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Вопыт распрацовак i укаранення iнфармацыйна-вылiчальных сiстэм 
i nрыватных задач у ахове раслiн паказвае, што тут ёсць вялiкiя маrчы
масцi nавялiчыць прадукцыйнасщ. працы спецыялiста)'-лрактыкау без 
iстотнага змянення затрат. Яны звязаны з укараненнем новых iнфарма
цыйных тэхналогiй, сутнасць якiх заключаецца у рэальным наблiжэннi 
карыстальнiкау да ЭВМ i выслабаненнi ix ад значнага аб'ёму затрат па 
збору ведау для прыняцця рашэнняу у цяперашнi час i у будучым (1]. 

У цялерашнi час уя)'ляецца мэтазгодным вызначыць шляхi, структу
ру стварэння i укаранення новай iнфармацыйнай тэхналогii у ахове рас
лiн. У якасцi адпраунога пункту намi прапануецца канцэптуальная схе
ма сiстэмы iнфармацыйна-вылiчальнага абслугоування (IВА) (рысунак). 

Даследаваннi паказалi, што лрапанаваную тут сiстэму можна раз
бiць на асобныя узаемазвязаныя модулi. Кожны модуль сiстэмы- гэта 
комплекс задач, звязаных памiж сабой метадалагiчна, праграмна i функ
цыянальна. Дадзены комплекс, што рэалiзуецца у рамках сiстэмы IBA 
у ахове раслiн, мэтазгодна вызначьщь як аутаматызаванае рабочае мес
ца (АРМ) спецыялiста адпаведнага профiлю. 

Такiм чынам, nрапануемая сiстэма IВА у ахове раслiн уяуляе сабой 
ланцужок узаемазвязаных АРМ, кожнае з якiх рашае пэуны, адносна 
замкнуты комплекс задач i адпавядае функцыянальнай структуры, што 
ужо склалася i развiваецца. У цэлым прапануемая сiстэма актыуна узае
мадзейнiчае з iншымi сiстэмамi, у прыватнасцi IВА Гiдраметэаслу.Жбы, 
Дзяржкамсельгаспрада i iнш. 
. Мэта раслрацоукi АРМ «даследчыю> заключаецца у павышэннi пра
дукцыйнасцi працы навуковых суг.рацоунiкау за кошт павелiчэння дак
ладнасцi i аператыунасцi уяулення захоуваемай iнфармацыi па розных 
напрамках аховы расЛiн, вызначэння структуры i складаючых элемен
тау алгарытмау рэrламентных задач i iнфармацыйна-даведачнай iнфар
мацыi, паскарэннi падрыхтоукi неабходных паказчыкау i параметрау 
rэтых зз,дач. У ix пералiк мэтазгодна уключыць задачы аптымiзацыi 

· прыняцця рашэнняу, прагназiравання, ацэнкi i кiравання фiтасанiтар
най сiтуацыяй, раянiравання тэрыторый, планавання i размеркзвания 
рэсурсау, фiтадыягностыкi, рэжыму «заnытанне-адказ». 

Комплекс. праграмных сродкау АРМ «даследчык» павiнен мець маг
чымасць пабудовы матэматычных мадэляу названых вышэй тыпау за
дач, ацэнкi рэк.вiзiтау нарматыуна-давед.ачнай iнфармацыi, атрымання 
наяуных нарматывау i ведау у рэжыме «залытанне- адказ». Акрамя 
гэтага, дапаможныя лраграмныя сродкi неабходна выкарыстоуваць, на
лрыклад, для ,вiзуалiзацыi вынiкау з дапамогай пры.яад машыннай 
rpaфiкi. 
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У якасцi уваходнай iнфармацыi АРМ «даследчык:. мэтазгодна выка~ 
рыстоуваць экслерымента.1ьныя даныя палявых досдедау, паказчыкi 
iнфар,tацыйнай базы дасJiедаванняу, iснуючыя нарматывы. У ко,шлекс 
праграм Бе.1НДIАР ла мадэлiраваннi асно)·ных працэсау уваходзяць 
папярэднi аналiз даных, розныя ВlдЬI рэгрэсiйных мадэляу, аналiз часа
вых радоу, фактарны i кластарны гналiз. 

