محاضرة األحد  (1212/4/21مقرر المعينات السمعية والبصرية  ،المستوى الثالث )
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
يطلق مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على كل ما ترتب علىى االدىاماب نىيك تكنولوجيىا ال اآلىب ا لى
والتكنولوجيىىا الكىىلك ية والالآلىىلكية والوآلىىالم المتعىىاأش مىىك يدىىكاك جايىىاش لتكنولوجيىىا ات ىىااش ال ىىة علىىى دتىىاب
المعلومات وجمعها وتخزينها ومعالجتها ودشىراا واآلىترجاعها نلآلىلوع يعتمىا علىى الىنو والصىواش وال ركىة
واللون وغيراا مك مؤثرات االتصاك التفاعل الجماايري والشخص معا ً .
تقسم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قسمين :ال كى المىاأي اى ازجهىزش المكىتخامة ى عمليىة االتصىاك
مك يجهزش حاآلونية ومكتبية والهواتف وصوالً لى ازآلالك المكتخامة ى صىنا الشىبكات التى يىت وصىلها مىا
كا ة ازجهزش إلتمام د ىل المعلومىة مىك جهىة لىى ي ىر .ال كى العلمى يو الع لى يتم ىوا حىوك لتىات البرمجىة
والهناآلة ال اآلونية والذكاء االصطناع الذي يعمل على تكيير عملية االتصاك و ق طىوات يىت ت ايىااا مىك
بل المكؤوك يو المهناس .
تكنولوجيىىىا المعلومىىىات واالتصىىىاالت اىىى مجموعىىىة ازأوات وازجهىىىزش التىىى تىىىو ر عمليىىىة تخىىىزيك المعلومىىىات
ومعالجتها ومك ث اآلترجاعها وكذلك توصيلها نعا لك عبر يجهزش االتصاالت المختلفة لى يي مكان العال
يو اآلت بالها مك يي مكان العال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت او مصطلح كالمظلة يتضمك يي جهاز
اتصىىاك يو تطبيىىق ويشىىمل ع اإل اعىىة والتلفزيىىون والهواتىىف الخلويىىة ويجهىىزش الكمبيىىوتر والشىىبكات والبىىرام
ويدظمة از ماا الصناعية ضال عك مختلف الخامات والتطبي ات المرتبطىة نهىا م ىل المىؤتمرات عىك ريىق
الفيايو )(videoconferenceوالتعل عك نعا
ويعرف البنك الاول تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت نلدها التكنولوجيا الت تتكون مك المعاات Hard Ware
والبىرام  Soft Wareوالشىبكات والوآلىالم المخصصىة لجمىا وتخىزيك ومعالجىة وادت ىاك وعىرم المعلومىات
نشكل صوت يو على دكل دصىو يو صىوا يي يدهىا تكنولوجيىا جمىا وتخىزيك واآلىترجال وت ليىل وت ويىل
المعلومات ناآلتخاام المعاات والبرام
اإلرشاد الزراعى و تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت :
نىىايت ثىىواش تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت دتيجىىة لتال ىىى ال ىىالور الخصىىب الكمبيىىوتر Hard ware
والبرمجيات  Soft wareودبكات االتصاك وعلى ما النصف رن از يىر يات ىه اىذل التكنولوجيىا نصىواش
غيىىر مكىىبو ة ىىالك آللكىىلة مىىك الىىن الت النوعيىىة صىىوع ازصىىتر وازآل ىرل وازكفىىل وازا ى مىىك لىىك صىىوع
ازا و وازآلهل اآلتخااما ً.
ومك تطبي ات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الت يمكك اآلتخاامها مجىاك اإلادىاأ الزااعى وتكىاعا ى
ت ويىىة جهىىاز اإلادىىاأ الزااعىى ومواكبتىىل لل ىىواش الهاللىىة ىى تكنولوجيىىا المعلومىىات واالتصىىاالت والوصىىوك
للمكتها يك مك الخامة اإلاداأية يآلرل و ه ونل ل تكلفة ممكنة كل مما يلتى ع
الحاسب اآللي:
اىىو جهىىاز يعمىىل ب ىا ً لتعليمىىات م ىىاأش الآلىىت باك البيادىىات وتخزينهىىا وال يىىام نمعالجتهىىا ثى اآلىىتخراب النتىىال
المطلونىىة لالشىىيا والنجىىاا  .)5991ويمكىىك للنظىىام اإلادىىاأي االآلىىتفاأش مىىك الفوالىىا التعليميىىة لل اآلىىب ا ل ى
والذي يتميز نعاش صالو منهاع
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 -5تيكير تعل الاااآليك كل حكب آلىرعة تعلمىل  Self-paced learningال اآلىب ىاأا علىى م انلىة الفىرو
الفرأية  Individualizationو عطاء تتذية عككية و ثانة واية
 -2يأاش للوآلالل المتعاأش مىا تكامىل الرآلىوم والمطبوعىات و مكادىات الفيىايو يمكىك لل اآلىب ا لى الىرنم نىيك
ازدوال المختلفة مك تكنولوجيا التعل
 -3دظام تفاعل اأا على تجميا مكادات العايا مك حىزم البرمجيىات نلآلىلوع غايىة ى المرودىة ممىا يىؤأ
تعظي ت ك الاااس العملية التعليمية

