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Tóm tắt: Hằng năm, khu vực Bắc Trung bộ hứng chịu nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm
như Bão, Áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, lũ quét sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét đậm rét hại,…
với cường độ và tần suất ngày càng tăng. Trong bối cảnh yêu cầu của xã hội về chất lượng,
cũng như tính kịp thời của bản tin ngày càng cao, quy trình xử lý số liệu cũ thủ công và lạc
hậu, vận hành không ổn định và có nhiều nhược điểm không thể khắc phục đã không còn
khả năng đáp ứng và cần có một giải pháp khác để giải quyết triệt để những vấn đề này.
Nhóm tác giả đã đề xuất và xây dựng thành công bộ công cụ giải mã và lưu trữ loại số liệu
KTTVHV truyền thống cũng như xây dựng website hiển thị số liệu. Bộ công cụ cho thấy sự
nhanh chóng, ổn định và tiện lợi cho việc khai thác các loại số liệu và góp phần nâng cao
chất lượng dự báo cũng như tính kịp thời của các bản tin.
Từ khóa: Giải mã số liệu; Điện báo; Xử lý số liệu.

1. Mở đầu
Hàng năm, khu vực Bắc Trung bộ hứng chịu nhiều loại hình thời tiết nguy hiểm như Bão,
Áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, lũ quét sạt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét đậm rét hại, [1]…Đặc biệt
trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày
càng gia tăng về tần suất và cường độ. Công tác giải mã số liệu KTTVHV ở đài KTTV khu
vực Bắc Trung Bộ [2] còn thủ công, vận hành không ổn định và có nhiều nhược điểm không
thể khắc phục khiến cho các DBV rất mất thời gian xử lý số liệu và dễ gây sai sót. Hiện nay,
ở Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ đang sử dụng hai công cụ để giải mã số liệu điện báo gửi
về: Công cụ thứ nhất là phần mềm DBRM của tiến sỹ Nguyễn Văn Hậu đã được sử dụng từ
năm 2008 [3] và công cụ thứ hai là Hydromet Data manager của nhóm tác giả. Hai phần mềm
này lưu trữ số liệu giải mã trên các CSDL định dạng khác nhau nên không thể kết hợp dữ liệu
của nhau. Ngoài ra phần mềm DBRM vẫn còn nhiều lỗi như tính trung bình, chọn các cực trị
của tuần thứ 3 vào các tháng có 31 ngày chưa chính xác, không giải mã được obs 22 giờ của
ngày 01 hàng tháng.
Các số liệu Khí tượng, Thủy văn, Hải văn hầu hết được lưu trữ dưới dạng text hoặc dạng
excel với nhiều định dạng khác nhau, cùng với việc các số liệu đều không liền mạch theo thời
gian hoặc chỉ trong thời gian tương đối ngắn (tuần, tháng) nên gây nhiều khó khăn khi cần
nhu cầu xử lý số liệu lớn. Hơn nữa, những công cụ này đã được xây dựng từ lâu nên không có
khả năng cập nhật thêm khi có thêm điện báo của những trạm mới.
Trong bối cảnh yêu cầu của xã hội về chất lượng, cũng như tính kịp thời của bản tin
ngày càng cao, quy trình xử lý số liệu cũ đã không còn khả năng đáp ứng và cần có một giải
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pháp để giải quyết triệt để những vấn đề: rút ngắn thời gian truyền tin, tự động hóa công tác
thu nhận thông tin, đảm bảo cao nhất độ chính xác của số liệu thực đo KTTV, cùng lúc truyền
tải được khối lượng số liệu mã điện KTTV nhiều nhất, phục vụ công tác cảnh báo, dự báo,
đặc biệt khi có thời tiết nguy hiểm, là đòi hỏi cấp thiết hiện nay. Đề tài “Nghiên cứu, xây
dựng bộ công cụ lưu trữ, xử lý số liệu điện báo Khí tượng, Thủy văn, Hải văn phục vụ công
tác dự báo tác nghiệp theo Quy trình dự báo” ra đời nhằm đáp ứng mục tiêu đó.
2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu đã lựa chọn là khảo sát chi tiết phương pháp truyền tin, lưu trữ
số liệu quan trắc thu thập được từ các trạm trên hệ thống máy chủ tại Đài. Nghiên cứu các
định dạng bản ghi số liệu hiện đang được sử dụng, đánh giá tổng quan về qui mô số liệu, tần
suất các bản tin và các yêu cầu về số liệu phục vụ dự báo từ đó lựa chọn cơ sở dữ liệu (CSDL)
[4] phù hợp với mục đích yêu cầu của công việc và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng
thủy văn [5]. Cuối cùng là lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp [6] để xây dựng công cụ đáp
ứng được mục tiêu đề tài đặt ra, dễ dàng cho việc sử dụng, bảo trì và đảm bảo hiệu suất làm
việc tốt nhất cho hệ thông máy tính.
2.1. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu
Hiện tại, tại Đài KTTV Bắc Trung Bộ được trang bị hệ thống máy chủ chạy hệ điều hành
windows server 12 RT, hệ thống mạng internet cáp quang tốc độ cao. Tại Phòng Dự báo, Đài
KTTV tỉnh Hà Tĩnh, Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa đều sử dụng máy tính cá nhân cài hệ điều
hành windows để khai thác số liệu. Vì vậy, trong nghiên cứu đã thống nhất lựa chọn cơ sở dữ
liệu quan hệ, tập trung và có cấu trúc theo chuẩn SQL [7], tức là có thể sử dụng ngôn ngữ
SQL để truy vấn CSDL, và được lưu trữ dưới dạng file CSDL ACCESS (.accdb).
Nghiên cứu đã tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu là một tập tin có tên
DBdienbaoKTTVHV.accdb, trong đó chứa các bảng và các cột dữ liệu như hình. Trong đó
với bảng CLIM sử dụng mã số trạm (STNO), Năm (yYear), Tháng (mMonth) là khóa chính
cho bảng dữ liệu; các bảng khác sử dụng thêm Giờ (hHOUR); đối với số liệu từ các trạm tự
dộng sử dụng thêm Phút (mMinute) để làm khóa chính, các trường của các bảng trong cơ sở
dữ liệu là các dạng số liệu quan trắc như hình 1 và hình 2.

