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 جزوه آموزشی سیم کارت اینترنت اشیاء
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 انواع سیم کارت:

 

گیرند، آشنا هستید، اما از این موضوع اطالع داشتید که های همراه قرار میهایی که درون تلفنکارتشما با سیم

های همراه هم های کاربردی غیر مرتبط با تلفنای از برنامهگستردهدهی به طیف ها برای سرویسکارتاز سیم

ها طراحی سیم و انتقال دادههای مختلف بیهایی که برای دسترسی به شبکهکارتتوان استفاده کرد؟ سیممی

نام  شوند و بهطور خاص در ارتباط با فناوری اینترنت اشیا به کار گرفته میهایی که بهکارتاند. سیمشده

 .های اینترنت اشیا معروف هستندکارتسیم

 

 سیم کارت اینترنت اشیا:

 

های کاربردی به کار گرفته شده در این فناوری به یک با توجه به ماهیت پیچیده و کارآمد اینترنت اشیا، برنامه

های سلولی کارتسیمکارت اینترنت اشیا خاص نیاز دارند که آستانه تحمل باالیی داشته باشد و مشکالت رایج سیم

توانند به ابزارهای ارزشمندی تبدیل شوند. می M2M هایاینترنت اشیا در محیط هایکارتسیمرا نداشته باشند. 

ها وری را افزایش و سرعت سامانهتر از آن این ابزارها چگونه بهرهآید و مهماما چه کارهایی از عهده این ابزارها بر می

 های اینترنت اشیا چه هستند؟کارتسیمدهند؟ را افزایش می

کنند. هنگامی که در نظر های اینترنت اشیا یک راهکار ارتباطی برای خودکارسازی فرآیندها ارائه میکارتسیم

ای استفاده کنند. در ها مجبور هستند از یک ارتباط دادهداریم دو دستگاه را به یکدیگر متصل کنیم، این دستگاه

کارت استاندارد تلفن همراه برای این منظور استفاده کنیم، ای نیست که از یک سیمچندان عاقالنهاغلب موارد کار 

های اینترنت اشیا این توانایی را ندارد تا کارتهای الزم بوده و در مقایسه با سیماین شکل از ارتباط فاقد توانایی

 های مناسب را ارائه کند.های بحرانی سرویسدر زمان

 

 های سیم کارت اینترنت اشیا:ویژگی 

 

وکارها به دنبال آن هستند تا فرآیندهای خود های اطالعاتی است. اکثر کسبآوری بستهها جمعیکی از این ویژگی

کارت اینترنت اشیا )در بعضی موارد هزاران عدد( طوری که در یک زمان واحد از چند سیمرا خودکارسازی کنند. به

های مختلف را به راحتی توانید ریسکها شما میکارتها از طریق این سیمگذاری دادهتراکاشاستفاده کنند. با به

های شما بیش از حد از طور مثال، شما دیگر نگران این موضوع نخواهید بود که یکی از دستگاهکاهش دهید. به

ها وجود داشته دقیقی روی آن کند، در حالی که دیگری بدون استفاده است، به واسطه نظارتها استفاده میداده

 .ها از یک منبع واحد داده دریافت خواهند کردو آن



 های سختماندگاری در محیطالف( 

هایی که نوسانات شدید دمایی دارند قرار بگیرند، این درست نقطه های همراه نباید در محیططور معمول تلفنبه

جایی که فناوری شوند. از آنهایی به کار گرفته میمحیط های اینترنت اشیایی هستند که در چنینمقابل دستگاه

های کارتها در اغلب صنایع به کار گرفته شود، در نتیجه به سیمتواند برای ردیابی اطالعات ماشیناینترنت اشیا می

و بالعکس به  یینزدگی مقاوم باشند و بتوانند در دماهای بسیار پااینترنت اشیا نیاز است تا در برابر خردگی و زنگ

 خوبی کار کنند.

