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R&MدرژاپنبامحصوالتBMWتجهیزمجتمع
لذترانندگیبینقصبهاندازهطراحیجادویی،سنتغنیوفناوریجذاب،

جایداده خود در را ویژگیها این نیز BMW شرکت است. ژاپن از بخشی

است.بههمیندلیلاینبرند40سالاستژاپنراخانهخودمیداند.اکنون

BMWیکمرکزپخشمنطقهایجدیدهمراهباشبکهایباکاراییباالساخته

استتااینارزشهاراازچیزیکههستبهتربیانکند.

که است چیزی همان دقیقا ،BMW جدید خانه ،Goodman تجاری پارک

راهبردی بهصورت که فناوری هستند. آن دنبال به برتر تولیدکنندگان

برنامهریزیشدهوپایگاهلجستیکی،دروسطمنطقهشمالیاستانچیباکه

ازنظراقتصادیبسیارتوسعهیافتهاست،قرارگرفتهاست.

ایزنایقراردارد.این اینمکانبینتوکیووفرودگاهتوکیو_ناریتا،درشهر

منطقهبهطورمداومبرایهفتسالدررتبهبندیبهترینمکانبرایزندگی

درژاپن،دارایرتبهبرتراست.پارکنزدیکآنمنزلگاهشگفتیطبیعی300

ساله،بزرگتریندرختگیالسکوهیژاپناست

فضابرایبرندهایبینالمللی
گروهامالکGoodmanدراینجافضاییسخاوتمندانهبرایبرندهایجهانی

ایجادمیکند.اینیکمرکزمناسببرایتجارت،کاروزندگیبرایمتخصصان

فناوریاطالعات،تدارکاتوفروشخواهدبود.درکنارBMW،چندینمارک

900000 بالغبر بهزودیمساحتی که مکانمستقرشدهاند این در نیز جهانی

چیزیفراترازیکنقطهراهاندازیمجددبرایعرضهدالالنخودرو،کارگاهها

ومشتریانBMWاست:معماری،محوطهداخلیومحلکسبوکارباطراحی

ساختمان منابع در صرفهجویی خدمات مدیریت و اقامت کیفیت ، مدرن

مشخصمیشود.

ازهرنظر ،دفاتروتجهیزات انتظارداشتساختمان BMW سازمانژاپنی

در قرارداد امضای زمان Goodman کند. برطرف را برتر برند نیازهاییک

و اتومبیلها سازنده پیشروترین BMW گروه کرد:» اعالم 2019 می ماه

قرار پویاییدرجهیک، و مالی ارائهدهندهخدمات و برتر موتورسیکلتهای

،Goodman تجاری پارک در خود جدید منطقهای پخش مرکز با است

خدماترسانیبهمشتریانخودرادرژاپنبهسطحجدیدیبرساند«.

R&Mنقشمهم
تأسیساتمبتکرانههمچنینبرایفناوریاطالعاتوشبکهاعمالمیشود.

R&Mازابتدانقشکلیدیدراینزمینهایفاکردومشارکتنزدیکوبلندمدتی

باBMWدرسراسرجهانوبهویژهدرمنطقهفروشآسیاواقیانوسیهشروع

کرد.عالوهبرکیفیتوتواناییتأمین،داشتندسترسیمحلیبهمشاورهفنی

R&M فیبر و ازمحصوالتمسی BMW دارد. تعیینکنندهای نقش خدمات

باسابقهیمصرفقبلیاستفادهمیکندکهکیفیتخوبوعملکردثابتشده

راتضمینمیکند.

ایناولینباریبودکهR&Mدرژاپنتوانستبهمشتریدرمحلکمککند.

امالک توسعهدهنده از ارزیابی و مناقصه مراحل در منطقهای بازار سازمان

باتولیدکنندگان R&M ، Goodmanحمایتکرد.عالوهبرخدماتمشاوره

رکونصبکنندگانارتباطبرقرارکند.

Goodmanباگفتن:»واینموضوعاعتمادراافزایشمیدهد.«اینموضوع

راتائیدمیکند.اینتهیهکنندهپارکتجاریتصمیمگرفتR&Mرابهعنوان

تأمینکنندهانحصاریکابلکشیشبکهبرایساختمانمرحلبعدنیزانتخاب

کند.

Google، برندهای شامل و داد خواهند پوشش را مترمربع

SchenkerDBومتخصصانلجستیکمانند،Esprit،Zalando

وKühne+Nagelهستند.