Hình 1. Bảng số liệu CLIM.
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Hình 2. Bảng số liệu điện báo khí tượng.

2.2. Phương pháp xây dựng bộ công cụ
Bộ công cụ gồm ba phần chính, phần thứ nhất là tổng hợp số liệu quan trắc đang được
lưu trữ phân tán trên các máy chủ khác nhau về một máy chủ. Phần thứ 2 là công cụ giãi mã
số liệu điện báo từ các trạm quan trắc khí tượng thủy văn thủ công, đưa số liệu từ các trạm
quan trắc tự động vào cơ sở dữ liệu. Phần 3 là phần hiển thị các số liệu giãi mã, khai thác các
sản phẩm từ cơ sở dữ liệu tập trung. Vì vậy ngôn ngữ lập trình được lựa chọn là Visual basic
[8–9] để xây dựng công cụ giải mã điện báo synop và thủy văn, clim, điện báo từ trạm tự
động; Ngôn ngữ python được sử dụng để xây dựng công cụ giải mã điện typh; Ngôn ngữ java
script, vb script và nền tảng website aspx được sử dụng để xây dựng website hiển thị số liệu.
Mục tiêu của đề tài là xây dựng được công cụ tự động xử lý, giải mã số liệu [10] từ mạng
lưới các trạm quan trắc KTTV trong khu vực Bắc Trung Bộ lưu trữ vào cơ sở dữ liệu [11–12].
Trích xuất, hiển thị và phân phối số liệu điện báo và số liệu từ các trạm quan trắc tự động khí
tượng, thủy văn, hải văn [13–14]. Các số liệu thu được hiển thị qua dạng bảng, biểu, hình vẽ
thuận tiện và nhanh chóng để phục vụ công tác dự báo tại Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ,
từ đó rút ngắn thời gian xử lý số liệu cho các DBV, giúp đưa ra những dự báo, cảnh báo có
tính chính xác và tính kịp thời cao hơn. Quy trình giải mã thực hiện theo sơ đồ hình 3.
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Hình 3. Sơ đồ khối quy trình giải mã số liệu KTTVHV.

