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اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان!

اﯾﻦ روزﻫﺎ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﺗﺼﺎل ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ «.ﺷﺒﮑﻪای ﺑﻪ وﺳﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ در آن اﺑﺰارﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪﺑﻪﻟﺤﻈﻪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮط اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺷﻬﺮ،
در ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎغﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮاﺗﻊ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺸﺎورزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺰارع و ﺑﺎغﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ ،از راه دور ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺖ و زرع ﺧﻮد
ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺤﯿﻂﺑﺎﻧﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ داﻣﺪاران ،ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ دامﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ،Gordon Blairاﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه  Lancasterﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪهای ﺗﺨﺼﺺ دارد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ،ﮐﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ ،ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ» :اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای در ﻧﻮاﺣﯽ دور از
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ «.ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ،
اﯾﺪهﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ» :اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎتاﺳﭙﺎتﻫﺎی وایﻓﺎی!« ﺑﻪ
ﻋﻘﯿﺪه  ،Blairﭼﻨﯿﻦ ﻓﻨﺎوریای ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﮔﻮش ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺳﮓﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪداران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
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ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻧﻪﭼﻨﺪان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ!
 Greg Croninﻣﺘﺨﺼﺺ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری در ﮔﻠﻪداری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﮐﺎری ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ «.او و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ردﯾﺎبﻫﺎی
 GPSو ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺷﺘﺎبﺳﻨﺞ را ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻠﻪدار ﻫﺸﺪارﻫﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ وزﻧﯽ ﺑﯿﺶ از دو درﺻﺪ وزن ﺣﯿﻮان ﻧﺪارﻧﺪ،

ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻃﺮی ﯾﺎ ﺷﺎرژ دوﺑﺎره آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ وزن و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ دارد؛ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در
ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣِﺶ) (meshاﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﻫﺮ ﺣﺴﮕﺮ ،ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺿﻌﯿﻔﯽ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺎم ﺑﯿﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ دﺳﺖﺑﻪدﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭘﯿﺎم از ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﯾﮏ اﺗﺼﺎل اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ Cronin .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد «.ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ده
ﺳﺎل ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺮح ﻋﮑﺲ :ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻧﺼﺐﺷﺪه روی ﮔﻮش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ )ﻋﮑﺲ از (CNN
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