
  

 

 

 

 

באמצעות פיתוח   SEEבאזורתמיכה בקהילות ורשתות מזון 
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 הקדמה  .1
 

למשתמש   הפרויקט  זה  מדריך  במסגרת  שפותח  בלוקצ'יין  בפתרון  להשתמש  כיצד  בפירוט  מתאר 

באזור"  מזון  ורשתות  בקהילות  דיגיטלי    SEE  תמיכה  מזון  איכות  בנושא  שירותים  פיתוח  באמצעות 

 " .ועקיבות באמצעות בלוקצ'יין

 

 אים: ת התוצרים הבאמסמך זה מייצג 

 : מפת דרכים 3תוצר   •

 דהעב: פיילוט מ4תוצר   •

 DIHs- : חומרי הדרכה ל5תוצר   •

 

ידע בתחום, פגישות שנערכו עם שותפי קונסורציום  רכישת הכתוצאה מ הדס בר מסמך זה נוצר על ידי

 .ובעלי עניין ואיסוף מידע מיצרנים

 

ובאינטרנט כחלק מפתרון זה. כל מה שתואר  blockchain מסמך זה מתאר כיצד להשתמש בפתרון

 .עובד על סביבת בדיקה

 

 .פתרון נו מכיל מפרט טכני מפורט שישמש לפיתוח וייצור של כל מרכיביהמסמך אי
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 (קונסורציוםאודות הקבוצה ) .1.1

קונסורציום של ארבעה מרכזי חדשנות דיגיטלית בדרום מזרח אירופה, בשיתוף עם מרכז מיומנות  

יותר של בעלי עניין   בלוקצ'יין, מפוזר גיאוגרפית אך מגיע למגוון רחבבתחום אחת  IT אחד וחברת

 .ברחבי האזור

 

 :שותפי הקונסורציום הם

 Green DIH שותף ראשי -מרכז חדשנות דיגיטלית מרומניה 

DIH TERA  מרכז חדשנות דיגיטלית מקרואטיה 

 , רכזת חדשנות דיגיטלית מישראל DIH הדס בר

DIH Smart Village  מרכז חדשנות דיגיטלית מבוסניה והרצגובינה 

Centar Kompetencija מרכז הכשירות מקרואטיה 

Cuspis חברת Blockchain IT מקרואטיה 

 

 ודות הפרויקט א .1.2
 

באמצעות פיתוח שירותים בנושא איכות מזון   SEE  תמיכה בקהילות ורשתות מזון באזור  הפרויקט " 

בלוקצ'יין  באמצעות  ועקיבות  שלDFTB דיגיטלי  ההשתתפות  את  מזרח   DIHs הגביר  דרום  באזור 

ורמציה דיגיטלית של מגזר המזון החקלאי עם התמקדות במעקב אחר מזון באמצעות  אירופה בטרנספ

היזמיים  העסקים  את  משמעותית  לשפר  שיכולים  בשירותים  בתמיכה  מתמקד  הפרויקט  בלוקצ'יין. 

שקופה מחווה למזלג, כמו  בעזרת דיגיטליזציה באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין יצירת שרשרת אספקה 

לדעת את ההיסטוריה של החבילה או פיסת המזון הספציפית שהם קונים. התמקדות    גם לאפשר ללקוח

איגודי הגנת הצרכן.  ונציגי  פקידי ממשל מקומיים  רגולטורים,  לקוחות,  מזון,  היא במעבדי  בפרויקט 

המשתתפים יכולים להציע מגוון שירותים דיגיטליים חדשים: סקאוטינג   DIH כתוצאה מהפרויקט, אנשי

ערכות אקולוגיות, מפת דרכים טכנולוגית, הוכחת קונספט, סדנאות וסמינרים, מתקני מעבדה,  וניתוח מ

 .תמיכה במודלים עסקיים חדשניים

 

 SMARTAGRIHUBS  אודות .1.3

 

 SmartAgriHubs  י האיחוד האירופי באמצעות מכשיר המימוןהוא פרויקט הממומן על יד Horizon 2020 

שואפת    SmartAgriHubשותפים במגזר המזון החקלאי האירופי   164-המאגד קונסורציום של למעלה מ

חקלאית   חדשנות  של  אקולוגית  מערכת  קידום  ידי  על  האירופית  החקלאות  של  דיגיטציה  לבצע 

פרויקט והצלחה.  קיימות  למצוינות,  בחקלאות  SmartAgriHubs המוקדשת  לחדשנות  כזרז  משמש 

וב בחקלאות  האירופית  החדשנות  וקידום  אימוץ  ידי  על  את  -SmartAgriHubs, חכמה.  מרחיבה 

הפתרונות הדיגיטליים במגזר המזון החקלאי ומסייעת לחקלאים ולעסקיהם להשיג תוצאות ממשיות 

 .וניתנות להשגה
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 בלוקצ'יין פתרון  .2
 

 :ם בסביבת בדיקהפתרון בלוקצ'יין מורכב מהמרכיבים הבאי

כלי הערכה עצמית לשימוש מחזיקי עניין לקביעת השלב הנוכחי שלהם בדיגיטליזציה. פלט   •

 שייתן הנחיות כיצד להשתמש בכלי איכות מזון דיגיטליים ודיגיטליזציה

 רכזת תקשורת לאיסוף נתונים עם אינטגרציה אוטומטית לאתר אינטרנט ובלוקצ'יין •

י עניין להזין ישירות נתונים על מחזור חיי הייצור או שרשרת האספקה  כלי אתר אינטרנט לבעל •

 שלהם, שייכתבו וישלחו אוטומטית למרכז התקשורת ויכתבו לבלוקצ'יין ויפורסמו באינטרנט 

משלהם, שבה הם ישלחו את נתוני מחזור חיי   IT לבעלי עניין שיש להם מערכת API ממשק •

למרכז תקשורת אשר יתפרסם באופן אוטומטי   API רךשלהם דהייצור או שרשרת האספקה  

 באינטרנט ויכתוב בבלוקצ'יין

ולמצוא את כל המידע הרלוונטי    אצווהאתר אינטרנט לצרכנים שבו הם יוכלו לחפש לפי מספר ה •