شرقی قسمت اصلی، مستأجر بهعنوان BMW فروشهای با

پارکتجاریدراکتبر2020افتتاحشد.اینشرکتخودروساز

چهار شامل که ساختمان قابلاستفاده فضای مترمربع 70000

این و است. کرده اشغال را میشود تدارکات و اداری طبقه
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Goodman
اینمأموریت »فضایتدارکاتبرایبزرگترینجاهطلبیهایجهان«طبق

پارکهای ، انبارها نیوزلند، در واقع Goodman مستغالت و امالک گروه ،

تجاری،تجارتهاوکسبوکارهارادرسراسرجهانادارهمیکند.مالکیت

شد. ذکر عمومی بهطور صنعتی امالک مدیریت و شرکت اجاره ، توسعه ،

Goodmanبهدنبالمکانهایممتازازنظرراهبردی،بادسترسیآساندر

نزدیکیشهرهایبزرگاست.اینگروهدارای392ملکدر13کشوراست

کهیکیازآنهاپارکتجاریGoodmanدرنزدیکیتوکیواست.اینمناطق

و نیازهایخاصصنایع اساس بر و توسعهیافته اصلی بهطرحهای توجه با

Goodmanهمچنینمیزبانفضای بهعنوانمثال، مشتریانطراحیشدهاند.

مراکزداده،صنایعسبک،برندهایتجارتالکترونیکوخردهفروشیاست.

ومدیریتحملونقل، تدارکات برای امکانات این برهمه Goodmanعالوه

شامل اینها که میدهد ارائه خود مکانهای در را یکپارچهای خدمات

تفریحی، امکانات و تناسباندام تفریحی، سالنهای مغازهها، رستورانها،

بهاندازهیرشد Goodman ازکودکانومراقبتپزشکیمیشوند. مراقبت

خودبرایحفاظتازمحیطزیست،روابطبامشتریانوتوسعهمکان،اهمیت

زیادیقائلاست.

BMWژاپن
BMW AGاستکهدفترمرکزی BMWژاپنزیرمجموعهی سازمانفروش

آندرمونیخژاپنقراردارد.اینبرندقدیمیبهعنوانبرترینسازندهبهترین

سال در ژاپن BMW میشود. شناخته جهان موتورسیکلتهای و اتومبیل

1981تأسیسشدواولینزیرمجموعهکاملاینشرکتخودروسازیدرژاپن

بود.ازآنزمانبهبعدBMWژاپنرهبریکسبوکارخودروهایوارداتیرابر

عهدهداشتهاستومعیارهایمختلفیرادرابتکاراتمحصوالت،خدماتو

مشتریمداریراتعیینکردهاست.

200 طریق از MINI برند و BMW خودروهای فروشنده امروز ژاپن BMW

نمایشگاهدرسراسرکشوراستومسئولمالیاتیوفروشمستقیمآناست.

GoodmanدرپارکتجاریBMWبرایR&Mراهکار
تجهیزاتشبکهدادهمحلیدرمرکزپخشجدیدBMWدرژاپنازسرعت

انتقالداده10گیگابایتبرثانیهپشتیبانیمیکند،کهبرایمحیطهایاداری

مناسباست.

زیرساختآنشاملمواردزیراست:

کابلکشیمسیوفیبرنوریموردتائیدBMWشاملپچکوردها

E2000برایاتصالفیبرنوری

ماژولهای Cat. 6A EL STP برایاتصالهایمسی

Cat. 7 S/FTPنصب12000مترکابلتکحالِتو60000مترکابل
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داستانتحوالتدرمراکزداده
مراکزدادهدرمرکزتکنولوژیهاینرمافزاریمدرنقراردارندونقشمهمی

درگسترشقابلیتهایشرکتهاایفامیکنند.مفهوم»مراکزداده«ازاواخر

دهه1950مطرحشدزمانیکهخطوطهواییآمریکاوIBMبرایایجادیک

سیستمرزرومسافرکهتوسطSabreارائهمیشد،همکاریکردندویکیاز

زمینههایاصلیتجاریآنراخودکارکردند.

های صندلی تواند می ها داده پرازش سیستم یک که موضوع این ایدهی

در الکترونیکی بهصورت را ها داده فورا و کند ومدیریت رزرو را هواپیما

اختیارهرنمایندهایدرهرمکانقراردهد،درسال1960بهواقعیتپیوست

ودرهارابهرویمراکزدادهدرمقیاسسازمانیبازکرد.

