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علــی رحمان پور، عرفــان طاهرخانی و یکی 
دیگر از دوستانشان که بعدها از تیم جدا می شود، 
دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت 
بودند و هر کدام تجربه هایی شغلی داشتند که آنها 
را اقناع نمی کرد. به همین دلیل سال 93 تصمیم 
گرفتند، کاري را انجام دهند که واقعا مفید باشــد 
و آنها را به لبــه تکنولوژي در دنیا نزدیک تر کند. 
در حقیقت از همان ابتدا این شــرط را براي خود 
گذاشتند که کارشان را با ایده هاي سطحی به بازار 
ایران محدود نکرده و هرقدر هم که سخت باشد 
با فناوري حرکت کنند. به این ترتیب گروه تاراکسا 
شکل گرفت. مهندس رحمان پور درباره آن روزها 
می گوید: «تیم ما در حوزه شبکه هاي ارتباطی هم 
در بخش مشــاوره و هم عملی فعالیت داشــت و 
از همان ابتدا رفته رفته وارد حوزه هوشمندســازي 

شدیم، زیرا حس کردیم این حوزه روي آینده دنیا 
تاثیر دارد و با توجه به رشــته تحصیلی مان بخش 

ارتباطی آن براي ما پررنگ تر بود.» 
ســرانجام از تابستان سال گذشــته آنها روي 
بحث IoT تمرکز کردند. رحمان پور درباره دلیل 
این تمرکز می گوید: «ابتدا بحث شبکه اختصاصی 
IoT بــراي ما جــذاب بود که به دلیــل تفاوت 
ماهــوي آن، اپراتورها از پس ارائه خدمات مرتبط 

با آن برنمی آیند و باید با ذهنیت متفاوتی وارد آن 
شد. جلوتر که آمدیم نیاز به پلتفرم را براي شبکه 
حس کردیم و این ایده کم کم کامل شد تا این که 
شــبکه و پلتفرم یکپارچه IoT را ارائه کردیم.» 
همان روزها در مرکز رشد پارك فناوري پردیس 
پذیرفته می شــوند و با توجه به همفکري شان با 
مرکز نــوآوري تریگ آپ، از تابســتان 95 پروژه 
خود را روي IoT به صــورت مجزا تحت عنوان 

استارت آپ لینکپ دنبال می کنند.

 لینکپ چیست؟
لینکپ، پلتفرم و شــبکه IoT است که قصد 
دارد بســتري را فراهــم کند کــه در مرحله اول 
توسعه دهندگان بسادگی بتوانند خدمات مبتنی بر 
اینترنت اشــیا ارائه کنند و در مرحله بعد کاربرها 

بتوانند سرویس هایشان را بر بستر لینکپ مدیریت 
کنند. لینکپ از ســه بخش اصلی تشــکیل شده 
اســت: شــبکه، پلتفرم و البراتوار. شبکه لینکپ، 
سبدي از فناوري هاي نوین ارتباطی اینترنت اشیا از 
 LPWA جمله فناوري هاي دوربرد ـ توان پایین
همچــون LoRa، فناوري هــاي میان بــرد با 
دیتاریت باال در باند هــاي Unlicensed و در 
برخی موارد، فناوري هاي برد کوتاه ویژه اینترنت 

اشیاست. پوشش شبکه لینکپ در تهران 
در حال تکمیل است و رحمان پور 

ویژگی متمایــز آن را با دیگر 
نمونه هاي مشــابه این گونه 
توضیح می دهــد: «قابلیتی 
 IoT Flexible به نــام
Network ما را از دیگر 
متمایز  خارجی  نمونه هــاي 

می کند. براســاس این راهبرد 
روي  باید  توسعه دهنده  می گوییم 

ارائه ســرویس تمرکز کرده و نباید خود 
را درگیر بخش شــبکه، پلتفرم و سخت افزار کند. 
بنابراین هرجا که نیازي مقرون به صرفه  و معقول 
به خدمات ما باشد، شبکه را متناسب با خدمتی که 