 על ייצור המזון הספציפי הזה שהם קונים, לחפש לפי מוצרים ולפי יצרנים 
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 דרישות מקדימות לשימוש .3
 

  https://www.foodqualitrace.com ניתן לגשת לפתרון הבלוקצ'יין דרך הקישור

 .יש לעמוד בתנאים מוקדמים מסוימים כדי לגשת לפתרון הבלוקצ'יין

שונים   חלקים  בדוק  וארגונים,  מוצרים  חבילות,  מספרי  )בדוק  מידע  שיקראו  משתמשים  עבור 

 :באינטרנט(, התנאים המוקדמים הם

 שה לאינטרנט גי •

 דפדפן אינטרנט מותקן )ההמלצה היא גוגל כרום( •

 

ופרמטרי מדידה עבור מוצרים(,   עבור משתמשים שיוסיפו מידע )ארגונים שיוסיפו מידע על מוצרים 

 :התנאים המוקדמים הם

 גישה לאינטרנט  •

 דפדפן אינטרנט מותקן )ההמלצה היא גוגל כרום( •

 MetaMask ההמלצה היא ארנק ארנק קריפטו •

 מותקן בדפדפן  MetaMask תוסף •

  

https://www.foodqualitrace.com/
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 כלי להערכה עצמית  .4
 

כלי הערכה עצמית משמש ארגונים בשרשרת האספקה כדי לקבוע את השלב הנוכחי של הדיגיטליזציה שלהם. פלט  

 .ייתן הנחיות כיצד להשתמש בכלי איכות מזון דיגיטליים ודיגיטליזציה

 

 ."בתפריט "הערכה עצמית ,FoodQualiTrace כלי הערכה עצמית זמין בעמוד הראשי של

 

 
 FoodQualiTrace דף הבית של
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  Self-assessment לבחור יש

 

 
  FoodQualiTraceטופס הערכה עצמית

 

 

נות על שאלות כדי לקבוע באיזה שלב של הדיגיטליזציה נמצא הארגון שלו. התוצאה הסופית תיתן  המשתמש יכול לע

 .כיוון לשיפורים אפשריים ודוגמאות לשלבים הבאים

 

)נקודת מכירה(. בהתאם  POS-מפיק, מעבד, מפיץ ו  -השאלות מבוססות על תפקידי המשתמשים בשרשרת האספקה  

 :לתפקיד, קטגוריות השאלות הן

 מדידת פרמטרים   •

 מכשירים למדידת פרמטרים   •

 בדיקות תקינות מוצרים   •

 תדרי מדידה  •

 ארגון קרקע הייצור  •

עבור כל תשובה, המשתמש מקבל נקודות. בסוף, הציון הסופי יחושב והמשתמשים יקבלו את התוצאה של שלב 

 :יהשלבים של דיגיטצ  4הדיגיטליזציה הנוכחי שלהם. בהתאם לציון הסופי, ישנם 
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 מתחיל  0-25 

 בינוני  26-50 

 מתקדמים  51-75 

 מומחה   76-100

 

 :בסוף, המשתמש יקבל גם כמה המלצות לשלבים הבאים

 חשבו על תנאי מדידה   •

 חשבו על שימוש במכשירים למדידת פרמטרים   •

 חשבו על איסוף מידע ממכשירים למדידת פרמטרים   •

 חשבו על תהליכים שאתם יכולים להפוך לאוטומטיים   •

 חשבו על בדיקת המוצרים שלכם )על נוכחות של וירוסים, חיידקים, מחלות, טפילים וכו'...(  •

 מגרשים קטנים יותר למדידה מדויקת יותר של התנאיםלעל ידי חלוקתה  שלכם על ארגון הקרקע חשבו   •

 

,  60/400משל,  עבור כל תפקיד בשרשרת האספקה, כך שהמשתמשים יקבלו תוצאה, ל  100,  400סך הנקודות הוא  

 .נקודות ורמה מתקדמת 60שהם 
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 אתר אינטרנט לבעלי ענין  .5
 

להזין ישירות נתונים לגבי פרמטרים    ועמדות מכירהכלי אתר אינטרנט לבעלי עניין נותן ליצרנים, מעבדים, מפיצים  

הנתונים  שלו.  האספקה  שרשרת  או  שלו  הייצור  חיי  מחזור  במהלך  מייצרים/מעבדים/מחזיקים  שהם  המוצר  של 

בים באופן אוטומטי ונשלחים למרכז התקשורת, נכתבים לבלוקצ'יין ומפורסמים באינטרנט. בעלי עניין המוזנים נכת

 .יכולים להשתמש בזהות הדיגיטלית שלהם כדי להירשם ולהיכנס לכלי האתר

 

 זהות דיגיטלית .5.1
 

צריכים להירשם   עניין(  )בעלי  נתונים בכלי אתר האינטרנט בפעם הראשונה, משתמשים  לפני מילוי 

קריפטו.  לאינטרנט. הרישום   ידי ארנק  על  מיוצגת  דיגיטלית  זהות  דיגיטלית.  זהות  נעשה באמצעות 

 .המשתמש צריך להיות בעל ארנק קריפטוגרפי רשום שישמש לעסקאות תשלום

  

הודעה   תופיע  הראשונה,  בפעם  האינטרנט  אתר  בכלי  בחר בתפריט התחברות  לאחר שהמשתמש 

 MetaMask .לדפדפן MetaMask בתוסףותבקש מהמשתמש לחבר ארנק קריפטו. מומלץ להשתמש  

 .Ethereum הוא ארנק קריפטוגרפי תוכנה המשמש לאינטראקציה עם הבלוקצ'יין

 

 
 MetaMaskחלון עבור 

 

 

"קבל בלחצן  של ,"MetaMask בחירה  האינטרנט  לחנות  יופנה  סיומת Chrome המשתמש   עם 

MetaMask. בצע את ההוראות ב Chrome-המשתמש יכול להתקין תוסף MetaMask ולהגדיר את ארנק 

MetaMask. 
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 MetaMask כיצד להגדיר ארנק

 

 ."Chrome-על המשתמש לבחור "הוסף ל MetaMask Chrome Web Store בדף .1

 