Bộ công cụ đáp ứng được các yêu cầu chính như sau [15]:
– Phải chạy được ổn định trên máy chủ của Đài, tạo cơ sở dữ liệu tập trung, chuẩn SQL,
dễ khai thác vận hành bảo trì;
– Cơ sở dữ liệu đầy đủ tất cả các yếu tố quan trắc;
– Công cụ khai thác trực quan, dễ sử dụng.
3. Sản phẩm của bộ công cụ
3.1. Bộ công cụ giải mã số liệu Khí tượng, thủy văn và Hải văn
Bộ công cụ với phần tổng hợp số liệu và giải mã, chạy tự động trên máy chủ nên nhóm
nghiên cứu đã xây dựng giao diện với một số tùy chọn cơ bản như hình 4.

Hình 4. Giao diện công cụ giải mã số liệu.

Giao diện trực quan và dễ sử dụng, bao gồm phần lựa chọn vị trí các thư mục sau khi đã
được tổng hợp tự động từ các máy chủ khác về máy chủ đang chạy công cụ giải mã. Một tùy
chọn cập nhật thủ công, tùy chọn cập nhật theo từng ca quan trắc và tự dộng cập nhật theo 5
phút. Một tùy chọn để trích xuất số liệu phục vụ dự báo theo ngày. Hiển thị thông tin phiên
bản ứng dụng và thời gian cuối cùng ứng dụng được chạy. Sản phẩm được khai thác và truyền
tải các sản phẩm đến người dùng được xây dựng dựa trên nền tảng website có địa chỉ cục bộ
là 10.152.40.8 và địa chỉ trực tuyến là http://117.6.129.235/ có giao diện như hình 5 đến hình
7.

Hình 5. Giao diện nội dung website khai thác số liệu.
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Hình 6. Biểu đồ biến áp được thể hiện trên website.

Hình 7. Biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm, nhiệt độ tối cao, nhiệt độ tối thấp quan trắc được.

– Đường quá trình và các giá trị đặc điểm phục vụ cho dự báo thủy văn được thể hiện trên
hình 8.

Hình 8. Đường quá trình thủy văn với tùy chọn theo từng thời đoạn.
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– Giao diện hiển thị các giá trị quan trắc của trạm khí tượng tự động được thể hiện trên
hình 9.

Hình 9. Hiển thị số liệu quan trắc khí tượng tự động của ca quan trắc mới nhất.

– Giao diện cập nhật và sửa đổi số liệu thủy văn được thể hiện trên hình 10.

Hình 10. Cập nhật thêm số liếu điện báo từ trạm khác và chỉnh sửa số liệu.

3.2. Bộ công cụ giải mã và hiển thị số liệu typh
Các loại số liệu điện báo đã nêu ở những phần trước đều là số liệu điện báo liên tục, tuy
nhiên số liệu TYPH lại là điện báo chỉ khi có Bão, ATNĐ ảnh hưởng đến khu vực. Vì tính
chất không liên tục của loại hình điện báo này, nên cũng nảy sinh yêu cầu có một công cụ giải
mã riêng. Công cụ được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ lập trình python, cơ sở dữ liệu cũng
được xây dưng với tên cơn bão–ATNĐ, năm, tháng, ngày là khóa chính (Hình 11).

Hình 11. Giao diện của công cụ giải mã typh.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 722, 49–57; doi: 10.36335/VNJHM.2021(722).49–57

55

Sản phẩm cuối cùng là file excel có tên Typh_<tên bão, ATNĐ> được lưu ra desktop.
File excel bao gồm 2 sheet: Sheet đầu tiên là DATA bao gồm kết quả đã giải mã của các obs
bao gồm khí áp, biến áp 24h, gió trung bình và gió giật. Ở bên trái của sheet có bảng tổng hợp
các giá trị cực trị và typh cuối cùng để tiện theo dõi và thống kê như hình 12.