مورد نیاز است پوشش می دهیم.»
بخــش دوم لینکــپ، پلتفرم نــام دارد و 
درحقیقت شــبکه لینکپ بخشی از یک پلتفرم 
بزرگ تر اســت. ایــن پلتفرم امــکان مدیریت 
جمع آوري شده  داده  هاي  سرویس ها،  اتصاالت، 
و پارامترهــاي امنیتی را در اختیــار کاربر قرار 
می دهد. سومین بخش لینکپ البراتور است و 
همان طور که از نامش مشــخص است بستري 
براي بررســی، آزمایــش و توســعه تازه ترین 
فناوري هاي دنیاســت تا لینکپ بتواند خدمات 
بهتري به مشــتریان خود ارائــه کند. به گفته 
رحمان پور، لینکپ ابزار نیز ارائه می کند، ولی در 
کل قصد ندارد در حوزه سخت افزار بماند: «این 
دســتگاه ها را خودشان نیز می توانند تهیه کنند. 
ایده آل ما این است که به مرور از این که دستگاه 
را در اختیار افراد بگذاریم خارج شویم، ولی االن 
چون هنوز آشــنایی  وجود نــدارد، در البراتوار 
لینکپ در کنار فعالیت هاي تحقیق و توســعه، 
براي سرعت بخشی به فرآیند توسعه دهندگان و 
کمک به آنها دیوایس هاي توســعه اي را نیز در 

اختیارشان قرار می دهیم.»

 دولتی ها بشتابند
رحمان پور معتقد است در بخش اینترنت اشیا 

تقریبا گام به گام با دیگر نقاط دنیا پیش می رویم. 
او می گوید: «ما نســبت به موارد مشــابه در دنیا 
نه تنها عقب نیســتیم، بلکه مدعی هستیم لینکپ 
حداقل در مــدل و راهبرد ارائه ســرویس جلوتر 
اســت.» اما مشــکلی که در این میان به چشم 
می خورد بخش سیاستگذاري هاي مرتبط با حوزه 
IoT است. به گفته این کارآفرین: «ابتدا دیدگاه ها 
بسیار مثبت بود، ولی به نظر می رسد رگوالتوري 
و بخش سیاستگذاري وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات کمی جا ماندند. ما و توســعه دهندگان 
روي حوزه اینترنت اشــیا سرمایه گذاري می کنیم، 
ولی مقررات هنوز آنچنان محکم نیست که بتوان 
روي آنها حســاب کرد. می گویند اینترنت اشیا در 
آینده انقالب صنعتی چهارم را رقم می زند، اگر در 
این حوزه عقب بمانیم آسیبش بسیار بزرگ است؛ 
زیرا اینترنت اشــیا با همه زندگی ترکیب می شود 
و کارخانه خودروســازي، کارخانه ساخت وسایل 
خانگی، شهرها و... به مشــکل می خورند. یعنی 
حتی بازارهایی را که در حوزه هاي دیگر داشته ایم 
خیلی راحت از دست می دهیم. برعکس اگر در این 
حوزه خوب ظاهر شویم، می تواند همه صنعت ما را 
نجات دهد و کم کاري هاي گذشته را جبران کند.»

نکته دیگر این اســت که در بسیاري از نقاط 
دنیا دولت ها، شــهرداري ها و دیگر مجموعه هاي 
دولتی، اصلی ترین مشتري هاي بخش خصوصی 
هستند. مشــکلی که به نظر می رســد در ایران 
وجود دارد این اســت که ایــن مجموعه ها، اول 
این که دیر وارد قضیه می شوند و لزوم آن را حس 
می کننــد و دوم این که با وجــود بحث هایی که 
درباره خصوصی ســازي می شود، گاهی خودشان 
به رقیب تبدیل می شوند. مهندس رحمان پور در 
این باره می گوید: «تزریق پول به اســتارت آپ ها 
بدترین شــکل کمک است، ولی بخش حمایتی 
دولتی می تواند به این صورت باشد که پروژه هاي 
پایلوت یــا تحقیقاتی خــود را با کمک 
اســتارت آپ هایی که در این حوزه 
این  دهد.  انجام  هســتند  فعال 
همکاري باعث می شــود هم 
کار آنها بهتر انجام شود، هم 
مشتري هاي  اســتارت آپ ها 
اولیه به دست بیاورند و بعد به 

حلقه هاي بعدي برسند.»

