تاعوَ تؼالی

هؼشفی عاهاًَ تْعؼَ ُْاؽٌاعی کاستشدی( تِک ) کؾاّسصی اعتاى قن
تا تْجَ تَ سّیکشد جذیذ دس طشح ساُثشدی عاصهاى ُْاؽٌاعی کؾْسُ ،وَ فؼالیتِا
تایغتی دس ساعتای کاستشدی ًوْدى خذهات ّ تْجَ تَ کاستش ًِایی هذّى گشدد .
گشُِّای کاسی دادٍ ُای ُْاؽٌاعی تغیاس هتٌْع ُغتٌذ اها یکی اص هِوتشیي آًِا
فؼالیي تخؼ کؾاّسصی ّ تاهیي هْاد غزایی هی تاؽٌذ  .تا ایي ًگشػ کاستش ًِایی
هْسد تْجَ تْدٍ ّ عاصهاى تَ دًثال آى اعت کَ اص اتتذای ًیاصعٌجی تا اًتِای تَ کاس
گیشی دادٍ ُای ُْاؽٌاعی دس کاس کَ هٌجش تَ افضایؼ تْلیذ دس تخؼ هْاد غزایی
هی ؽْد تا کاستشاى ًِایی ُوشاٍ تاؽذ  .تش ایي اعاط طشح عاهاًَ تْعؼَ
ُْاؽٌاعی کاستشدی( تِک ) کؾاّسصی پظ اص ًظش خْاُی اص اعتاًِا تذّیي ّ تشای
اجشا هصْب گشدیذ .دس ریل تصْست اجوال دالیل هذیشیتی ایي عاهاًَ هذیشیتی هؼشفی
هی گشدد :
 -1هذصْالت کؾاّسصی اص ًظش کوی ّ کیفی ؽذیذا تذت تأثیش ؽشایط جْی ُش هٌطقَ
قشاس داسً ذ .دس ؽشایط هٌاعة جْی هیضاى تِشٍ ّسی کؾاّسصی ّ تاهیي هْاد غزایی
هی تْاًذ تَ ؽکل قاتل تْجِی افضایؼ یاتذُ .ن چٌیي اعت تشای آفات گیاُی ّ
جاًْسی ،تَ ایي هؼٌی کَ دس ؽشایط هٌاعة آب ّ ُْایی آفات گیاُی ّ جاًْسی هاًٌذ
قاسچ ُا ّ دؾشات تْلیذ ؽذٍ ّ سؽذ هی کٌٌذ کَ هی تْاًٌذ خغاسات جثشاى ًاپزیشی
تَ کؾاّسصی ّاسد ًوایٌذ .ایي تاثیش دّگاًَ آب ّ ُْا تش کؾاّسصی خْد ًؾاى اص اُویت ّ
دغاعیت تاالی ُْاؽٌاعی کؾاّسصی اعتُْ .اؽٌاعی کؾاّسصی هی تْاًذ تا
هطالؼَ دقیق ُش یک اص گًَْ ُای گیاُی ّ آفات هشتثط تا آًِا دس ؽشایط آب ّ ُْایی
هٌطقَ ت َ یاسی کؾاّسص آهذٍ ّ اّ سا دس هشادل هختلف کاؽت ،داؽت ،تشداؽت ّ
هقاتلَ تا آفات یاسی سعاًذ.
 -2تا تْجَ تَ اُتوام دّلت تذتیش ّ اهیذ دس ساعتای اقتصاد هقاّهتی اص طشیق ایجاد
اهٌیت غزایی دسکؾْس ،دادٍُای ُْاؽٌاعی ّ کاستشد آًِا دس تْعؼَ کؾاّسصی تَ
خصْؿ دس تْلیذ هذ صْالت ساُثشدی ،اص اُویت ّیژٍ ای تشخْسداس هی ؽًْذ .دس ّاقغ
اعتفادٍ تِیٌَ اص اهکاًات هْجْد ّ تْجَ تَ صهیٌَُای کاستشدی دادٍُای ُْاؽٌاعی
کؾاّسصی تَ صْست جاهغ هیتایغت هْسد تْجَ قشاسگیشد .اها دس ایي تیي هْاًؼی
هاًٌذ هٌاتغ اًغاًی ًاکافی ،پاییي تْدى عطخ هِاست ًیشُّای کاسؽٌاعی ،قذیوی یا
ًاکافی تْدى فٌآّسی ،ضؼیف تْدى اهکاًات پشداصؽی ،هذذّد تْدى ؽثکَ پایؼ دس
عطخ هلی ّ ًاپیْعتگی دادٍ ُای دیذتاًی ّجْد داسًذ کَ تاػث تشّص هذذّدیت دس
ظشفیت خذهت سعاًی اداسات ُْاؽٌاعی کؾاّسصی هی ؽًْذ .تَ فِشعت هؾکالت
هزکْس هیتْاى هْاسدی ُوچْى ػذم اًتقال تَ ٌُگام دادٍُا اص هضاسع هذلی تَ هشاکض
پشداصػ دادٍ ّ اًتقال ًتایج اص هشاکض هزکْس تَ عطخ هضاسع تَ عثة ًثْد عاهاًَ ُای
تشخط ّ تَ ٌُگام تثادل دادٍ ّ اطالػات سا ًیض اضافَ ًوْد.
 -3تشای پیؾگشی اص افت کوی ّ کیفی هذصْالت کؾاّسصی ،کاُؼ خغاسات ًاؽی
اص تالیای طثیؼی جْی ،تش طشف کشدى ضؼف عیغتنُای اطالع سعاًی ،پیؾگیشی اص
اتالف صهاى ،اًشژی ّ هٌاتغ هالی تَ دلیل عِل اًگاسی یا ًذاؽتي کاسآیی کاسکٌاى هْثش
دس تْلیذ هذصْالت ُْاؽٌاعی کؾاّسصی ،اُویت پشداختي تَ ایجاد عاهاًَ ایی تشای
تشّیج اطالػات ُْاؽٌاعی کؾاّسصی آؽکاس هی ؽْد.
ایي عاهاًَ کَ قشاس اعت استثاط دّ عْیَ تا کاستشًِایی سا تشقشاس کٌذ داسای تخؼ ُای
صیش اعت:
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شناسایی کاربران نيایی
نیاز سنجی
تيیو داده ً محصٌل
سامانو ىای تٌزیع داده ً محصٌل( بر اساس ىر گرًه کاربری)
ظرفیت سازی( آمٌزش در درًن ً برًن سازمان )
نظر سنجی ً بازخٌرد
مستندسازی

عاهاًَ تِک ( تْعؼَ ُْاؽٌاعی کاستشدی) کؾاّسصی اص اتتذا تا اًتِای کاس
تا کؾاّسصاى ػضیض هی تاؽذ

