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Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń do śledzenia, sprawdzania lokalizacji
i bezpieczeństwa psów i kotów. To nie tylko obroże z wbudowanym czujnikiem GPS,
ale specjalne tropiciele, które śledzą i zapamiętują lokalizację czworonożnego
przyjaciela, a dane przechowują przez rok. Sprawdzają też aktywność pupila,
przypominają o wizycie u weterynarza, nagrywają i monitorują każdy ruch, a przy
okazji mogą też wykryć choroby zwyrodnieniowe stawów. Sztuczna inteligencja
sprawdza sposób chodzenia, monitoruje podstawowe parametry życiowe i ostrzega
właściciela, gdy ze zwierzęciem dzieje się coś niepokojącego.
– Pet Tracker to lokalizator GPS dla zwierząt domowych – psów i kotów. Lokalizacja odbywa
się za pomocą sygnału GPS i sieci WiFi. Korzystamy z sieci LPWAN o niskim poborze mocy,
aby przesyłać informacje do naszej platformy back-end i wyświetlać je na smartfonie
użytkownika. Bazujemy na sygnale GPS, Wi-Fi i Bluetooth, jeśli odległość od smartfona jest
niewielka – mówi agencji Newseria Innowacje Serge Renouard, prezes zarządu firmy
Invoxia, produkującej obroże Pet Tracker.
Rynek gadżetów dla psów i kotów jest coraz większy, a producenci prześcigają się
w pomysłowości. Psom można sprawić specjalne karuzele, do złudzenia przypominające te
dla chomików, które zadbają o kondycję czworonoga, a przy okazji odciążą właściciela od
konieczności spacerów. Mini bieżnia sprawdzi się w rehabilitacji, a specjalne piłeczki do
gryzienia sprawdzą stan uzębienia.
To nowe technologie odkrywają jednak nowe możliwości w zakresie pilnowania
czworonogów. Właściciele mogą wyposażyć zwierzę w obrożę z lokalizatorem, która
sprawdzi miejsce, w którym przebywa pies, czy ostrzeże jeśli przekroczy określoną
przez właściciela „granicę bezpieczeństwa”. Na rynku są też małe znaczniki GPS
z unikalnym kodem QR. Skanując ten kod, każdy, kto znajdzie psa, zostanie skierowany na
specjalną stronę internetową zawierającą szczegółowe informacje na temat zwierzaka i jego
właściciela. Z kolei urządzenia w kształcie cienkiej płytki przymocowanej do obroży psa
zawiera kod QR ze wszystkimi informacjami na temat czworonoga – od kontaktów
właściciela do dokumentacji medycznej.
Niektóre urządzenia idą jednak o krok dalej, sprawdzają aktywność zwierzęcia, sposób
poruszania, obliczają czy stosunek odpoczynku do aktywności fizycznej jest odpowiedni.
Badają też podstawowe parametry życiowe. Obroża Pet Tracker ostrzeże także właściciela,
gdy ze zwierzęciem będzie działo się coś złego – dzięki sztucznej inteligencji ocenia sposób
chodzenia i biegania, a porównując zebrane dane z wzorami będzie w stanie wykryć
anomalie.
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– Monitorowanie aktywności działa na podstawie sieci neuronowej, czyli sztucznej
inteligencji, w celu identyfikacji określonych wzorców zachowań zwierząt domowych –
kotów i psów – tłumaczy ekspert.
Obroża pomaga śledzić psa poprzez odbiór i pomiar GPS, śledzić zapisy weterynaryjne,
monitorować temperaturę i śledzić wszystkie rodzaje aktywności psa podczas nieobecności
właściciela. Z obrożą można się łatwo połączyć za pomocą smartfona. Nowoczesne
urządzenia pomagają też uspokoić zwierzę jeśli jest rozdrażnione lub przestraszone.
– Oprócz samej lokalizacji, urządzenie pozwala też na monitorowanie aktywności zwierząt,
dzięki któremu możemy rejestrować określone zachowania psów i kotów, jesteśmy również
w stanie monitorować jakość ich snu, co pozwala na uniknięcie niektórych chorób. Jeśli
lokalizator zarejestruje zmniejszoną aktywność psa, może to sugerować początki choroby
zwyrodnieniowej stawów. W takim przypadku należy udać się do weterynarza – tłumaczy
Serge Renouard.
Urządzenie jest już dostępne na rynku w cenie 99 euro. Według Grand View Research, rynek
lokalizatorów GPS dla zwierząt w najbliższych latach będzie rozwijać się w tempie niemal 15
proc. średniorocznie.
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Potwierdzono hipotezę samoświadomości u psów

Przyrodnicy: w Polsce żyją dziesiątki tysięcy zdziczałych psów;
powodują szkody

Bawiąc się frisbee, pies ćwiczy umiejętności śledzenia i
koordynacji ruchów. Doskonali także szybkość, zwinność i sprawność

Psy odczytują różne emocje z ludzkiej twarzy

NAJNOWSZE BADANIA POTWIERDZAJĄ – PSY Z NADWAGĄ
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MOGĄ ŻYĆ NAWET 2,5 ROKU KRÓCEJ

