اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،اﻧﻘﻼب ﺑﻬﺮهوری و ﮐﺸﻒ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ
اﺳﺮارآﻣﯿﺰ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از آن زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد؟  20 ،10ﯾﺎ  30ﺳﺎل .اﮔﺮ ﺟﺰء آن
ﮔﺮوه از اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی آن زﻣﺎن ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در آن زﻣﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮔﺰارشﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اداری ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺪهای از ﻣﺮدم ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ
ﮔﺴﺘﺮده را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎرﯾﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻮد.
ﺗﺎ اواﯾﻞ دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی اﻏﻠﺐ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺗﺤﻮل ﺧﺎﺻﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ رخ ﻧﺪاده ﺑﻮد .اﻣﺎ از اﺑﺘﺪای دﻫﻪ  90ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮدﮐﺎر )اﻣﺎ ﻧﻪ ﺣﺮﻓﻪای( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در آن زﻣﺎن راﺑﺮت ﺳﻮﻟﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺼﺮ ﺣﻀﻮر و ورود ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را در ﻫﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺰارشﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ «.از اواﺧﺮ دﻫﻪ
 90ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻠﻤﻮس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ
ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ از اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد.
ﺳﺎلﻫﺎ از آن زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار اﺳﺖ و ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺮهوری اﺷﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ در آن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در
ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺣﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
درﺑﺎره ﻓﻨﺎوری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﮐﺸﺎورزی آﺧﺮﯾﻦ واژهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺮوی
ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  IBMﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوژه
 Galloﺳﻌﯽ ﮐﺮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ را ﺑﻪ ﻣﺰارع وارد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﮐﻪ دادهﻫﺎی ﻻزم
درﺑﺎره ﺧﺎک و اوﺿﺎع ﺟﻮی را ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
آﺑﯿﺎری ﮐﺎﻣﻼ ً ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ  IBMاﺑﺮﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻫﯿﺠﺎنﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ .در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ  7ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری در ﺣﻮزه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺰاران دورﺑﯿﻦ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮگ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد.
دادهﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺎت ،اﻧﮕﻞﻫﺎ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی درﺧﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ درﯾﺎﭼﻪ ﺟﻮرج در اﯾﺎﻟﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ آﯾﻨﺪه ﻓﻨﺎوری را در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
درﯾﺎﭼﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮی ﮐﻪ دارد ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻠﮑﻪ درﯾﺎﭼﻪﻫﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﮐﻤﯽ دوراﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮای ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ IBM .ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه
دوﺑﻠﯿﻦ ﭘﺮوژهای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﺟﻔﺮﺳﻮن را در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ زﯾﺴﺘﯽ را از ﺑﺴﺘﺮ
ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ .روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮ در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ
و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ،اﯾﻦ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی از آب
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ارزانﺗﺮ و ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درون ﻣﺨﺎزن ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺲﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺑﻼی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﯾﺎداﺷﺖ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .در روزﮔﺎر ﻗﺪﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .اﻣﺎ
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ دادهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻼﭘﯽدﯾﺴﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ و اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻣﻮج ﺳﻮم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از راه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﺮهوری اﺳﺖ اﻏﺮاق ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﮐﺸﺎورزی ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﻧﻮآوری در ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻓﻨﺎوری و ﻣﺮدم اﺳﺖ.
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