Hình 12. Bảng thống kê thông tin typh của BÃO–ATNĐ.

Sheet thứ 2 là đồ thị giá trị khí áp và biến áp 24h của từng trạm để tiện theo dõi sự biến
thiên của các giá trị này, giúp nhận biết vị trí Bão, ATNĐ ảnh hưởng như hình 13.

Hình 13. Đồ thị biến trình khí áp và biến áp 24h.

4. Kết luận
Sau quá trình xây dựng và vận hành thử nghiệm bộ công cụ tại Đài KTTV khu vực Bắc
Trung Bộ, bộ công cụ đã thể hiện sự ưu việt của mình so với những phương pháp xử lý số liệu
trước kia, giờ đây, quy trình tác nghiệp của các dự báo viên được rút ngắn cực kỳ đáng kể ở
giai đoạn xử lý số liệu. Thông tin quan trắc được thể hiện sinh động, trực quan, tiện lợi cũng
giúp cho việc xử lý và khai thác được nâng cao hơn rất nhiều, góp phần tăng cường năng lực
dự báo, cảnh báo của các dự báo viên. Sản phẩm của bộ công cụ cũng có khả năng làm đầu
vào cho các mô hình dự báo và sử dụng để đánh giá chất lượng bản tin ngày, tuần, tháng một
cách nhanh gọn và hiệu quả. Trong quá trình thử nghiệm, nhóm tác giả đã lắng nghe yêu cầu
và phản hồi của các DBV để không ngừng nâng cấp, hoàn thiện chất lượng của bộ công cụ.
Trong thời gian tới, bộ công cụ sẽ tiến hành thử nghiệm ở 2 đài tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh.
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Nhóm tác giả cũng sẽ tiếp tục công tác vận hành, bảo trì, thêm trạm mới, nâng cấp khi có
những yêu cầu mới từ công tác dự báo.
Sau đề tài

Trước đề tài

Điện báo

Điện báo

KTTVHV

Tự động giải mã Số
liệu KTTVHV

KTTVHV

Phần mềm giải

Phần mềm giải

mã khí tượng

mã thủy văn

Cơ sở dữ liệu
Website hiển thị đồ thị, biểu

CSDL khí tượng

CSDL Thủy Văn

DBV Khí Tượng

DBV Thủy Văn

đồ, bảng biểu, hình ảnh
DBV Khí Tượng thủy văn

Bản tin dự báo,

Bản tin dự

cảnh báo

báo, cảnh báo

Hình 14. Sơ đồ khối quy trình tác nghiệp sau và trước nghiên cứu.

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.T.H., D.A.C.; Xử lý số liệu: T.T.H.,
D.A.C.; Viết bản thảo bài báo: L.H.H., D.A.C.; Chỉnh sửa bài báo: L.H.H.
Lời cảm ơn: Tập thể tác giả xin trân trọng cảm ơn Đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu, xây dựng bộ
công cụ lưu trữ, xử lý số liệu điện báo Khí tượng, Thủy văn, Hải văn phục vụ công tác dự báo
tác nghiệp theo Quy trình dự báo”, mã số CS.2020.05.06 đã hỗ trợ về số liệu và phương pháp
luận để thực hiện bài báo này.
Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác
giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có
sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả.
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Abstract: Every year, the North Central region of Viet Nam suffers from many form of
extreme weather events such as Typhoons, Tropical Depressions, Floods, Flash Floods and
landslides, Drought, extremely hot or cold weather, etc. The occurrence of extreme weather
events are gradually increasing in both intensity and frequency. Amidst the high
expectations of the society on qualities and punctuality of bulletins and early warnings, the
procedure of decoding telegraphic observation data at the North Central Regional Hydro–
Meteorology center are lagging behind times, unstable and has many unsolvable problems.
This method are unable to fulfill the working operation and there need to be a new solution
to the old shortcomings. Our group has proposed and successfully finished building the
tools for storing, processing traditional observation data and data from automatic weather
station with a website to display the data. The tools has been proven to be quick, stable,
easy–to–use and has help to further improved the quality and punctuality of bulletins and
warnings issued.
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