لىى

 -4تتطىىوا تكنولوجيىىا ال اآلىىب نصىىواش كبيىىرش مىىا اآلىىتمراا تهىىوا المكىىت اثات  -1زيىىاأش ىىااش الىىاااس علىىى
الوصوك لى المعلومات آلواء كاده مك دبكات م لية يو ليمية يو أولية يو نيك از راأ يينما كادوا .
اإلنتـرنت:
كلمىىىة ادتردىىىه  Internetاىىى ا تصىىىاا الكلمىىىة االدجليزيىىىة  International Networkومعنااىىىا دىىىبكة
المعلومات الاولية والت يىت يهىا انىم مجموعىة دىبكات مىا نعضىها الىبعد ى العايىا مىك الىاوك عىك ريىق
الهاتف واز ماا الصناعية ويكىون لهىا ال ىااش علىى تبىاأك المعلومىات نينهىا مىك ىالك يجهىزش كمبيىوتر مركزيىة
الشبكة نصىواش عامىة
تكمى نلجهزش الخاأم  Serverالت تكتطيا تخزيك المعلومات ازآلاآلية يها والت ك
وتكىىمى يجهىىزش الكمبيىىوتر الت ى يكىىتخامها از ىراأ ناآل ى يجهىىزش المكىىتفيايك  Usersلالشىىرنين ونىىاا الىىايك
 .) 2009ويمكك ين يت ق مك االآلتخاام اإلاداأي لالدتردىه مىا يلى ع تبىاأك الت ىااير والبىرام اإلادىاأية نىيك
المكتويات المركزية واإل ليمية و مكادية ت ايا االحتياجات اإلاداأية نالمشااكة نيك مخطط ومنفىذي البىرام
وجمهىىوا الىىزاال عىىك ريىىق مىىؤتمرات االدتردىىه و مكاديىىة التعىىرف علىىى عىىاأ ودوعيىىة الزالىىريك للموا ىىا
اإلادىىاأية و مكاديىىة التعىىرف علىىى موامىىا ااتمىىام الجمهىىوا اإلادىىاأي ودوعيىىة المشىىاكل الت ى يواجههىىا لىىاع
البرام اإلادىاأية ى اىذل المجىاالت و مكاديىة ت ايىا االحتياجىات الب يىة واإلادىاأية والتىلثير علىى الكياآلىة
الزااعية الم لية والاولية نتوجيهها لى ما يناآلب ااتمامات ومشىكالت الىزاال الوا عيىة و مكاديىة يىام اإلادىاأ
اا نرام التنمية ين يتكامل مىا الهياىات از ىر التى تتعامىل مىا االدتردىه م ىل وزااات الىري
الزااع
والص ة وال ك الم لى وغيراا اصة عنا عااأ البنية ازآلاآلية وتلايل الكواأا الفنية وتجهيز الم اا الم ليىة
ل اآل  .)2005ويضاف لى لك تاحة الفرصة للعىامليك ناإلادىاأ الزااعى والىزاال لال ىالل علىى الت نيىات
الزااعية ال اي ة م ليا ً وأوليا ً وكذا المتتيرات المرتبطة نتوا ر مكتلزمات اإلدتاب والتكويق الزااع .
البريد االلكتروني:
او يآللوع لكتانة و اآلاك واآلت باك الرآلالل عبر دظ االتصاالت االلكتروديىة آلىواء كادىه دىبكة االدتردىه يو
دبكات االتصاالت الخاصة أا ل المؤآلكات يو المنىازك يو الشىركات و يكىتخام البريىا االلكترودى ى اآلىاك
النصو والمكتناات الكتانية عالوش على د ل ملفات الصوت والصىواش نكىل آلىهولة ويكىر لالشىرنينى ونىاا
الايك  .)2009ونذلك يمكك للمردا الزااع ين يرآلل الرآلالل اإلاداأية دفس الو ه لى مكتردا واحا يو
مجموعة مك المكتردايك ممك يتاح لايه اآلىتعماك البريىا االلكترودى ناإلمىا ة لىى مكاديىة انىم اىذل الرآلىالل
نصوا يو ملفات صوتية يو مرلية .
اإلرشاد الزراعي واالنترنت
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تعتبر اإلدترده يحا ازأوات الت تكاعا على ت كيك وتيفة النظام اإلاداأي كما تكاعا على اآلتاامة اماتل.
ال ين اذا يل عبء كبير على النظام اإلاداأي مك حيث ت ايا احتياجات الجمهوا اإلاداأي المتنوعة
والمتتيرش وت ايث ما يت عرمل على الشبكة .يما وتيفة ت اي الخامات التعليمية الم امة عك ريق اإلدترده
يجب ين يشااك يها ال اأش الم ليون آلواء كادوا اأش ايي يو اأش اآلميون يو اأش المشااكة غير الرآلمية ل
اآل .) 2002
ويمكن لإلرشاد الزراعي االستفادة من إمكانية اإلنترنت بأساليب عديدة منها على سبيل المثال :
 .5تو ير النف ات الت تتطلبها باعة وتوزيا وتخزيك الكتب والنشرات مك الجهاز اإلاداأي لى المراكز
اإلاداأية يو المزااعيك عك ريق تخفيد عاأ النكا المطبوعة.
 .2االآلتفاأش مك مكادية ت ايث المعلومات المتاحة جميا المراكز اإلاداأية يو لا المزااعيك و ه
واحا و دفس و ه اآلت ااثها واو ما يعن ييضا ً ت ليل المعلومات غير الصال ة للتطبيق لى ي صى حا
ممكك.
 .3تاحة المعلومات الايناميكية يي الت تتتير نكرعة تبعا ً لمتتيرات صعبة التو ا م لع معلومات الط س
والمعلومات التكوي ية والمعلومات الخاصة ناالدتشاا المفاجئ لآل ات وغيراا.
 .4تاحة الفرصة لالتصاك نيك المزااعيك والخبراء الزااعييك مبادرش عك ريق المنتايات يو الشات
لالااأدة) يو البريا اإللكترود يو الموا ا اإلاداأية على الشبكة واو ما يعتبر و الاش مزأوجة .بالنكبة
للمزاال يم ل لك الاش مبادرش لل صوك على التوصية لما يواجهل مك مو ف ريا نشكل مبادر كما تم ل
الو ه دفكل تتذية عككية للخبراء الزااعييك للتعرف على المشكالت المياادية الطاالة و ه حاوثها وآلرعة
االآلتجانة لها.
 .1االآلتفاأش مك المزايا التفاعلية لالتصاك عبر اإلدترده والت تتيح اآلتخاام النظ الخبيرش الزااعية والتعل
المبادر مك البرام اإلاداأية.
.6

