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 :eSIMآینده اتصال اینترنت اشیاء سلولی

تصمیم گیری در خصوص فناوری در حوزه ی تجارت و کسب وکارها غالباً بر اساس سه اصل اساسی استوار است
– فارق از اینکه این فناوری ایجاد درآمد کند یا اینکه هزینه ها را کاهش دهد ،عامل افززایش بزازدهی عملیزاتی
شده و سطح باالیی از امنیت را ارائه میدهد.
هر تصمیم فنی  -از جمله در خصوص اینترنت اشیاء ( - )IoTباید با این معیارها سنجیده و قضاوت شود.
یکی از تصمیمات حیاتی و مهم در اینترنت اشیاء مربوط به اتصال است .ارائه ی  5تا  %10از ارزش راه حل های
اینترنت اشیاء ،اتصال ایمن و قابل اعتماد و انتقال داده ،برای اکوسیستم اینترنت اشیاء بسیار مهم است .اگر ایزن
اتصال از بین برود یا در معرض مخاطره قرار گیرد ،برنامه های اینترنت اشیاء نیز از کارخواهد افتاد.
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برنامه های اینترنت اشیاء که برای اتصال به شبکه های سلولی وابسته هستند ،بزه طزور سزنتی ،از کزارت هزای
ماژول شناسه مشترک ) Subscriber Identity Module (SIMیا همان سیم کارت استفاده میکنند.
با این وجود ،در سال های اخیر ،نقص ها و کمبود های سیم کارت های متعلق به حامزل هزای سزنتی (شزرکت
های مخابرات قدیمی) منجر به ایجاد استاندارد جدیدی به نام  ،eSIMبرای اتصال شده است.
مفهوم  eSIMساده است eSIM .سیم کارت دیجیتالی است که جایگزین سیم کارتهای معمولی میشود .به جای
اینکه برای تغییر اتصال شبکه مخابرات اصلی قطعه پالستیکی فعلی را عوض کنید ،این تعویض و سوئیچ شدن از
راه دور و بدون لمس دستگاه انجام میگیرد.
فناوری  ،eSIMانتخاب و انعطاف پذیری بیشتری را به ارمغان میآورد که آن را به عنوان پیشگام اصلی در اتصال
اینترنت اشیاء سلولی قرار میدهد.

تضمین آینده و سرمایه گذاری حداکثری در اینترنت اشیاء
از آنجا که سیم کارت ها کاربران را نسبت به یک شرکت مخابراتی قفل کرده و محدود میکنند ،در نتیجه کاربر
دستگاه وقتی که میخواهد ارائه دهندگان شبکه را تغییر دهد ،نیاز به خرید و نصب سیم کارت جدید دارد.
در مقابل eSIM ،به کاربر دستگاه اینترنت اشیاء این امکان را میدهد تا از بین طیف گسترده تری از شبکه های
سلولی تلفن همراه یکی را انتخاب کرده و هرگز نیازی به جایگزینی سیم کارت نزدارد .ایزن امزر خصوصزاً بزرای
دستگاه هایی که برای مدت طوالنی استفاده میشوند مفید است.
برخالف سیم کارت های ساده رومینگ eSIM ،از تکامل فن آوری های شبکه ،مانند ازرده خارج شدن خزدمات
قدیمی تر همچون  2Gو  3Gیا ظهور فن آوری های جدید مانند  LPWAو همچنزین مقزررات و سیاسزت هزای
سختگیرانه ی دولت و شرکت های مخابراتی برای اتصال اینترنت اشیاء ،حمایت میکند.
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فرصت دیگر پس انداز مالی به دلیل قابلیت های تأمین از راه دور  eSIMاست .از آنجا که یک عدد  eSIMاجازه
و امکان تامین پروفایل شرکت های مخابراتی متعدد را فراهم کرده و به راحتی ،روی مقرون به صرفه ترین شبکه
موجود سوئیچ میکند ،یک راه حل مقرون به صرفه برای برنامه های کاربردی ویژه داده است.