?" צריך להופיע. המשתמש צריך לבחור "הוסף MetaMaskחלון קופץ שכותרתו "הוסף  .2

 ."הרחבה

 

 ."תופיע כרטיסייה חדשה. המשתמש צריך לבחור "התחל .3

 

למשתמש כבר יש ארנק, המשתמש צריך לבחור "לא, כבר יש לי משפט שחזור סודי".   אם .4

המשתמש צריך לבחור "צור ארנק חדש" תחת "כן, בואו   MetaMask-אם המשתמש חדש ב

 "!נתחיל

 

ישאל אם הוא יכול לאסוף נתוני שימוש  MetaMask ,"לאחר שהמשתמש בחר "צור ארנק חדש .5

ים, המשתמש צריך לבחור "אני מסכים". אם לא, של משתמשים. אם המשתמש מסכ

המשתמש צריך לבחור "לא תודה". בחירה באחרונה לא תשפיע על יכולתך להתקדם  

 .בתהליך ההגדרה

 

ההצעה היא להשתמש בסיסמה שלא   .MetaMask המשתמש צריך ליצור סיסמה עבור .6

מש צריך לסמן  שימשה עבור חשבונות אחרים, וסיסמה ארוכה ומסובכת. לאחר מכן, המשת

 ."את התיבה "קראתי ואני מסכים לתנאי השימוש

 

הכולל כתיבה  ,MetaMask המשתמש יונחה לצפות בסרטון קצר כיצד לאבטח את ארנק .7

מילים המעניקה למשתמש, או לכל אדם אחר  12מחרוזת של ) ואחסון של ביטוי שחזור סודי

 ."משתמש צריך לבחור "הבאה .(והן שלו. תוכן  MetaMask שיש לו את זה, גישה לארנק

 

מילים.   12לאחר מכן, המשתמש יופנה לדף חדש הכולל ביטוי שחזור של משתמש בן  .8

המשתמש צריך לבחור אזור אפור כדי לחשוף את הסיסמה. לאחר שכתבת את זה, לחץ על 

 .""הבא

 

 :הערה

אסור למשתמש, בשום פנים ואופן, למסור ביטוי שחזור לאיש. המשתמש צריך גם 

ור עותק של ביטוי השחזור, אבל לשים אותו במקום בטוח. אם מחשב  לשמ

 המשתמש קורס, ולמשתמש אין ביטוי שחזור, המשתמש לא יוכל לגשת לארנק

MetaMask. 

 

המילים בסדר הנכון.   12המשתמש צריך לאשר את ביטוי השחזור הסודי על ידי הוספת  .9

 ."לאחר מכן, המשתמש צריך לבחור "אשר

 

לאחר מכן, המשתמש יופנה לדף שאומר "מזל טוב!" זהו השלב האחרון שבו למשתמש יש   .10

 ."מוכן לשימוש. המשתמש צריך לבחור "הכל בוצע Metamask רשמית ארנק
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חוזרים   בתוסף  FoodQualiTrace-לאם  את   MetaMask ובוחרים  לחבר  יופנה  המשתמש  בדפדפן, 

 ."בון ולבחור בלחצן "הבאהארנק לאתר האינטרנט. המשתמש צריך לבחור חש

 

 
MetaMask extension – Asking to connect to web FoodQualiTrace  
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המשתמש צריך   .FoodQualiTrace לאחר מכן, המשתמש יקבל אפשרות לחבר חשבון לדף האינטרנט

 ."לבחור בלחצן "התחבר

 

 
MetaMask extension - Showing what will FoodQualiTrace web see 
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 Test Network-מכיוון שפתרון בלוקצ'יין זמין בסביבת בדיקה, המשתמש צריך להגדיר חשבון ארנק ב

 

 משתמש יכול לבחור רשתות. יש תפריט נפתח שבו ה MetaMask ליד הלוגו של

 .גלויה, המשתמש צריך לבחור בה Rinkeby Test Network אם

 

 
MetaMask extension –  תות רשרשימת 
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 .אם המשתמש אינו רואה רשתות בדיקה, המשתמש צריך להגדיר זאת בהגדרות

 

 
MetaMask extension – הגדרות 
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 ."ON" הצג רשתות בדיקה עללאחר מכן המשתמש צריך לבחור מתקדם, ולאחר מכן לשים את 

 

 
MetaMask extension –  מותמתקדהגדרות 
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לאחר חיבור חשבון הארנק לדף האינטרנט, המשתמש יראה חלון קופץ עם שדות למילוי פרטי הפרופיל  

)שם ומידע על הארגון(. כתובת הארנק תתמלא אוטומטית במידע מכתובת חשבון הארנק המחוברת 

שלך" נדרשים. המשתמש   לדף האינטרנט. שדות "כתובת ארנק", "שם הארגון שלך" ו"אודות הארגון

התיבה,   סימון  לפני  הפרטיות.  ולמדיניות  וההגבלות  לתנאים  להסכמה  התיבה  את  לסמן  גם  יצטרך 

המשתמש יכול לקרוא את שני הטקסטים על ידי בחירת אחת מהכותרות של הטקסט. על ידי בחירת 

יכול לחזור  אחת מהכותרות של הטקסט, המשתמש יופנה לדף חדש. לאחר קריאת הטקסט, המשתמש  

 ."ולהמשיך ברישום. המשתמש נרשם לאחר בחירת כפתור "שלח

 
 לון קופץ להגדרת חשבונות נוספיםח

 

 

לאחר שהמשתמש רשם את הפרופיל, בפעם הבאה לא יהיה צורך לרשום אותו שוב מכיוון שהמשתמש  

 .יצטרך רק להתחבר והכל יהיה מוכן למילוי נתונים בכלי האתר

 

שם התחברות/ארגון ולאחר מכן    המשתמש יכול לשנות מידע באינטרנט מאוחר יותר על ידי בחירת

פרטי פרופיל. לפני שהמשתמש יתחבר, התחברות תוצג בתפריט. לאחר כניסת המשתמש, שם הארגון 

 .יוצג בתפריט 
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 השגת מטבע קריפטו למטרת בדיקה  .5.2
 

בכל פעם שמאוחסנים נתונים בבלוקצ'יין, מתבצעת עסקה המשולמת בתשלום קטן. כדי לאחסן נתונים 