العال وتباأك الخبرات معها.

تاحة الفرصة لإل الل على الموا ا اإلاداأية

 .7االآلتفاأش مك اصية التعرف على عاد ودوعية الزالريك للموا ا اإلاداأية على الشبكة للتعرف على
مواما اات مام الجمهوا اإلاداأي ودوعية المشكالت الت يواجهها لاع البرام اإلاداأية اذل المجاالت
ما ة لى مكادية ت ايا االحتياجات الب ية واإلاداأية .و ا تمتا الفوالا لى التلثير على الكياآلة الزااعية
الم لية والاولية نتوجيهها لى ما يناآلب ااتمامات ومشكالت المزااعيك الوا عية.
النظم الخبيرة
الك ير مك المجاالت ليس م الاوك المت امة ولكك الاوك
ت ظى النظ الخبيرش نااتمام واآلا النطا
مصر ال ين بيعة المرحلة التكنولوجية
النامية ييضا .ال طال الزااع مك ي ام طاعات اال تصاأ ال وم
الجاياش تتطلب المزيا مك البيادات والمعلومات ال اي ة والتفصيلية ليس على المكتو الم ل و دما على
المكتو اإل ليم والاول ل اآلالن .) 2007
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ويعاد ال طال الزااع مك وك الفترش الزمنية الفاصلة نيك تهوا از كاا و المكتشفات العلمية ال اي ة
وومعها موما التطبيق .ويكتكب عامل الو ه ياميل اصة مجاك الزااعة لتكهيل وزياأش آلرعة االتصاك
ما نيك الزاال والجهات الب ية مما يتيح رصا ً يكبر لنشر المعااف والمعلومات وتو ير ي ضل الكبل ل ل
المشكالت الزااعية على الن و الذي يكفل زياأش اإلدتاب وال ا مك التكاليف.
العمل الزااع المع ا والمتشانك ي تاب ممك يمااآلل لى اآلت ماا الك ير مك الخبرات الت تمال نما ي تاب ليل
مك معااف ومعلومات نمجرأ تهوا مشكلة يو اكتشاف جايا يو انتكاا
و اذا الصاأ امه وزااش الزااعة و اآلتصالح ازاام نالتعاون ما منظمة ازغذية والزااعة Food and
) Agriculture Organization (FAOوالبردام اإلدمال لألم المت اش United Nations
) Development Program (UNDPنتمويل وتنفيذ مشرول النظ الخبيرش لت كيك دتاجية الم اصيل
د ل المعر ة والتكنولوجيا الزااعية للمردايك الزااعييك والمزااعيك وت دشاء
ال لية و لك للمكاامة
عام 5995م ويطلق عليل ييضاع النظ
مصر )(CLAES
المعمل المركزي للنظ الخبيرش الزااعية
المبنية على المعر ة يو دظ المعر ة يو الناصح ا ل يو المكاعا ا ل يو المكتشاا ا ل .
تعريف النظم الخبيرة :
البااية لى مفهوم كلمة " بير" هذل الكلمة تلت مك الخبرش؛
بل تناوك النظ الخبيرش النا وين دشير
والخبرش كما ع ّر تها ) ) Beerel,1987ا "ال ااش لالع لية يو الجكمية يو غيراا) على تهاا مهااش اصة يو
معر ة تتعلق نمومول يو وتيفة يو دشا واذل المهااات تكون يعلى مك المتوآلم عنا تنفيذاا و دتالجها".
و كر يدل يوجا دوعيك مك الخبرشع "الخبرش ال المة على المهااش يو ال ركة م ل لالت ك
يآلاآلها المعر ة م ل لتشخيو ازمرام)".