ازآنزمانبهبعد،تغییراتفیزیکیوتکنولوژیکیدرمحاسباتوذخیره

دادههامارادرمسیریپرپیچوخمبهجاییکهامروزهستیمهدایتکرد.در

اینمقالهمیخواهیمنگاهیگذرابهسیرتحوالتدرمرکزداده،ازپردازنده

فناوری بر ها آن اثرات برخی و امروز ابری فضای تکامل تا دیروز مرکزی

اطالعاتداشتهباشیم.

سال1946

ادغامکنندهالکترونیکیعددیوکامپیوتردرسال1946برایذخیرهکدهای

رایانه اولین عنوان به و شد ساخته متحده ایاالت ارتش توپخانه شلیک

دیجیتالالکترونیکیچندمنظورهلقبگرفت.

اوایلسال1960

1971

اولین به و کرد معرفی را خود 4004 پردازنده intel شرکت سال این در

پردازندهقابلبرنامهریزیعمومیدربازارتبدیلشد.اینمانندبلوکیک

سازهبودکهمهندسانمیتوانستندآنراخریداریکردهوسپسبانرمافزار

آنرابهصورتسفارشیانجامدهندتاعملکردهایمختلفدرطیفگسترده

ایازدستگاههایالکترونیکانجامدهد.

1973

ALTOتبدیلبهاولینکامپیوتریشدکهازرابطکاربریگرافیکی زیراکس

استفادهمیکردوشاملصفحهنمایشباوضوحباال،حافظهداخلیبزرگو

نرمافزارهایویژهبود.

1977

دراینسالشبکهARCnetبهعنواناولینشبکهLANمعرفیشد.اینشبکه

دریکیازبانکهایشهرمنهتندرایاالتمتحدهبهکارگرفتهمیشودو

سرعتانتقالداده2.5مگابیتبرثانیهراپشتیبانیمیکردو255کامپیوتر

راازطریقشبکهمتصلبهیکدیگرمیکرد.

1978

شرکتSunGardکسبوکاربازسازیفاجعهیتجاریراتوسعهدادوآنرا

تثبیتکرد.

پردازنده فناوریاطالعاتدربارهی PC،تصمیمات ازمعرفیسرورهای قبل

مرکزیبایددرمقیاسمطلقسازمانیبرایهمهچیزازجملهسیستمعامل،

دریکدستگاه که موارد این تمام گرفتهمیشد. ها برنامه و افزار سخت

برایکلشرکتاجرامیشد،باعثایجادانعطافپذیریمحدودوتصمیمات

دشواردرفناوریاطالعاتشدند.

دهه1980

صنعت در که شدند معرفی 1981 سال در )PC( شخصی کامپیوترهای

میکروکامپیوترهامثلبمبصداکردند.

1954 سال در )TRADIC( ترانزیستوری کامپیوتر اولین

ترانزیستورها ازهمه که بود اولیندستگاهی و معرفیشد

ودیودهااستفادهمیکردولولههایخالءنداشت.سیستم

مانند نشدند بازار وارد 1960 دهه تا که واقعی تجاری های

های مهارت توجه قابل افزایش برای IBM System سری

محاسباتی،بهپردازندههایمرکزیمنتهیشدند.
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میکروسیستمهایSunپروتکلسیستمفایلشبکهراتوسعهدادوبهکاربر

نحوه به ایشبیه بهشیوه تا داد اجازه )client( گیرنده رایانهسرویس در

دسترسیبهذخیرهسازیمحلی،بهفایلهایشبکهدسترسیپیداکند.

الزاماتزیست به توجه اما بهسرعتدرهمهجانصبمیشدند ها رایانه

محیطیوعملکردیبهحداقلخودرسید.

اوایلسال1990

کامپیوتر های اتاق کردن پر به شروع سرور عنوان به کامپیوترها میکرو

همان یا داده مراکز به تبدیل ها اتاق این و کردند مرکزی ی پردازنده و

دیتاسنترهاشدند.پسازآنشرکتهاشروعبهسرهمکردناینبانکهای

سروریدردروندیوارهایخودکردند.

اواسط1990

و اینترنت سریع اتصال به تمایل ها شرکت تا شد باعث »com.« افزایش

عملکردبدونتوقفراداشتهباشند.اینامرمنجربهساختاتاقسروربه

صورتسازمانیشدوباعثایجادامکاناتبسیاربزرگتری)صدهاوهزاران

سرور(شد.مرکزدادهبهعنوانیکمدلسرویسدراینزمانمحبوبشد.

