

4.10.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.10من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.10.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام مزيج من خدمات
شبكة مخصصة وخدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك إنترنت خاص أو عام مع بروتوكول التحكم في اإلرسال
/TCPبروتوكول اإلنترنت  IPالذي ميكن أن يشمل الترميز.
4.10.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة:
“حفظ وعرض كتالوج اخلدمات واملعلومات”.
4.11

املواصفة الفنية –  10للنظام  :WISتنزيل امللفات من خالل شبكات مخصصة

4.11.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.11من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.11.2

أنواع خدمات اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ترتبط هذه الوصلة البينية بعرض نطاق مخصص
وموثوقية عالية ،وينبغي لها استخدام النظام العاملي لالتصاالت  ،GTSواإلذاعة الساتلية للخدمة العاملية
املتكاملة لبث البيانات  .IGDDSوميكن أن يشمل هذا إنترنت خاص ًا مع بروتوكول التحكم في اإلرسال
/TCPبروتوكول اإلنترنت ميكن أن يشمل الترميز.
4.11.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة:
“تقدمي املعلومات إلى املستخدمني”.
4.12

املواصفة الفنية –  11للنظام  :WISتنزيل امللفات من خالل شبكات غير مخصصة

4.12.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.12من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.

اجلزء الرابع  -املواصفات 
الفنية لنظام معلومات املنظمة

4.12.2
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أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية عدم استخدام شبكة
غير مخصصة للبيانات البالغة األهمية من حيث التشغيل .وبخالف ذلك ،وضمن قيود عرض النطاق
ومستويات اخلدمة املوثوقة ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام خدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك اإلنترنت
مع بروتوكول التحكم في اإلرسال /TCPبروتوكول اإلنترنت الذي ميكن أن يشمل الترميز .وينبغي لهذه
الوصلة البينية أيض ًا استخدام اإلذاعة الساتلية للخدمة العاملية املتكاملة لبث البيانات ( IGDDSبترددات
الراديو أو التلفزيون).
4.12.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة:
“تقدمي املعلومات إلى املستخدمني”.
4.13

املواصفة الفنية –  12للنظام  :WISتنزيل امللفات عبر وسائل أخرى

4.13.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.13من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.13.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام أسلوب غير
مخصص بالنسبة للبيانات البالغة األهمية من حيث التشغيل .وبخالف ذلك ،ترتبط هذه الوصلة البينية
مبتطلبات لتقدمي اخلدمات تستخدم أساليب أخرى غير شبكات توصيل البيانات .ويشمل ذلك ،ضمن
أساليب أخرى ،تقدمي اخلدمات عن طريق اخلطوط الصوتية ،واخلدمات البريدية الورقية أو وسائل اإلعالم
الرقمية.
4.13.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي للنظام  ،WISتعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة“ :تقدمي
املعلومات إلى املستخدمني”.
4.14

املواصفة الفنية –  13للنظام  :WISحفظ البيانات الشرحية للنشر

4.14.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.14من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.14.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام مزيج من خدمات
شبكة مخصصة وخدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك إنترنت عام أو خاص مع بروتوكول للتحكم في اإلرسال
/TCPبروتوكول اإلنترنت  IPميكن أن يشمل الترميز.
4.14.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي لنظام معلومات املنظمة ،تعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة:
“حفظ وعرض كتالوج اخلدمات واملعلومات”.