צריך לשלם את העסקה הזו. מכיוון שבלוקצ'יין זמין בסביבת בדיקה, המשתמש בבלוקצ'יין, המשתמש  

 .למבחן למטרת בדיקה Ethereum יכול להשיג

ב לבחור  /https://rinkebyfaucet.com-בביקור  צריך  מכן    Rinkebyהמשתמש  לאחר  הדף.  בראש 

  ETH. המשתמש יכול להזין את כתובת הארנק ולבחור בלחצן "שלח לי

ליום שיוכל לשמש לעסקאות תשלום בסביבת בדיקה. בדרך זו,   Rinkeby ETH 0.1יקבל  המשתמש  

 .שעות ללא כל אימות 24כל  Rinkeby ETH 0.1המשתמש יכול לבקש 

 

 

 Rinkebyדף הבית של 

  

https://rinkebyfaucet.com/
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 תנועות  .5.3

 

המשתמש יכול לכתוב נתונים לבלוקצ'יין, ולקרוא נתונים שכבר נכתבו בבלוקצ'יין. בכל פעם 

עסקה קטנה. בכל פעם שמשתמש קורא נתונים  שמשתמש כותב נתונים בבלוקצ'יין, יש לשלם עמלת

 .מבלוקצ'יין, אין צורך לשלם עמלת עסקה

 :הנתונים נכתבים בבלוקצ'יין בכל פעם שמשתמש

 החדש אצווהמוסיף מספר   •

 אצווה למוסיף פרמטרים   •

 אצווההעברת מספר   •

 אצווההגדר את תאריך הסיום ל  •

 :שתמשהנתונים נקראו מבלוקצ'יין בכל פעם שמ

 בודק מוצרים במדור מעבדה  •

 בקטע מעבדה אצווהבודק נתוני מספר   •

 בודק ארגונים במדור מעבדה  •

 

 תפקידים   .5.4

 

 .ייצור, עיבוד, הפצה, מכירה - למשתמשים יהיו תפקידים בהתאם לתפקידם במחזור חיי המוצר ובשלבי המוצר 

 .לך שלב הגידול/ייצורמפיק הוא ארגון שמייצר מוצר ספציפי ומודד פרמטרים של מוצר במה  -  מפיק .1

מעבד הוא ארגון שקונה מוצר מהיצרן, משלב אותו עם כמה מוצרים אחרים מאותם יצרנים או    -  מעבד   .2

יצרנים אחרים ומייצר מוצר חדש. המעבד מודד את כל הפרמטרים עבור מוצרים שונים )המשולבים(  

 .במהלך שלב העיבוד

י ומודד פרמטרים של מוצר בשלב ההפצה. למוצר ספציפי  מפיץ הוא ארגון שמעביר מוצר ספציפ   -  מפיץ .3

אחד יכולים להיות מספר מפיצים לפני שהוא הולך לנקודת המכירה. כל מפיץ ימדוד את פרמטר המוצר  

 .במהלך ההפצה שלו

הוא ארגון שמוכר מוצר ספציפי ומודד פרמטרים של מוצר בזמן שהמוצר נמצא בקופה. למוצר     - קופה   .4

פרמטרים של מוצר    תמדוד ספציפי אחד יכולים להיות מספר קופה לפני שהלקוח קונה אותו. כל קופה  

 .בזמן שהמוצר נמצא בקופה

לאחר רישום המשתמש בפרופיל, כברירת מחדל יהיה תפקיד מפיק. היצרנים הם הראשונים בשרשרת  

האספקה, והם ייצרו תחילה נתונים על המוצר במהלך שלב הייצור. למשתמש אחד יכולים להיות יותר  

בשרשרת האספקה. זה אומר שארגון אחד יכול להיות, למשל, מפיק ומפיץ    תפקידים, בהתאם לתפקיד 

 .זמנית מכיוון שהוא יעביר את המוצרים שלו-בו

תפקידים חשובים מאוד מכיוון שהמשתמש יוכל להוסיף ערכים רק עבור פרמטרים הקשורים לתפקיד  

 .ם()למשל, המפיק לא יוכל להוסיף ערכים עבור פרמטרים עבור תפקידים אחרי 

 :דוגמה לפרמטרים שנמדדו לפי תפקידים

 פרמטרים הנמדדים במהלך הייצור   –מפיק 

 טמפרטורה  •

 לחות •

 אור •
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 פרמטרים הנמדדים במהלך העיבוד -מעבד 

 טמפרטורה   •

 פרמטרים שנמדדו במהלך ההובלה  -מפיץ 

 טמפרטורת הובלה  •

 הובלת לחות  •

 פרמטרים הנמדדים במהלך האחסון -קופה 

 טמפרטורת האחסון   •

 אחסן לחות  •

 

לארגון אחר בשרשרת האספקה   אצווהלאחר שהמפיק סיים את הייצור, הוא/היא יעביר את מספר ה

יוכל להוסיף פרמטרים הקשורים   ויבחר תפקיד שיש לארגון זה בשרשרת האספקה. כך ארגון חדש 

 .אצווהעברת מספר הלתפקיד שהמפיק בחר במהלך ה

  אצווה אם למשתמש יש יותר תפקידים בשרשרת האספקה, ניתן לשנות תפקיד על ידי העברת מספר 

יישאר באותה כתובת, אך למשתמש יהיה תפקיד   אצווהלאותה כתובת ובחירת תפקיד אחר. כך מספר  

י יוכל להוסיף פרמטרים הקשורים לתפקיד החדש הזה. כלומר, למשל, המפיק  עביר את שונה והוא 

, המשתמש לא יוכל אצווה לאותה כתובת, אך יבחר תפקיד מפיץ. לאחר העברת מספר  אצווהמספר ה

במהלך  שנמדדו  פרמטרים  להוסיף  יוכל  המשתמש  אך  הייצור,  במהלך  שנמדדו  פרמטרים  להוסיף 