بهره وری عملیاتی و لجستیکی بهبود یافته است.
هنگامی که یک دستگاه اینترنت اشیاء با  eSIMاز کارخانه خارج میشود ،کنترل سیم کارت به جزای اینکزه در
دست ارائه دهنده شبکه باشد به کاربر دستگاه داده میشود .همچنین یک  SKUرا فعال میکند .کنترل حاصله،
مدیریت سیم کارت را برای کاربر دستگاه بسیار ساده میکند.
با توانایی مدیریت همه ی اشتراک های اینترنت اشیاء و اتصال در یک مکان واحد ،پیچیدگی (و هزینه) مدیریت
شرکت های مخابراتی متعدد و ده ها یا حتی هزاران دستگاه  -حتی وقتی در چندین جغرافیای مختلزف پخزش
شده باشد  -بسیار ساده میشود.
به عنوان مثال ،نیاز به ردیابی تجهیزات ساخت و ساز یا تجهیزات نظامی با ارزش کزه در مرزهزای بزین المللزی
مستقر شده اند و یا محموله های غالت برای مصرف کنندگان در چندین کشور مختلف را در نظر بگیرید .وقتزی
از  eSIMها برای ردیابی دارایی ها استفاده میشود ،به طور خودکار مانند یک سیم کارت محلزی عمزل کزرده و
شبکه مخابراتی بهینه را جستجو میکنند.
همین مفهوم را برای تولیدکنندگان جهانی دستگاه هزای اینترنزت اشزیاء کزه از یزک  SKU eSIMبزرای تمزام
دستگاه های متصل خود استفاده میکنند ،میتوان به کار برد .باز هم ،هر دستگاه را میتواند از راه دور و به طور
خودکار ،پروفایل و شناسه مخابرات محلی مناسب را شناسایی کند.
نکته اصلی این است :مدیریت متمرکز فهرست موجودی کاالها و اموال ،قراردادها ،سیستم عامل هزا و بسزترها و
فاکتورهای ارائه شده توسط فناوری  -،eSIMبازدهی عملیاتی و لجستیکی قابل توجهی را ارائه میدهد.
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این مزیت به نوبه خود به کاربران دستگاه ،توانایی و مقیاس پذیری مورد نیزاز بزرای حمایزت از رشزد تجزارت و
کسب و کار را میدهد.
اتصال مبتکرانه  ،eSIMظرفیت پوشش جهانی و قابلیت های پیشرفته تأمین خودکار ،سازمان ها را قادر میسازد
که سیستم های استقرار یافته ی فعلی خود را گسترش داده یا به سرعت و بزه راحتزی وارد بازارهزای جدیزدی
شوند.

افزایش امنیت
عواقب امنیت ضعیف اینترنت اشیاء میتواند برای یک سازمان فاجعه بار باشد .ایزن خطزرات شزامل جمز آوری
اطالعات نادرست ،هزینه های بیش از حد داده ها ،افشاء داده های حساس ،مجازات های ناشزی از عزدم رعایزت
مقررات امنیتی و آسیب رساندن به اعتبار یک کسب و کار است eSIM .راهی مؤثر برای افزایش چشمگیر امنیت
داده ها را ارائه میدهد.
اگرچه  eSIMبه اشکال مختلف از جمله داشتن قابلیت جابجایی در دسزترس اسزت ،امزا بسزیاری از آنهزا بزرای
همیشه در دستگاه تعبیه شده اند .این مورد از خطر گم شدن یا سرقت آن  eSIMجلوگیری میکند.
عالوه بر این با استفاده از  eSIMبه عنوان یک عنصر مطمئن بزرای ایمزن سزازی برنامزه هزای اینترنزت اشزیاء،
کاربران ،امنیت تراشه در ابر ( )chip-to-cloudرا برای محصوالت و سرویس هزای اینترنزت اشزیاء و همچنزین
توانایی اعمال رمزگذاری اضافی بر روی داده ها را فراهم میکنند.
افزززایش اتصززال اینترنززت اش زیاء بززا اسززتفاده از فنززاوری  eSIMرا نم زیتززوان نادی زده گرفززت .طبززق تحقیقززات
 ،Counterpointدستگاه های مبتنی بر  eSIMتا سال  2025تقریباً به دو میلیارد واحد خواهد رسید و این در
حالی است که در سال  2018این تعداد با دستگاه های اینترنت اشیاء سازمانی و نرخ فعال سازی برجسته364 ،
میلیون بوده است.
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دالیل روشن است :با  eSIMهای بسیار ایمن ،سازمان ها میتوانند هزینه مالکیت کل دستگاه های متصل خزود
را به حداقل برسانند و گام های قابل توجهی در بهره وری بردارند ،در صورتی که این کزار بزا یزک سزیم کزارت
مخابراتی قدیمی ،به سادگی امکان پذیر نیست .همانطور که مشاغل بیشتری به اینترنت اشیاء توجزه مزیکننزد،
آنها به دنبال روشهای ساده تر ،ایمن و مقرون به صرفه برای مدیریت اسقرار و گسترش هسزتند .فنزاوری eSIM

میتواند دقیقاً همان چیزی را که مشاغل و کسب و کارها به دنبال آن هستند برای آنها فراهم کند.
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