جداگانه صورت دو به اطالعات فناوری تصمیمات )سرورها(، PC لطف به

گرفتهشد.سرورهاتصمیماتمبتنیبراپلیکیشنرامجازدانستند،درحالی

کهتصمیماتسختافزاری)مرکزداده(درسطحسازمانیخودباقیماند.

1997

دراینسالاپلبرنامهایبهنام Virtual PC ایجادکردوآنراازطریقشرکتی

بهنامConnectixفروخت.VirtualPCمانندSoftPCبهکاربراناجازهدادتا

یککپیازپنجرههارابررویکامپیوترMacاجراکنندتابتوانندناسازگاری

هاینرمافزاریراحلکنند.

1999

Virtual مشابه که کرد VMwareWorkstation فروش به VMwareشروع

PCبود.نسخههایاولیهفقطبررویویندوزاجرامیشد،امابعداًازسایر

سیستمعاملهاپشتیبانیکرد.

2001

برروی برهنهکهمستقیمًا فلزی اندازیشد-ابرنظرهای راه VMwareESX

سختافزارسروراجرامیشدندونیازیبهسیستمعاملاضافیندارند.

2002

خدماتوبآمازونتوسعهمجموعهایازخدماتمبتنیبرابرراآغازکرد

Amazon«ازاطالعاتانسانیازطریق کهشاملذخیره،محاسبهوبرخی

MechanicalTurk«میباشد.

2006

به اطالعات فناوری زیرساختی ارائهخدمات به آمازونشروع وب خدمات

مشاغلدرقالبخدماتوبکردکهامروزهبهرایانشابریمعروفاست.

2011

ابتکاریدرسراسر ، کرد اندازی راه را OpenCompute پروژه بوک فیس

ایجاد برای ها بهترینشیوه و گذاشتنمشخصات اشتراک به برای صنعت

کارآمدترینومقرونبهصرفهترینمراکزداده.

2013

Telcordiaالزاماتعمومیبرایتجهیزاتوفضاهایمرکزدادههایمخابراتی

رامعرفیکرد.اینسندحداقلالزاماتفضاییومحیطیرابرایتجهیزاتو

فضاهایمرکزدادهارائهداد.

در عظیم گذاری سرمایه دالر میلیارد 7.35 مبلغ 2013 سال در گوگل

زیرساختاینترنتخودسرمایهگذاریکرد.اینهزینههاناشیازگسترش

گستردهشبکهجهانیمرکزدادهگوگلبودکهشایدبزرگترینتالشسازهای

درتاریخصنعتمرکزدادهباشد.

امروزوفراترازآن

به افزار نرم و افزار ،سخت زیرساخت مالکیت مدل از امروزی داده مراکز

سمتمدلاشتراکوظرفیتدرخواستیدرحالتغییرهستند.
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premiumlineالوانارتباطنمایندهرسمی
هفتهفناوریGITEXمهمترینرویداددرخاورمیانه،شمالآفریقاوآسیای

جنوبیوجاییاستکهپیشتازان،شرکتهاواستارتاپهایمطرحجهاندر

حوزهیفناوریگردهممیآیندتاآیندهیهرتجارتوهرصنعتراهمانطور

کهقراراستاتفاقبیافتد،بهشمانشاندهند.

GITEXمکانیاستکهشمابرایایجادویافتنفرصتهایپیشروبایددر

آنباشید.چهبهدنبالمعامالتتجاریجدیدباشیدچهمشارکتدربخش

هایعمومی،مطمئنا،دریکیازپلتفرمهایشبکهآنراپیداخواهیدکرد.

از را مهمی رویداد چنین تواند نمی premiumline الین پریمیوم شرکت

دستبدهد.تیمپریمیومالینقصدداردجالبترینومرتبطترینراهکار

هارادرزمینهسیستمهایکابلکشیساختاریافتهارائهدهد.اینشرکت

مشتاقانهمنتظردیدارشرکاومشتریانخودازسراسرجهاناستوازهمه

برایدیدنغرفهخوددرایننمایشگاهدعوتمینماید.

شرکتالوانارتباطمفتخراستکهبادارابودنبیشازبیستسالتجربه

وخوشنامیدرحوزهفناوریاطالعاتوارتباطات،بهعنوانتنهانماینده

رسمیشرکتپریمیومالینآلماندرایراناینمحصوالتراعرضهمینماید.