 .ההובלה

 .יתוארו בסעיפים הבאים חלקותעוד על העברת מספרי 

 ממשק משתמש לאתר  .5.5
 

כונות מוצגות בתפריט הנפתח. המשתמש יכול לעדכן לאחר שהמשתמש נכנס לאתר האינטרנט, הת

  אצווהלמוצרים, להוסיף פרמטרים למספרי  חלקות חדשותאת פרטי הפרופיל עבור הארגון, להוסיף 

 .אצווהלסגור לכתובת אחרת או  אצווהשנוספו, להעביר מספר 

 

 :הערה

 .נה בגרסה הניידתהמשתמש יכול להתחבר רק באמצעות דפדפן אינטרנט, התחברות לא זמי

 

 מידע משתמש   .5.5.1

 

שמ הארגון.  על  מידע  להוסיף/לעדכן/למחוק  יכול  המשתמש  פרופיל,  למלא בפרטי  שניתן  שדות  ות 

 :ותיאורים הם כדלקמן

 כתובת הארנק )חובה(   •

אם   גם  הארנק.  תוסף  מתוך  אוטומטית  שמתווספת  משלו  כתובת  לראות  יכול  המשתמש 

 .המשתמש ימחק כתובת, היא תתווסף אוטומטית מתוך תוסף הארנק

 שם הארגון שלך )חובה(   •

מס חיפוש  בעת  שיופיע  ארגון  שם  להוסיף  יכול  בעת    אצווה פר  המשתמש  לארגון,  המחובר 

 חיפוש מוצרים ובחיפוש ארגונים 

 כתובת הדוא"ל שלך )אופציונלי(  •

 המשתמש יכול להוסיף כתובת דואר אלקטרוני שתשמש לשליחת עדכונים חשובים למשתמש 
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 על הארגון שלך )חובה(   •

מרביים  המשתמש יכול להוסיף תיאור קצר של הארגון שיוצג בעת חיפוש ארגונים. התווים ה

 .1,000המותרים הם 

 

 . לאחר הוספת נתונים או שינוי, המשתמש צריך לבחור בלחצן "שמור" כדי לשמור שינויים

 
 מידע משתמש 

 

 

 נתוני מוצר  .5.5.2

 

בנתוני מוצרים, המשתמש יכול להוסיף פרמטרים למספרי חלקים המחוברים לכתובת משתמש זו,  

 :בתנאים מסוימים. זה אומר שהמשתמש יכול להוסיף פרמטרים אם

 אצווה ם על ידי משתמש זה וגלוי בתפריט נתוני נרש אצווהמספר ה •

נרשם על ידי משתמש אחר, הועבר מכתובת משתמש אחרת לכתובת משתמש   אצווהמספר ה •

 אצווהזו וגלוי בתפריט נתוני 

 אצווהוגלוי בתפריט נתוני  אצווהפעיל, כלומר אין תאריך סיום במספר  אצווהמספר  •

 

 :להוסיף פרמטרים אםבהתאם לקריטריונים האלה, המשתמש לא יכול 

 למשתמש אין מספר/ים   •

 מועבר למשתמש אחר  אצווהמספר ה  •

 הסתיים )יש לו תאריך סיום( אצווהמספר ה  •

 

 :שמות שדות שניתן למלא ותיאורים הם כדלקמן

 

 נותני מוצר .1

 אצווהמספר   •

הזמינים יוצגו(. פרמטרים    אצווהמהתפריט הנפתח )כל מספרי ה  אצווההמשתמש בוחר מספר  

יוצגו בצד ימין תחת פרמטר מוצר. פרמטרים יתווספו עבור מספר    אצווה עבור מספר   נבחר 

 .שנבחר אצווהה

 תאריך מדידה  •
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המשתמש יכול להוסיף תאריך ושעה מדידה, או לבחור אותם מהתפריט הנפתח שיציג לוח  

שנה עם תאריכים ושעון עם זמן. כברירת מחדל, הקובץ יציג את התאריך והשעה הנוכחיים,  

אך המשתמש יכול לבחור תאריך ושעה משלו. התאריך והשעה שנבחרו אינם יכולים להיות  

 .ם יכולים להיות תאריך ושעה בעתידואינ אצווהלפני תחילת מספר ה

 

 
 אצווה מספר נתוני מוצר לפני בחירת 

 

 

 פרמטרי מוצר .2

במספר  המוצר  )ולפנקס  חבילה  למספר  המחוברים  פרמטרים  יוצגו  חבילה,  מספר  בחירת  לאחר 

 .חבילה(

 

לכל פרמטר יהיה שם ויחידה שבה נמדד. המשתמש יכול להוסיף ערכים עבור כל פרמטר. המשתמש 

א נמדד", "נוכח" ו"נעדר". אם נבחר "לא יכול גם להוסיף תוצאות בדיקה עבור כל בדיקה, לבחור בין "ל

. אם נבחר "נוכח" או "נעדר", תוצאה  אצווהנמדד", הנתונים לא יוצגו עבור בדיקה זו בעת בדיקת מספר  

 .אצווהזו תוצג עבור בדיקה זו בעת בדיקת מספר 

 

כדי להיות מסוגל לשמור נתונים, יש להוסיף לפחות פרמטר/תוצאת בדיקה אחת )כלומר שהמשתמש  

יכול להוסיף כמה  י נוסף לפחות פרמטר/תוצאת בדיקה אחת, אך המשתמש  נתונים אם  כול לשמור 

 . פרמטרים או את כולם מדי

 

 
 אצווה מספר נתוני מוצר לאחר בחירת 
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לאחר הוספת ערכים לפרמטרים, המשתמש יכול לשמור נתונים בלחצן "שמור" או להתעלם מהלחצן  

 :"ביטול" לבחירת נתונים

אם המשתמש בוחר בלחצן שמור, תוסף הארנק יציג חלון קופץ עם פרטים על העסקה ולחצנים    •

 .לדחיית עסקה )לחצן "דחה"( או לאשר עסקה )כפתור "אישור"(

o  מש בוחר "אשר" בחלון המוקפץ, העסקה תעובד אם למשתמש יש מספיק  אם המשת

קריפטוגרפיים   מטבעות  מספיק  אין  למשתמש  אם  בארנק.  קריפטוגרפיים  מטבעות 

בארנק, תופיע הודעה עם מידע שהעסקה נדחתה וכדי לבדוק את ארנק המשתמש. 