3 дапамоrай лраrрамнаrа забс нячэння па лапярэдняму аналiзу да
ных ацэньваюцца раз.меркаваннi раз .• 1ядаемых выпадi<овых працэсау, 
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Схема сiстэмы iнфармацыйна-вылiчальнага абслуrоування у ахове раслiн 

прав.Яраецца гiпотэза аб незалежвасцi выбаркi, .выключаюцца i выда
ляюцца анамальныя назiраннi. Пошук структуры шматфактарных .мадэ
ляу можа ажыцця)rляцца з дапамогай множнай, шаrавай i нелiнейнай 
па параметрах рэгрэсiй. Пры гэтым для адбору неабходнай колькасцi 
звачымых фактарау выкарыстоуваецца метад выключэння, якi дазваляе 
паслядоуна адкiдваць незалежны? пераменныя, што уносяць найменшы 
уклад у залежную пераменную. 

Пры даламозе метада)• непараметрычнага аналiзу часавых радоу 
ажыццяуляецца праверка на наяунасць трэндавых i сезонных кампа
нентау i ix выключэння з разглядаемаrа часавага рада. У канчатковым 
вынiку параметры часавага рада выкарыстоуваюцца для складання доу
гатэрмiновага шматГадовага прагнозу дынамiкi nапуляцый асноуных 
шкодных аб'ектау i планзвания аб'ёмау ахоуных мерапрыемствау на 
будучы год i перспектыву. 

Выкарыстанне прапанаваных праграмных сродкау АРМ забяспечвае 
даследчыку выбар неабходных метадау аналiзу першасных даных i 
мадэлiравання працэсау на 1·этай аснове. У канчатковым вынiку на рэс· 
публiканскiм узроунi кiравання гэта дазваляе пабудаваць структуру 
задач nрагнозу феналогii асноуных сельскагаспадарчых культур з мэтай 
аптымiзацыi тэрмiнау барацьбы супраць асноуных шкодных аб'ектау, 
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ацэнкi фiтасанiтарнай сiтуацыi у сезоне i ст.варыць нарматыуна-даведач
ную iнфармацыю задач для рэалiзацыi прагнозау рознай своечасовасцi 
i мэтавага прызначэння. . 

Для унутрыгаспадарчага узроуню кiравання гэта дазваляе даслед
чыку пабудаваць прагноз шкаданоснасцi комплексу аб'ектау як аснову 
прыняцця рашэнняу на канкрэтным полi у залежнасцi ад фiтасанiтарнай 
сiтуацыi, якая там складвщщца. Найбольш актуальнай задачай стано
вiцца распрацоука падыходау да аутаматызацыi складання iмiтацыйных 
i аналiтычных цi верагоднасных мадэляу. 

У якасцi асновы пабудовы рэ'{вiзiтау iнфармацыйна-даведачнай iн
фармацыi неабходна ,выкарыстаць базы фена- i гiдраметэаралагiчнай 
iнфармацыi. Так, напрыклад, рэашзаваная у БелНДIАР для ПЭВМ ба
за riдраметэаралаr·iчнай iнфармацыi (БГМI) у рэальным маштабе часу 
назапашвае на маrнiтных носьбiтах больш за 20 сутачных паказtJыкау. 
Яе эксплуатацыя дае маrчымасць карыстальнiку атрымаць усярэдненыя 
паказчыкi у зададзеным перыяДзе часу, разлiчыць розныя каэфiцыенты, 
даты устойлiваrа пераходу .праз зададзеную мяжу тэмператур, сумы 
эфектыуных i актыуных тэмператур i iнш. У вынiку rэтыя паказчыкi вы
карыстоуваюцца як для стварэння новых нарматывау, так i для мад?Лi- · 
равання дынамiкi папуляцыi асноуных шкодных аб'ектау у розных аrра
клiматычных зонах Беларусi. 