 

 
 

 طول عمر باالب( 

ای طراحی شده باشند که در حوزه اینترنت اشیا صنعتی به شکل طوالتی مدت قادر ها باید به گونهکارتاین سیم

های کارتاما سیم. کارت تلفن همراه دو تا سه سال است طور متوسط طول عمر یک سیمبه استفاده باشند. به

شوند. در نتیجه متوسط طول عمر های صنعتی به کار گرفته میشیا بر مبنای رویکرد دیگری در دستگاهاینترنت ا

 .سال باشد 10نت اشیا باید حداقل های اینترکارتسیم

 

 

 



 گستردگی ارتباطاتپ( 

نتیجه به  شوند و دروکارها با تجهیزاتی سروکار دارند که در اقصا نقاط جهان به کار گرفته میبسیاری از کسب

های به کار گرفته شده در این هایی نیاز دارند که یک وضعیت ثابت رومینگ داشته باشند. کارتکارتسیم

تر از آن یک اتصال مداوم را های مختلف انتقال داده و مهمها را از طریق شبکههای تجاری باید بتوانند دادهبرنامه

 برقرار کنند.

 وریدسترسی به حداکثر بهرهت( 

دهد. زمانی که صحبت از تکمیل و درست انجام دادن اینترنت اشیا به فرآیندهای تجاری اجازه خودکارسازی را می

ها فاقد خطای انسانی که ماشینتر از کارمندان هستند، به واسطه آنها به مراتب دقیقآید ماشینکارها به میان می

تواند اعالنی برای یک مهندس ارسال کرده و رنت اشیا میدهد یک ماشین اینتبوده و هنگامی که اشتباهی رخ می

دانند در چه مکانی باید به دنبال بیان کند کار به درستی انجام نشده است. به این ترتیب مهندسان دقیقا می

 شود.جویی میشناسایی مشکل باشند و به این شکل در زمان صرفه

 

 
 

 کنندساعته کار می 24هایی که ماشینث( 

ساعته در حال کار باشند که تقریبا سه برابر حالت  24دهد به شکل رنت اشیا به فرآیندهای تجاری اجازه میاینت

کند، به که سرعت انجام کارها را بیشتر میعادی است. فراموش نکنید که خودکارسازی فرآیندها ضمن آن

 کند.جویی مالی نیز کمک فراوانی میصرفه

 ورمدیریت قدرتمند از راه دج( 

 هایشبکه به متصل مختلف تجهیزات دور راه از اشیا اینترنت هایکارتسیم طریق از توانندمی کارهاوکسب 

از دست رفتن  احتمال هاشبکه شده هدایت غیر یا شده هدایت رومینگ از استفاده با. کنند روزرسانیبه را چندگانه

ای را رسد. قابلیت رومینگ هدایت شده و غیر هدایت شده امکان اتصال چند شبکهها به حداقل میسیگنال



سازد. رویکردی که در یک شبکه اصلی وجود ندارد. در این حالت اگر شبکه اصلی در دسترس قرار پذیر میامکان

 کند.ای که در دسترس است سوییچ میهترین شبکفرض به قویطور پیشنداشته باشد، دستگاه به

کنند. این ها از یک شبکه اصلی استفاده میهای رومینگ غیر هدایت شده رویکردی متفاوت دارند. آنکارتسیم

ای که در دسترس ترین شبکهحرف به معنای آن است که یک دستگاه فارغ از شبکه در دسترس همیشه به قوی

ها را به حداقل برسانند. توانند به این شکل ریسک از دست رفتن سیگنالیوکارها مشود. کسباست متصل می

ها های خود کار کرده یا روی آنوکارهایی مناسب است که از راه دور با دستگاهاین تکنیک به ویژه برای کسب

  نظارت دارند.

 

 

 

 حمیدرضا تائبیبا سپاس از مهندس 

http://www.shabakeh-mag.com/person/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%DB%8C
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