ותופ תעובד,  העסקה  בארנק,  קריפטוגרפיים  מטבעות  מספיק  יש  למשתמש  יע  אם 

הודעה המאשרת שהעסקה הצליחה והנתונים נשמרים בבלוקצ'יין. הפרמטרים עבור 

 .שנבחר יישמרו אצווהמספר ה

o  אם המשתמש בוחר "דחה" בחלון הקופץ, תופיע הודעה עם מידע שהעסקה נדחתה

 .שנבחר לא יישמרו אצווהוכדי לבדוק את ארנק המשתמש. פרמטרים עבור מספר ה

o  אצווה "ביטול", כל הערכים שהוזנו יימחקו, שדה מספר ה  אם המשתמש יבחר בלחצן  

והשעה  התאריך  את  יציג  המדידה  ותאריך  שנבחר  האחרון  החלק  מספר  את  יציג 

 .שנבחר לא יישמרו אצווההנוכחיים. פרמטרים עבור מספר ה

o  

 

 
 (Saveנתוני מוצר לאחר שמירה )
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 אצווה נתוני   .5.5.3

 

יכול לראות את כל מספרי  אצווהבנתוני   ומידע   ותהמחובר  החלקות, המשתמש  לחשבון המשתמש 

 .הללו החלקות ספרי רלוונטי על מ

 
 אצווהנתוני 

 

 

 :שמות עמודות ותיאורים הם כדלקמן

 עמודת תיבת סימון   •

נבחרים. ניתן לבחור/לבטל את הבחירה של מספרי    אצווההמשתמש יכול לראות אילו מספרי  

, או שניתן לבחור/לבטל את כולם על ידי  אצווהבנפרד על ידי לחיצה על שורה עם מספר    אצווה

העליו בחלק  הסימון  תיבת  על  מספרי  לחיצה  העמודה.  של  בתיבת    אצווהן  יסומנו  שנבחרו 

 .הסימון בתחילת השורה, ואלו שאינם נבחרים, יהיו בעלי תיבת סימון ריקה בתחילת השורה

 שם   •

 ספציפי  אצווההמשתמש יכול לראות את שם המוצר שאליו שייך מספר 

 אצווה מספר   •

 אצווההמשתמש יכול לראות את מספר ה

 תאריך כוכב   •

 ספציפי  אצווהלראות את תאריך ההתחלה והשעה של מספר המשתמש יכול 

 תאריך סיום 

 ספציפי  אצווההמשתמש יכול לראות את תאריך הסיום והשעה של מספר 

 תחנה  •

. התחנה משמשת לארגון טוב  אצווההמשתמש יכול לראות את התחנה שבה נמצא מספר ה

נה הוא אינדיבידואלי  במיקום ספציפי. שם התח  אצווהיותר ולהגדרת מיקום מדויק של מספר ה

 .עבור המשתמש, כך שהמשתמש יכול ליצור שמות תחנות משלו

 מקום

 .ספציפי אצווההמשתמש יכול לראות את קוד המיקום שבו נמצא מספר 

 שנה  •

 .אצווההמשתמש יכול לראות את השנה שבה נוצר מספר ה
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 היסטוריה   •

הוא מציג את כתובת הארנק   -ספציפי  אצווההמשתמש יכול לראות היסטוריית טיפול במספר 

כאשר   ושעה  )תאריך  התחלה  תאריך  המשתמש,  לכתובת   אצווהשל  לראשונה  הגיע  זה 

שבהם   ושעה  )תאריך  סיום  תאריך  זו(,  ידי    אצווהמשתמש  על  האחרונה  בפעם  טופל  זה 

 .המשתמש הזה משתמש זה כתובת(, תפקיד

 

 
 אצווה היסטורית ה

 'מס אצווה  •

יכול לראות את מספר הפריט וכתובת ה לחיפוש נתונים על פרמטרים של  URL-המשתמש 

ספציפי זה. ניתן    אצווהעבור מספר   QR מספר חלק זה. זה גם מאפשר למשתמש ליצור קוד

 . QR להוריד קוד

 
 הזה אצווהה לש URL-ה
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 ןצרשנ QR-ה

 

 העברה   •

יכול להעביר מספר   כתובת משלו    אצווההמשתמש  יראה  לכתובת אחרת. המשתמש  בודד 

)העברה מ(, ויצטרך להזין כתובת חדשה שאליה מועבר מספר   אצווהממנה מועבר מספר הש

)העברה אל(. המשתמש צריך גם לבחור מתוך התפריט הנפתח תפקיד של כתובת    אצווהה

זה מועבר. לאחר בחירת שמור, המשתמש צריך לשלם לעסקה   אצווהחדשה שאליה מספר  

מועבר לכתובת אחרת, המשתמש לא    אצווה ר  עבור כתיבת נתונים לבלוקצ'יין. לאחר שמספ

זה )הוסף פרמטרים חדשים, העבר אותו(, אבל יכול    אצווהיכול להוסיף נתונים חדשים למספר  

 .מס', חיפוש נתונים על פרמטרים( אצווה לקרוא נתונים קיימים )היסטוריה, 

 

 
 העברה תנועת דוגמא ל

 

 :אצווהישנם שני לחצנים להעברת מספרי 

ספציפי    צווה אספר  משמש להעברת מ  אצווה לחצן "העברה" בקצה שורת מספר ה . 1

 .זה לכתובת אחרת

אחד או יותר לכתובת   אצווהכפתור "העברה" בראש העמוד משמש להעברת מספר   .  2

 .אחרת )אותה(
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 ."אצווה"סיום - המשתמש יכול גם להשתמש בלחצנים "משלוח חדש", "העברה" ו

 

חדש עבור מוצר ספציפי.   Lot מאפשר למשתמש להוסיף מספר " NEW LOT " כפתור

 בחירה בלחצן "חבילה חדשה", יופיע חלון קופץ חדש. 