 به صرفه شدن اینترنت اشیا
رحمان پور معتقد است ده سال پیش نیز 
می توانستیم بسیاري از این سرویس ها را بسازیم و 
از لحاظ فناوري انجام آن غیرممکن نبود، اما نکته 
مهم این است که این فناوري قابل تجاري سازي 
و به صرفه نشــده بود. او توضیح می دهد: «االن 
شــبکه IoT ایــن قابلیت را ایجــاد می کند که 
به صــورت به صرفه بتوانید این اتصاالت را فراهم 
کنید و خیلی ساده تر بتوانید دیتا را بگیرید. مزیت 
دیگر این است که می توانید با توان مصرفی پایین 
این کار را انجام دهید. براي مثال اگر می خواستید 
از شــبکه هاي قدیم اســتفاده کنید، باید باتري 
دســتگاه خود را هر هفته شــارژ می کردید، ولی 
االن این بحث مطرح است که تا چند سال با یک 
باتري بتوان کار کرد. چنین پیشرفت هایی باعث 

شد بتوان این فناوري ها را فراگیر کرد.»

اگر مطالب 
این صفحه را 
مى پسندید، 
عدد3 595 
را به شماره 
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  علی رحمان پور، موسس لینکپ
او متولد 1369 است و مهندسی برقـ  مخابرات و کارشناسی ارشد مخابرات امن در دانشگاه علم و 

صنعت خوانده است. مطالعه داستان، سینما و وبگردي (با تمرکز بر 
عالقه مندي هایش) از کارهایی است که در اوقات فراغتش 

(که بعد از لینکپ به ندرت دارد!) انجام می دهد.
  عرفان طاهرخانی،  موسس لینکپ

 او متولد 1368 اســت و تحصیالت خود را در رشته 
مخابرات امن در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم 
و صنعت ادامه داده است. مطالعه و رستوران گردي از 

کارهاي مورد عالقه اوست.

تالش

اینترنت 
اشیا در آینده 

انقالب صنعتی چهارم را 
رقم می زند، اگر در این حوزه 

عقب بمانیم آسیبش بسیار 
بزرگ است؛ زیرا اینترنت اشیا 

با همه زندگی ترکیب 
می شود

نگاهی به نخستین شبکه اختصاصی اینترنت اشیا در کشور

همه چیز را به هم متصل کن
امروزه همه چیز در حال هوشمند شدن است؛ بسیاري از اشیا و وسایلی که در محیط پیرامون ما وجود دارد می تواند به شبکه اینترنت وصل شود تا از 
طریق اپلیکیشن هاي موجود براي تلفن  همراه یا تبلت آنها را مدیریت و کنترل کنیم. شاید این ساده ترین تعریفی باشد که می توان از اینترنت اشیا 
یا Internet of Things ارائه کرد. این مفهوم جدید در دنیاي فناوري اطالعات و ارتباطات، قابلیت ارسال داده از طریق شبکه هاي ارتباطی (اینترنت 
یا اینترانت) را براي هر موجود یا وسیله اي (انسان ها، حیوانات و اشیا) امکانپذیر می کند و در حوزه سالمت، کشاورزي و خدمات شهري کاربرد خواهد 
داشت. همان طور که سه انقالب صنعتی پیشین بر اثر مکانیکی شدن، الکتریسته و IT به وجود آمدند، حال انقالب صنعتی چهارم با گسترش سرویس هاي 
مبتنی بر اینترنت اشیا در حال وقوع است. درباره اهمیت IoT در اقتصاد ذکر همین نکته کفایت می کند که براساس پیش بینی ها حدود صد میلیارد 
دستگاه تا سال 2025 به شبکه متصل می شوند و این رقم می تواند تاثیري 11 تریلیون دالري روي اقتصاد جهانی داشته باشد. همه اینها لزوم داشتن یک 
پروژه ملی براي توسعه اینترنت اشیا را در کشور نشان می دهد، جوانان ایرانی نیز بدرستی این نیاز را درك کرده  و همقدم با تحوالت جهانی روي مساله 
اینترنت اشیا تمرکز کرده اند. لینکپ (Linkap) نخستین شبکه و پلتفرم یکپارچه اختصاصی اینترنت اشیا کشور است که هدف جهانی شدن را در سر 

می پروراند. سراغ علی رحمان پور یکی از موسسان لینکپ رفتیم تا از زبان او داستان تالش این تیم جوان را بخوانیم.

مائده گیوه چین

نظرتان در مورد این ایده چیست؟ 
کلیک حرف هاي شما را به گوش این 
تیم   می رساند. شاید در آینده نه چندان 
دور یکی از اعضاي این تیم  شدید. ما را 
از شنیدن داستان تالش خود محروم 

نکنید، کلیک منتظر شماست.
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