ازتاریخ17تا21اکتبرمعادلبا25تا29مهرماه1400

مرکزتجارتجهانیدوبی

غرفهآلمان

H2-A36سالن1،جایگاه

ذرهبینالوان
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کشاورزیهوشمند:افزایشوبهبودکیفیتوکمیتدرمحصوالتکشاورزی

در کمیت و ،کیفیت عملکرد ، هوشمند کشاورزی راهکارهای اجرای زمان از

راهکارهای مطلب این است.در یافته افزایش توجهی قابل میزان به کشاورزی

را دهد می ارائه ما به اشیا اینترنت از استفاده با هوشمند کشاورزی که زیادی،

مرورمیکنیم.

بهکارگرفتهنشود، راهوروشدرست ودانشدر اگرعلم کلیددردانشاست.

نتیجههایمطلوببهدستنخواهدآمد.مانندیککشاورزکهزیروبمزمینخود

رامیدانداماهمچنانبهدنبالعملکردبهتراست،استفادهمتفاوتازدانشمورد

نیازاست.خوشبختانهکشاورزیبهعنوانیکصنعتدرحالپیشرفتاست.این

دگردیسیبخشجدیدیازکشاورزیهوشمندرابهوجودآوردهاست،کهدرآن

کشاورزانآگاهازفناوریهایمدرناستفادهمیکنندوازکیفیتوکمیتفراوانی

تولیدخودبرخوردارمیشوند.

اینترنتاشیاء)IoT(ابزاریاستکهمیتواندبخشکشاورزیراقسمتبندیکند.

بسیاریازسنسورها،گیتویهاوراهکارهاییکپارچهکمکمیکندتاکشاورزی

هوشمندبهواقعیتتبدیلشود.

کاربردIoTدرکشاورزیهوشمند
متاسفانهکالهبرداریدرصنایعموادغذاییروبهافزایشاست.برایمثالدرایالت

آریزونایآمریکا،باکتریE.coliموجوددرکاهوهایرومینکهدرحالرشدبود،

میتوانستمهارشود.افسوس،درآنزمانمحصولبرچسبگذارینشدهبود

وخریدارازمبدادقیقمحصولبیاطالعبود.بههمینترتیب،فروشندهبهدلیل

اختاللگستردهدرشبکهتوزیع،نتوانستبهمنبعاینکاهوهایآلودهدسترسی

پیداکند.اینباکتریباشیوعیکهپیداکردودر35ایالتآمریکاگسترشیافتو

زندگیصدهانفرراتحتتأثیرقرارداد،میتوانستتنهابایهدسترسیسادهکه

ازکشاورزیهوشمندناشیمیشود،ازبینبرود.

برایکاربرددرکشاورزیهوشمنددر اینترنتاشیاء ادغامفناوری ، خوشبختانه

اینموضوع ،خردهفروشیورستورانهامیشود. حالحاضرشاملکشاورزی

باعثمیشودازهرگونهناهنجاریموجوددرمحصولقبلازمصرفجلوگیریشود.

گسترده سازگاری در مهمی نقش اشیا اینترنت که نمی  دانند هنوز بسیاری

گلخانههایهوشمندایفامیکند.آنچهقباًلفقطبهگیاهانوگلهایظریفمحدود

میشد،اکنونصنعتیشدهاست.میوههاوسبزیجاتخوشرنگکهبومیایاالت

متحدهنیستنددرحالحاضرپرورشدادهمیشوندودربسیاریازسوپرمارکت

هایزنجیرهایتوزیعمیشوند.تقاضایسبزیجاتگلخانهایارگانیکبیشترثابت

کردهاستکهاینترنتاشیافقطبهدستگاههایهوشمندخانوارمحدودنمیشود

ومیتواندتاثیربهسزاییدرکشاورزیهوشمندنیزداشتهباشد.

کاربردهایصنعتیآنازقابلیتتجاریآنپیشیمیگیرد.درزیرچندراهحل

دیگرارائهشدهدرکشاورزیهوشمندارائهشدهاست:

1.ردیابیوبررسیجغرافیاییدامداری:
بررسی با گزارشمیشود. دام در 70درصدسرقت کهساالنه زدهشده تخمین

برایکشاورزانعمل بهعنوانیکمزیت دام ردیابی زماندقیق، جغرافیاییدر

دامهاهمیشهمورد برایچرای ارگانیک وعلوفه آزاد دامداری و دامها میکند.

توجهورسیدگیمصرفکنندگانقرارداشتهاست.تخمینزدهشدهکهتقاضابرای

اینصنعتعظیمتا27میلیارددالرافزایشبیابد.درکشاورزیهوشمندمیتوان

ازجنسپوستحیوانات لباسهاییکه بامشاهده باشکارحیواناتمقابلهکرد.