 :שמות שדות ותיאורים בחלון זה הם כדלקמן

 מוצר •

 .ספציפי אצווההמשתמש יכול לבחור מהתפריט הנפתח מוצר עבור מספר 

 מקום •

ולאחר מ מדינה  לבחור  יכול  מספר המשתמש  נמצא  הנפתח שבו  עיר מהתפריט  כן 

 .ספציפי אצווה

 תחנה   •

מספר   נמצא  שעליה  מהמיקום(  חלק  )שהיא  תחנה  להוסיף  יכול    אצווההמשתמש 

  אצווה ספציפי. מיקום אחד יכול לכלול מספר תחנות, ותחנה אחת יכולה לכלול מספרי 

 :מרובים. הסבר קצר מוצג בתמונה

 

 
 אצווה הרמות מיקום, תחנה,  3ין ההבדל ב

 

 שנה   •

 .. שדה זה הוא לקריאה בלבד, לא ניתן לשנותאצווהשנה נוכחית בה נוצר מספר ה

 תאריך התחלה 

נוצר. זה יכול להיות   אצווה המשתמש יכול להוסיף תאריך ושעה להתחלה כאשר מספר  

 .תאריך ושעה נוכחיים, ותאריך ושעה בעבר, אבל זה לא יכול להיות תאריך בעתיד 

 אצווהמספר   •

יכול   להשתמש  המשתמש  מחדלמראש    תמוגדר  אצווהב לבחור    פורמט  .כברירת 

YYYY-ProductID-LocationCode- yyyyMMddHHmmssfff    או ליצור מספר משלך

 .ולהזין אותו בשדה
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 חדש אצווההוספת 

 

 :"המשתמש יכול לשמור נתונים בלחצן בחירת "שמור" או להתעלם מהנתונים בלחצן "ביטול

תו  • "שמור",  בלחצן  בוחר  העסקה אם המשתמש  על  פרטים  עם  קופץ  חלון  יציג  הארנק  סף 

 .ולחצנים לדחיית העסקה )לחצן "דחה"( או לאשר עסקה )כפתור "אשר"(

אם המשתמש בוחר "אשר" בחלון המוקפץ, העסקה תעובד אם למשתמש יש מספיק מטבעות    •

ה  קריפטוגרפיים בארנק. אם למשתמש אין מספיק מטבעות קריפטוגרפיים בארנק, תופיע הודע

עם מידע שהעסקה נדחתה וכדי לבדוק את ארנק המשתמש. אם למשתמש יש מספיק מטבעות  

קריפטוגרפיים בארנק, העסקה תעובד, ותופיע הודעה המאשרת שהעסקה הצליחה והנתונים  

 .אצווהנשמרים בבלוקצ'יין. ייווצר מספר 

נדחת  • מידע שהעסקה  עם  הודעה  תופיע  בחלון הקופץ,  "דחה"  בוחר  וכדי  אם המשתמש  ה 

 לא תיווצר.  אצווההלבדוק את ארנק המשתמש. 

  אצווה האם המשתמש יבחר בלחצן "ביטול", החלון הקופץ ייסגר וכל הנתונים שהוזנו יימחקו.   •

 לא תיווצר. 
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 חדש אצווהשמירה של 

 

 

מספר   להעביר  למשתמש  "העברה" מאפשר  )הכתובת    אצווהכפתור  אחרת  לכתובת  יותר  או  אחד 

שברצונך להעביר על ידי לחיצה על תיבת הסימון    אצווה חייבת להיות זהה(. המשתמש בוחר מספרי  

ולאחר מכן בוחר בלחצן "העברה". בחירה בלחצן "העברה", יופיע חלון    אצווהבחזית השורה של מספר  

 :שמות שדות ותיאורים בחלון זה הם כדלקמן קופץ חדש.

 חלקותמספרי   •

 .שנבחרו שיועברו החלקותהמשתמש יראה את כל מספרי 

 העברה מ  •

 אצווהההמשתמש יראה כתובת משלו שממנה יועבר מספר 

 העבר ל •

 אצווהההמשתמש יצטרך להזין כתובת שאליה יועברו מספרי  

 בחרו את התפקיד   •

.  אצווההיט הנפתח תפקיד של כתובת חדשה שאליה יועברו מספרי  המשתמש צריך לבחור מתוך התפר

)נקודת מכירה(. חשוב לבחור תפקיד נכון, מכיוון   POS-המשתמש יכול לבחור בין מפיק, מעבד, מפיץ ו

שמשתמש חדש יוכל להוסיף ערכים רק עבור פרמטרים הקשורים לתפקיד שלו )למשל, המפיק לא יוכל  

 .בור תפקידים אחרים( להוסיף ערכים עבור פרמטרים ע
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 רהבהעב אצווההוספת מידע ל

 

 

 :"המשתמש יכול לשמור נתונים בלחצן בחירת "שמור" או להתעלם מהנתונים בלחצן "ביטול

אם המשתמש בוחר בלחצן "שמור", סיומת הארנק תציג חלון קופץ עם פרטים על העסקה   •

 .ולחצנים לדחיית עסקה )לחצן דחה( או לאשר עסקה )כפתור אישור(

חלון המוקפץ, העסקה תעובד אם למשתמש יש מספיק מטבעות  אם המשתמש בוחר "אשר" ב  •

קריפטוגרפיים בארנק. אם למשתמש אין מספיק מטבעות קריפטוגרפיים בארנק, תופיע הודעה  

עם מידע שהעסקה נדחתה וכדי לבדוק את ארנק המשתמש. אם למשתמש יש מספיק מטבעות  

שהעסקה הצליחה והנתונים    קריפטוגרפיים בארנק, העסקה תעובד, ותופיע הודעה המאשרת

 .יועברו  אצווהנשמרים בבלוקצ'יין. מספרי ה

וכדי    • נדחתה  מידע שהעסקה  עם  הודעה  תופיע  בחלון הקופץ,  "דחה"  בוחר  אם המשתמש 

 .לא יועברו אצווהלבדוק את ארנק המשתמש. מספרי 

. מספרי  אם המשתמש יבחר בלחצן "ביטול", החלון הקופץ ייסגר וכל הנתונים שהוזנו יימחקו  •

 .לא יועברו אצווה
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 ועת העברה שמירת תנ

 

זמנית באמצעות כפתור "העברה", המשתמש יצטרך "לאשר"  -או יותר מועברים בו שתי חלקותאם 

 ה.שנבחר אצווהאו "לדחות" עסקה עבור כל 

 