ا الت) و برش

النظام الخبيرع دول مك نرام ال اآلب الت يمكنها ين ت لل وتردا وتالل وتتصل وتشير وتصم وتف و
حل
وتشرح وتتنبل وتتصوا وتعرف وت اأ وتتعل وتانر وت فظ وت ام وتجاأ وتختبر وتعل وتكتخام
المشكالت الت ت تاب الخبراء ل لها .
النظام الخبير "نردام حاآلوع يت نناء المعر ة يل ويت نناء النظ الخبيرش ن يث تكون اأاش على درح
الخطوات وازآلباع الت يأت لى اتخا راا نل ن نعضها يشرح كيف ت اآلتبعاأ نعد الباالل وا تياا
ي ر .
ومك وا ا التعريفات الكان ة يمكننا ين د اأ آلمات النظ الخبيرش كلحا تطبي ات الذكاء االصطناع  .واىع
النظام الخبير او دول مك نرام ال اآلب ويحا رول عل يكبر واو "الذكاء االصطناع " الذي يعمل على حل
مجاك معر م اأ يو ميق نالطري ة دفكها الت يعمل نها الخبراء البشرييك ويمكك اآلتخاامل
المشكالت
كمكاعا يو زميل عمل يو على مكتو الخبراء.
الحاجة الستخدام النظم الخبيرة في المجال الزراعي
االتصاالت الكلكية والالآللكية وتكنولوجيا المعلومات المبنية على
ا يكون التطوا الكريا والمكتمر
مجاك اإلاداأ واو تتيير آليكهل وياع تتييرات ي ر  .حيث توجا
ال اآلوع العامل از و للتتيير
آلتلت تكنولوجيا المعلومات للمنا ق الريفية
اإلاداأ الزااع
مكاديات عاياش لتطبيق التكنولوجيا
نخامات معلوماتية جاياش آليكون للمزااعيك – كمكتخاميك لها – آليطرش كبيرش عليها تفو آليطرته على
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نوات المعلومات ال الية .حتى ولو ل يكك كل مزاال يملك حاآلبا ً دخصيا ً إدل يمكك ين تصبح اذل ال اآلبات
مراكز موااأ المعلومات الم لية ومعها حواآليب ت توي على نرام ومعها
الشخصية متو رش نكهولة
الخبراء لمكاعاش المزااعيك على اتخا ال رااات .وما اذا إن م ل اذا التطوا لك يؤأي لى االآلتتناء عك
عماك اإلاداأ .نل على العكس مك لك آليكون نإمكاده ين يركزوا على المهام والخامات الت يعتبر يها
التفاعل البشري يآلاآليا ً – كمكاعاش المزااعيك – ي راأاً وجماعات على تشخيو المشكالت وتفكير البيادات
وتطبيق معاديها
تزيا ال اجة الآلتخاام النظ الخبيرش المجاك الزااع للك ير مك ازآلباع منها تعاأ ا ااء الموموعات
الت يط لب المزااعون معر تها يو صعونة توا ر الخبراء المكان يو الو ه المناآلب لت اي المعلومات يو
نكبب عام ثبات المردا مو عل الوتيف لفترات ويلة ..وغيراا.
وييضا ً دشلت ال اجة للنظ الخبيرش المجاك الزااع مك ال اجة لى د ل المعلومات الزااعية .ودوجز يما
يل المشكالت الت تتعلق نن ل المعلومات الزااعية.
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