Трэцi комплекс праграмных сродкау АРМ «даследчыю> павiнны 
складаць iнфармацыйна-пошукавыя сiстэмы ( IПС), рэалiзаваныя у рэ
жыме «запытанне--адюаз» па асноуных прадметных галiнах аховы рас
лiн. Так, напрыклад, у БелНДIАР распраца.вана база даных аб прымя
няемых прэпаратах [2]. Яе эксплуатацыя дае маrчымасць атрымаць 
неабходныя звесткi а б дазволеных прэпаратах у адпаведнасцi са структу
рамi запытанняу: «прэпарат-кудьтур.а-шкодны аб'ект» цi «шкодны 
аб'ект-культура-прэпарат». 

Для чав.тковай аутаматызацыi функцый даследчыка мэтазгодна рас
працоуваць сiстэмы аутаматызаванаrа пошуку лiтаратуры па месцы 
захавання, канкрэтнай праблеме i годзе выдання, а таксама для скла
даимя спiсау лiтаратурl>f па ключавых словах. Разам з базамi фена- i 
гiдраметэаралаriчнай iнфармацыi неабходна таксама стварыць IПС na 
асноуных звестках аб культуры, шкодных аб'ектах i метадах ix улiку. 

Прьr распрацоуцы структуры АРМ «Служба кiра,ванюi» мы лiчылi, 
што асноуным змеетам кiраунiцкай дзейнасцi павiнен стаць пастаянны 

.· аналiз фiтасанiтарнага стану, доугатэрмiновае nланаванне i кiраванне. 
У канчатковым вынiку ён накiра.ваны на аутаматызацыю функцый кiра
вання спеn.ыялiстау раённага, абласнога i рэспублiканскага узроуняу 
кiравання. , 

Асноуная мэта яrо функцыянiравання- абагульненне справаздачных 
паказчыкау, нiжэйшьrх узроуняу кiравання для класiфiкацыi аднарод
ных тэрыторый i складамня феналагiчных, доугатэрмiновых i шматга
довых прагнозау, ацэнкi эфектыунасцi праводзiмых ахоуных мерапрыем
ствау у рэгiёне, выпрацоукi стратэгiчных кiраунiцкiх рашэнняу. У рамках 
гэтага АРМ мэтазгодна ажыццяуляць доугатэрмiновае i nерСПQК
тыунае планаваннЕ!, рэкамендаваць nланы nравядзення ахоуных мера
прыемствау, ацэнь.ваць фiтасанiтарную сiтуацыю у рэгiёне i ажыццяу
ляць кансультацыйную даламогу на аснове ПЭВМ. у рэжыме «запытан
не-адказ». 

На ладставе сказанага вЫшэй у якасцi уваходных даных АРМ «Кi
раунiцкая служба» неабходна выкарыстоуваць расnрацаваныя у 
БелНДIАР базы фена- i гiдраметэаралагiчных даных, ведау аб ахоуных 
мераnрыемствах, паказчыкi iснуючай справаздачнасцi, функцыянальныя 
структуры адпаведных узроуняу кiравання·, атрыманыя нарматывы i 
класiфiкатары. У працэсе функцыянiравання выкарыстоуваюцца алга
рытмы i мадэлi прагназiравання., планзвания i размеркзвания рэсурсау, 
атрыманыя у рамках APl'v\ «даследчык». 
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Ва умовах веrетацыйнаrа nepыiiдY з улiкам фактычных тэрмiнау на
ступления фенафаз асноуных сельскаrасnадарчых культур для адnавед
ных узроуняу кiравання на ПЭВМ мэтазrодна складанне феналаriчных 
праrнозау. Асноуная ix мэта - рэкамендацыi аб тэрмiнах абследаван
няу i кантроль па найбольш шкаданосных аб'ектах. 

Для аnератыунаrа кiравання фiтасанiтарнай сiтуацыяй у рэriёне мэ
тазгодна вызначыць удзельную значнасць аб'ектау, а з даnамогай эка
намiчнага, экалагiчнага i сацыяльнага крытэрыяу сфармiраваць 
мэтавую функцыю кiравання у рэгiёне. На аснове метадау класнага 
аналiзу nраводзiцца раянiраванне тэрыторый нiжэйшых узроуняу кiра
вання. 