מאפשר למשתמש לשים את תאריך הסיום למספר/ים נבחרים. למרות שתאריך  "END LOT" כפתור

למספ אוטומטית  מתווסף  צורך    החלקותרי  הסיום  יהיה  לפעמים  אחרת,  לכתובת  העברה  במהלך 

ידנית את תאריך הסיום )למשל, המוצר נמכר; משהו קרה למוצר במהלך הייצור, ההובלה;   להוסיף 

 .המוצר פג...(

 

 
 וע העברהצ לפני בי אצווהבחירת 
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שרוצה להסתיים על ידי לחיצה על תיבת הסימון שלפני השורה   אצווההמשתמש בוחר מספרי  

סיומת   ,"END LOT" בחירה בלחצן ."END LOT" צןולאחר מכן בוחר בלח  אצווה של מספר  

הארנק תציג חלון קופץ עם פרטים על העסקה ולחצנים לדחיית עסקה )לחצן "דחה"( או לאשר  

 .עסקה )כפתור "אישור"(

אם המשתמש בוחר "אשר" בחלון המוקפץ, העסקה תעובד אם למשתמש יש מספיק מטבעות   ̶

פיק מטבעות קריפטוגרפיים בארנק, תופיע הודעה  קריפטוגרפיים בארנק. אם למשתמש אין מס

עם מידע שהעסקה נדחתה וכדי לבדוק את ארנק המשתמש. אם למשתמש יש מספיק מטבעות  

קריפטוגרפיים בארנק, העסקה תעובד, ותופיע הודעה המאשרת שהעסקה הצליחה והנתונים  

 .יסתיימו אצווהנשמרים בבלוקצ'יין. מספרי ה

"דחה"   ̶ בוחר  וכדי  אם המשתמש  נדחתה  מידע שהעסקה  עם  הודעה  בחלון הקופץ, תופיע 

 .לא יסתיימו אצווהלבדוק את ארנק המשתמש. מספרי ה

 

 
 אחרי סיום אצווה 

 

 

המשתמש   ,"END LOT" זמנית באמצעות כפתור-מים בואם שני מספרי מגרש או יותר מסתיי

 .יצטרך "לאשר" או "לדחות" עסקה עבור כל מספר מגרש שנבחר
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 אתר אינטרנט עובר הצרכנים  .6
 

ולמצוא את כל המידע הרלוונטי על הייצור ושרשרת   אצווהאתר אינטרנט לצרכנים נותן כלי לצרכן לחפש לפי מספר  

ם יכולים גם לחפש באינטרנט לפי מוצרים ולפי יצרנים ולבדוק אילו מוצרים  האספקה של מזון ספציפי שהם קונים. ה

 .או יצרנים נמצאים ברשת

 

 :הערה

 .המשתמש אינו חייב להיות מחובר בדף כדי לקרוא מידע

 

 משתמש לצרכן  ממשק .6.1
 

הצרכן יכול לבדוק פרמטרים למספר מגרש ספציפי, לבדוק אילו מוצרים נמצאים במעקב ולבדוק אילו  

 .םיצרנים מתחקים אחר המוצרים שלה

 

  https://www.foodqualitrace.com כדי להיות מסוגל לעשות כל זה, המשתמש צריך לבקר תחילה

 .בדף הבית, המשתמש צריך לבחור בלחצן "קרא עוד" בסעיף המעבדה
 

 
 FoodQualiTraceדף הבית של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foodqualitrace.com/
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 ., או חיפוש מוצרים וארגוניםהאצווהפנה למקטע מעבדה, עם אפשרויות לבדוק את מספר לאחר מכן, המשתמש יו

 

 
 דף המעבדה

 

 

 בדיקת מספר אצווה    .6.1.1

 

 :ספציפי בשתי דרכים אצווההמשתמש יכול לבדוק מספר 

)מדור מעבדה(, הזנת מספר פריט מהמוצר   /https://www.foodqualitrace.com על ידי ביקור בכתובת  •

 .ובחירה בחיפוש

 .מהמוצר QR על ידי סריקת קוד  •

 

ספציפי זה במהלך שלבים    אצווה בשתי הדרכים, המשתמש יופנה מחדש לדף עם ייצוג של פרמטרי מוצר עבור מספר  

שונים של הייצור ושרשרת האספקה. המשתמש יראה מידע על ארגונים שטיפלו במוצר, אילו פרמטרים נמדדו ומתי,  

תא תקינות(,  בדיקות  יש  )אם  בדיקה  תוצאות  פרמטרים,  אותם  של  שלב.  ערכים  לכל  סיום  התחלה/תאריך  ריך 

 .המשתמש יראה גם מידע על ערכים אופטימליים עבור כל פרמטר שנמדד
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 בדיקת מספר אצווה
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 בדיקת מוצרים   .6.1.2

 

  דף)  /https://www.foodqualitrace.com המשתמש יכול לבדוק אילו מוצרים נמצאים במעקב. על ידי ביקור ב

 .מעבדה(, המשתמש צריך לבחור בלחצן "חפש" מתחת למוצרים

 
 דף המעבדה

 

 

צאים במעקב יוצגו. בחירה באחד מהמוצרים, המשתמש יראה מידע היכן המוצר הזה מיוצר ומי  כל המוצרים שנמ

 .ייצר אותו

 

 
 הצגת מוצרים

 

 

 

 

 

 בדיקת ארגונים .6.1.3

 

  דף )   /https://www.foodqualitrace.com בדף  .יכול לבדוק איזה ארגון עוקב אחר המוצרים שלהם המשתמש  

 .מעבדה(, המשתמש צריך לבחור בלחצן "חפש" מתחת לארגונים

https://www.foodqualitrace.com/
https://www.foodqualitrace.com/
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 דף המעבדה

 

 

תפקיד    -כל הארגונים שעוקבים אחר מוצרים יוצגו. בבחירת אחד מהארגונים, המשתמש יראה מידע על ארגון זה  

הארגון בשרשרת האספקה ובאילו מוצרים הם מטפלים, שם הארגון, כתובת דואר אלקטרוני )אם קיימת(, תיאור  

 .קצר של הארגון

 

 
 טבלת הארגונים 

 

 


