ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت  IoTدر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﺳﻠﻮﻟﯽ

ﺳﯿﻢﮐﺎرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ دارد؟

ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼع داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ از
ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯽﺳﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﮐﺎرآﻣﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﯿﻢﮐﺎرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺧﺎص ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺞ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی  IoTدر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی  M2Mﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
از ﻋﻬﺪه اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮهوری را اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ) M2Mﺳﺮﻧﺎم  (M2Mاز آنﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد
ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ دو دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط دادهای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﻋﺎﻗﻼﻧﻪای
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﯿﻢﮐﺎرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ارﺗﺒﺎط ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﻻزم ﺑﻮده و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻧﺪارد ﺗﺎ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
را اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

آﯾﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ده ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺬاب اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ذﻫﻦﺗﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﯾﮏ زﻣﺎن واﺣﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﯿﻢﮐﺎرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ )در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﺰاران ﻋﺪد(
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪاﺷﺘﺮاکﮔﺬاری دادهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از دادهﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻘﯽ روی آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و آنﻫﺎ از
ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪ داده درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺳﺨﺖ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮدﮔﯽ و زﻧﮓزدﮔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻮی ﺳﯿﻢﮐﺎرت را ﺧﺮاب ﻧﮑﺮده و ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ارﺗﻌﺎﺷﺎت
ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺤﺪوده  40ﺗﺎ  105درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ
در ﮐﻨﺎر دوام ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻ ،اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻃﻮﻻﺗﯽ ﻣﺪت ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ
و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ،ﻧﻮآوری و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  10ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺘﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ ﻧﺪرت اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺑﻪروز ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
اﮐﺜﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﺸﻮر ﺧﺎص ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ روی ﻓﺮﮐﺎﻧﺲﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده دارﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻗﺼﺎ
ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ روﻣﯿﻨﮓ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺘﻘﺎل داده و
ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﻣﺪاوم را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺎرت ﻣﺪار ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ  eSIMﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهوری
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ M2M ،و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺟﺎزه ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی را ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻨﮑﺎر
ﭼﻨﺪ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
دﻗﯿﻖﺗﺮ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آنﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻼﻧﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ارﺳﺎل ﮐﺮده و ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن دﻗﯿﻘﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در زﻣﺎن
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  24ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ
ﻋﺎدی اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ
ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ واﺳﻂﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎده و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ؟

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از راه دور
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از راه دور ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻣﯿﻨﮓ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ روﻣﯿﻨﮓ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﻏﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﭼﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪای را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی روﻣﯿﻨﮓ ﻏﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪه روﯾﮑﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ .آنﻫﺎ از ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎرغ از ﺷﺒﮑﻪ در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﯾﺴﮏ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه دور ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﺎر ﮐﺮده ﯾﺎ روی آنﻫﺎ ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
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