هستندمیتواننوعحیوانراتشخیصداد.

2.مدیریتهوشمندآفات:
مقدارغلطوافزایشمقادیرسمپاشیسمومدفعآفاتمیتواندمنجربهآلودگی

محصولشود.نامناسببودنتجزیهوتحلیلدادههایخاک،سرعترشدمحصول

والگوهایآبوهواودماعواملیهستندکهمیتوانندگروهیازملخهایاحشرات

دیگررابهخودجذبکنند.سمومدفعآفاتنیزبهافزایشعملکردکشاورزیکمک

میکنند،اماقبلازایجادصدماتجبرانناپذیر،بایدتعادلایجادشود.نظارتبر

مواردمشابهعاملمهمیدرتعییننیازبهسمپاشیآفتکشهااست.

عالوهبراین،هنگامیکهدوزتوصیهشدهتجویزشد،هرچیز

آسیب محصول به و گذارد می تأثیر خاک باروری بر اضافی

میرساند.ازفصلرسیدنآفاتوتجمعآنهاجلوگیرینمیکند

امامیتوانبرایبهحداقلرساندنخساراتواردهبهمحصوالت

کشاورزیاحتیاطکرد.
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3.تجزیهوتحلیلپیشبینیبرایمحصوالتزراعیودامداری:
دادههایمهممانندتجزیهوتحلیلخاک،ازجملهسطوحرطوبتومیزانرشد

محصوالتبرایپیشبینیالگویرشدمحصوالتمهماست.اینبهفردکمکمی

کندتانسبتبهنیازهایمعدنیمحصوالتهوشیارباشدوبهافزایشآنکمککند.

بهطورهمزمان،الگوهایتغذیهنامناسبدامهاوخوراکزیاددردامهاممکناست

برکیفیتگوشتآنهاتأثیربگذارد.دامداریهوشمندهمچنینبرپرورشگوساله

،زایمانوشیردهیگاومادهتمرکزدارد.دانشفنیبهافزایشبهرهوریکلیمزرعه

کمکمیکند.

4.تجهیزاتنظارتازراهدور:
یکمزرعهبزرگنیازبهتجهیزاتسنگیندارد.هردستگاه،صرفنظرازمیزان

حداکثر برای است. برخوردار نیز فنی اشکاالت از خوب، نگهداری و استفاده

مورد زیادی حد تا هوشمند های راهکار استفاده، مورد افزار بهسخت دستیابی

استفادهقرارمیگیرند.بااستفادهازسنسورهایموجودبررویماشینهاییمانند

ماشینهایبرداشت،تراکتورووانتوشخم،کشاورزدرصورتبروزاشکال،اطالع

رسانیدرزمانواقعیدریافتمیکند.نصب،تهیهومدیریتنقاطپایانیاینترنت

اشیا،وهمچنیناتصالایمنوقابلاعتمادیکسان،کلاینفرآیندراهوشمندمی

سازد.انجامفرآیند،نگهداری،مراقبتوتجزیهوتحلیلدادههایبهدستآمدهاز

طریقحسگرهایIoTمیتواندازراهدورانجامشود.

5.سیستمآبپاشخودکار:
کمک ریشه تخریب هرگونه از جلوگیری به آب شده کنترل و دقیق پراکندگی

میکند.یکیازمهمترینمواردیکههنگامآبیاریبایدازآناطمینانحاصلکرد،

دانستنزمانآبیاریومقدارآبموردنیازاست.برایاینمنظور،تجزیهوتحلیل

دقیقخاکموردنیازاست.عالوهبراین،رطوبتهواودمایهواعواملیهستند

کهبدونهدردادناینمنبعارزشمندبهتعیینمقدارمطلوبآبکمکمیکنند.

»ازمزرعهتاچنگال«ضربالمثلجدیدیاستکهتوسطکسانی

کهکشاورزیهوشمندراپیادهکردهانددنبالمیشود.کشاورزان

وصاحبانداماکنونمیتواننداطالعاتمربوطبهمحصوالتودام

هایخودرادرزمانواقعیبدستآورند،سپسازایناطالعات

کنند.کشاورزی استفاده عملکردخود رساندن بهحداکثر برای

هوشمندهمچنانیکیازسریعترینبخشهاییاستکهحداکثر

سودوافزایشکیفیتوکمیتراارائهمیدهد.