Для вылучаных аднародных тэрыторый .вызначаюцца nлошчы, якiя 
належаць апрацоукам, удакладняецца размеркаванне iснуючых~ i, маr
чыма, дадатковых рэсурсау i сродкау. I(aлi ж nашкоджанняу сельскаrас
падарчых культур не было, з даnамоrай сродкау дадзенага АРМ мэта
згодны аналiз эфектыунасцi nраведзсных мераnрыемствау на rэтай фа
зе. Атрыманыя даныя i nаказчыкi неабходна занесцi у iнфармацыйную 
базу даследаванняу, што выкарыстоуваецца у далейшы:-.1 длil складання 
доугатэрмiновых i шматrадовых nраrнозау i ажыццяулення доуrатэр
мiновага кiравання. 

Такiм чынам, у выхадныя nар<~метры АРМ «Служба кiравання» мэ
тазrодна уключыць абагульнсныя nаказчыкi iснуючай сnраваздачнасцi, 
КJtасiфiкатары тэрыторый па найбольш шкаданосных аб'ектах, узаема
звязаную сiстэму феналаriчнага, доуrатэрмiновага i шматгадовага nраг
нозау, кiраунiцкiя рашэннi i план) емыя nаказчыкi для iснуючых узроу
няу кiравання. Акрамя rэтаrа, вьшарыстоуваючы базу ведау аб ахоуных 
мерапрыемствах, карыстальнiк у якасцi выхадных nаказчыкау дадзснага 
АРМ можа атрымаць найбольш nрымальныя эканамiчныя napori шка
даноснасцi пры ная}·най фiтасанirарнай сiтуацыi i мэтазrодныя сродкi 
барацt.6ы. 

Асноуная мэта функцыяиiра.вапня АРМ «Тэхнолаr»- ажыццяуленне 
назiрання за фiтасанiтарным станам nалёу. складанне з даnамоrай 
ПЭВМ прагнозау феналогii i шкаданоснасцi асноуных аб'ектау кiраван
ня на канкрэтных участках, апть•мiзацыя схем nравядзення ахоуных 
мераnры(\мствау на ладставе лрагнозу феналогii раслiн. У межах rэтага 
АРМ мэтазrодна вырашаць задачы алтымiзацыi лрыняцця рашэнняу у 
залежнасцi ад фiтасанiтарнага ст11ну nалёу, ацэньваць i абгрунтоу.ваuь 
варыянтныя рашэннi на ладставе бiялагiчнаrа i эканамiчнага крытэры
яу. Тут жа з даnамогай ПЭВМ мэтазгодна вырашыць пытанне аб раз
меркаваннi наяуных рэсурсау i ахоуных сродкау na палях севазваротау, 
рэкамендаваць nланы лравядзеннsr гэтых мералрыемствау. 

Асноуныя модулi уваходнай iнфармацыi АРМ «Тэхнолаг:. складаюuь 
гiдраметэаiнфармацыя, функцыянальная структура унутрыrасладарчаR 
службы, нарматывы, разлiчаныя на ладставе доследау, даныя аб фiта
санiтарным стане nоля . .Яны уключаюць вiдавы i колькасны састау nус
тазе.лля, знешнiя лрыкметы аб'ектау, iнфекцыйны фон, шчыльнасць ла
пуляцыi. У выхадныя параметры дадзенага АРМ мэтазгодна уключыць 
аптымiзацыйныя схемы правядзеl!ня ахоуных мерапрыемствау на асно
ве прагнозу феналогii культуры, лраrнозы феналоrii i шкаданоснасцi 
асноуных аб'ектау, рашэннi аб мэтазгоднасцi nравядзення ахоуных ме
раnрыемствау на узроунi nоля i абгрунтаванне адмовы ад аnрацовак, 
ацэнкi nрынятых рашэння)· з улiка:.t бiялаriчнага i эканамiчнаrа крытэ
рыяу, nаказчыкi лланавання i размеркавання па nалях севазваротау 
наяуных рэсурсау. 