دليل نظام معلومات املنظمة
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4.14.4

مالحظات إضافية

 4.14.4.1لتحديث البيانات الشرحية للنشر ،ينبغي للمراكز التابعة للنظام  WISدعم نوعني من مرافق
احلفظ هما :مرفق حتميل ملفات لتحديث املجموعات (إضافة ،أو إحالل ،أو إلغاء سجالت بيانات شرحية
تعامل كملفات مستقلة)؛ واستمارة إلكترونية لتغيير املدخالت الفردية (إضافة أو تغيير أو إلغاء عناصر في
سجل ،وكذلك سجالت كاملة).
ُ 4.14.4.2أنشئت النسخة األولى من البيانات الشرحية اخلاصة بوظيفة الكشف عن البيانات والنفاذ إليها
واسترجاعها ،أو ًال ،باالعتماد على املجلد جيم  1 -من املطبوع اخلاص بالتنبؤ بالطقس (مطبوع املنظمة رقم
 )9ومصادر أخرى .ونظراً ألن االنتقال الكامل ملراكز املنظمة  WMOإلى البيانات الشرحية اجلديدة ()DAR
سوف يحدث خالل بعض الوقت ،ينبغي لإلجراءات أن تضمن أن تسجل التغييرات التي يتم إدخالها في
البيانات الشرحية ( )DARوفي املجلد جيم  ،1على السواء.
4.15

املواصفة الفنية –  14للنظام  :WISوجهة النظر املوحدة لكتالوجات البيانات الشرحية املوزعة
للنشر

4.15.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها في القسم  4.15من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.15.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

بغية تقدمي خدمة جيدة تلبي متطلبات املستخدمني ،ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام مزيج من خدمات
شبكة مخصصة وخدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك إنترنت خاص أو عام مع بروتوكول التحكم في اإلرسال
/TCPبروتوكول اإلنترنت  IPميكن أن يشمل الترميز.
4.15.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي للنظام  ،WISتعمل هذه املواصفة الفنية للنظام  WISكوصلة بينية لوظيفة“ :حفظ
وعرض كتالوج اخلدمات واملعلومات”.
4.16

املواصفة الفنية –  15لنظام  :WISاإلبالغ عن نوعية اخلدمة

4.16.1

املعايير املنطبقة

املعلومات التالية اخلاصة بهذا املتطلب ،معلومات مضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية
واملوصى بها الواردة في القسم  4.16من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة.
4.16.2

أنواع خدمتي اجلمع والنشر

ينبغي لهذه الوصلة البينية استخدام خدمات شبكة عامة ،مبا في ذلك اإلنترنت مع بروتوكول التحكم في
اإلرسال /TCPبروتوكول اإلنترنت  IPالذي ميكن أن يشمل الترميز.
4.16.3

الوصالت البينية للوظيفة

في الهيكل الوظيفي للنظام  ،WISتعمل هذه املواصفة الفنية كوصلة بينية لوظيفة“ :إدارة أداء
النظام”.

اجلزء الرابع  -املواصفات 
الفنية لنظام معلومات املنظمة
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مالحظات إضافية

 4.16.5.1ميكن توخي االتفاقات اخلاصة مبستويات اخلدمة في نهاية املطاف بالنسبة لعمليات النظام .WIS
وينبغي أن تشمل هذه املستويات ،أمن البيانات والشبكة وكذلك األداء واملوثوقية.
4.16.5.2

ميكن إنتاج تقارير األداء على نحو يتسم بالكفاءة من خالل قيام كل مركز تابع للنظام WIS

بتحميل تقاريره في موقع حتليل منفرد ضمن نافذة زمنية محددة.

اجلزء اخلامس  -إرشادات خاصة بالبيانات الشرحية
مالحظة :يجري وضع اجلزء اخلامس من هذا الدليل ،وسيتضمن معلومات عن إنتاج وإدارة البيانات الشرحية
للكشف املتصلة بالنظام  WISباإلضافة إلى املمارسات واإلجراءات واملواصفات املعيارية واملوصى بها الواردة
في اجلزء اخلامس من املرجع اخلاص بنظام معلومات املنظمة .واإلرشادات األخيرة متاحة على صفحة WIKI
للنظام  WISعلى العنوان التالي:
http://wis.wmo.int/MD_Index.

ملزيد من التفاصيل اخلاصة باملالمح الرئيسية للبيانات الشرحية للمنظمة  WMOالرجوع إلى العنوان التالي:
http://wis.wmo.int
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