Агульная схема функцыянiравання АРМ «Тэхнолаг:., nрызначанага 
для унутрыгасnадарчага узроуню кiравання, аnублiкавана раней [ЗJ. 
На прыкладзе мадэльнаrа аб'екта (культура - ячмень) рэалiзавана \ 
аnрабавана у nрактыцы тыловая iнфармацыйна-вылiчальная сiстэма 
(IВС) .na рацыянальным nрымяненнi сродкау аховы раслiн у iнтэнсiунай 
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тэхналогii вырошчвання зерневых культур, якая з'яуляецца састауной 
часткай дадзснага АРМ. 

Пры функцыянiраваннi IBC на унутрыгаспадарчым узроунi кiраван
ия з дапамогай ПЭВМ ажыццяуляецца складанис прагнозау рознай 
своечасовасцi i мэтавага прызначsння; аптымiзацыя схемы правядзення 
ахоуиых мерапрыемствау i /улiкау: колькасны аналiз фiтасанiтарнай сi
туацыi у перадусходавы i вегетацыйны псрыяды развiцця культуры; ра
шэвне аб мэтазгодиасцi правядзення ахоуных мерапрыемствау у залеж
насцi ад фiтасанiтарнай сiтуацыi; выбар варыянтных рашэнняу з улiкам 
экаиамiчнага, бiялагiчнага i гаспадарчага крытэрыяу; эканамiчная 
ацэнка прынятых рашэнняу; аутаматызацыя пошуку ведау па асноуных 
элементах аховы раслiн i iитэнсiунай тэхналогii вырошчвання культу
ры [4]. 

з~дачы разлiковаrа характару рэалiзаваны для иаступных аб.'ектау: 
насеннай iифекцыi- гельмiнтаспарыёз, пылавая галауия; хвароб
сеткавая плямiстасць; шкоднiкау- TJ]i, шведская муха; пустазелля
комплекс вiдау. IBC складаецца ~ комnлексу задач, што рашаюцца як 
самастойна, так i у сукупиасцi. 

У цэлым стварэнве АРМ «Тэхнолаr:.- гэта найбольш складзная 
праблема у структуры IBA у аховЕ:; раслiн . .Яна разлiчана на рэалiзацыю 
на працягу дастаткова доугага перыяду i ахоплiвае шырокi спектр 
культур i аб'ектау. Гэта звязана з адсутнасцю бiялагiчнай iнфармацыi 
па найбольш дынамiчна шкодных аб'ектах, матэрыяльна-тэхнiчным за
беспячэннi спецыялiстау унутрыггспадарчай службы, прафесiйнай пад
рыхтоуцы калектыву распрацоушч.ыкау праектау. Таму мэтазгодна рас
працоука тыповага комплексу задач, аб'яднаных у лакальную сiстэму 
\1Одульнага тыпу, якi адпавядае патрабзваниям сiстэмнага аналiзу. Ен 
зводзiцца да выбару базавых тэхнiчных i праграмных сродкау i улiку 
сувнзей кожиай з задач, iнфармацыйиай i функцыяиальиай сумяшчаль
насцi рэалiзаваных i ствараемых модуляу. 

Такiм чынам, далейшае укаранение эканамiчных метадау i сродка')' 
вылiчальнай тэхнiкi у ахове раслiн звязана са стварэннем IBA, якая 
iмiтуе працэсы прыняцця рашэнияу у цяперашнi час i у будучым i ахоnлi
вае спецыялiста')' ycix узроуняу кiравання. Прапаиавана структурная 
схема сiстэмы IBA, што складаецца з узаемазвязаных АРМ, кожны з 
якiх вырашае пэ')'ны комnлекс задач. Расnрацоука i укараиенне такой 
сiстэмы IBA у ахове раслiн дае магчымасць значна скарацiць затраты 
рабочага часу спецыялiстау-лрактыкау i иавуковых супрацоунiкау, па
высiць узровснь прымаемых рашэнняу. 
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