
 

^   

  34صفحه /235شماره /20سال 

  كارتي گوشي دوسيم
كارت را در  شود كه دو سيم هايي گفته مي كارتي به گوشي گوشي دوسيم

كارت براي امور شغلي  عنوان مثال، از يك سيم  به. توانند جاي بدهند خود مي
توانيد بهره  كارت ديگر براي امور شخصي خود مي از يك سيم و خود

كاربران اداري به دليل كارتي به ويژه در ميان  هاي دوسيم گوشي .بگيريد
كردن نياز به دو يا  ها و پوشش بيشتر شبكه، و همچنين برطرف كاهش هزينه

  .چند گوشي پرطرفدار شده است

  كارت هايي با دو سيم گوشي

از همين . كنند كارت استفاده مي بسياري از مردم از بيش از يك سيم 
براي اين بازار  سي تي روي، سازندگان گوشي مانند سامسونگ، نوكيا، و اچ

يك نمونه از آنها . اند كارتي را عرضه كرده هاي دوسيم انواعي از گوشي
Galaxy Grand DUOS  سري (محصول سامسونگ استDuos .(  

  

  
  كنند؟ كارتي چگونه كار مي هاي دوسيم گوشي

گيرند، اما  ميگيرنده بهره /از دو فرستنده فعال  كارتي هاي دوسيم گوشي 
نداشته  رندهيگ/فرستندهيك  كارت ميهر س يبرا لزوماً يممكن است گوش

پشتيباني كند، و ديگري از  3Gيكي از آنها ممكن است فقط از شبكه . باشد
-كارت بتوانند از يك فرستنده هر دو سيم ممكن استحتي يا  ، 2Gشبكه

كارت يك  مهايي كه براي هر سي به گوشي. استفاده كنند 3Gگيرنده 
» كارتي فعال هاي دوسيم گوشي«گيرنده جداگانه داشته باشند -فرستنده

  .گويند مي

  )سوئيچي( كارتي پاسيو هاي دوسيم گوشي

محصول نوكيا در  C1-00كارتي سوئيچي، مانند  هاي دوسيم گوشي 
از به طور مشترك ها  كارت كارتي هستند، چون سيم سيم اصل يك وسيله يك

هاي  توانند تماس گيرند، و در نتيجه، فقط مي بهره مي دهگيرن-فرستندهيك 
هر چند، . كارت در هر زمان انجام دهند ها را بر روي يك سيم تلفني و پيامك

كارت به  آنها اين مزيت را دارند كه در صورت نياز بتوانيد از يك سيم
  .كارت ديگر برويد سيم

                     زنگ                           به كارت گوش دوسيم
)Dual SIM Dual Standby(  

كارتي وجود دارد كه به                    هاي دوسيم نسل جديدي از گوشي
»Dual SIM Dual Standby «)زنگ به كارتي، هر دو گوش دوسيم (

توانند از يك                    كارت مي مشهورند كه در آنها هر دو سيم
 ها يگوش نيا كارت ميس هر دو. طور همزمان بهره بگيرند به  گيرنده-فرستنده

 كيفقط  ياما به هنگام تماس تلفن ،همزمان در دسترس باشند توانند يم
ها در  كارت در نتيجه اگر با يكي از سيم .به كار گرفت توان يرا م كارت ميس

  . توانيد پيامك دريافت كنيد حال صحبت باشيد از طريق ديگري مي

  

  كارتي فعال هاي دوسيم گوشي

كارتي اوليه مجبور بوديد كه براي استفاده از هر  هاي دوسيم در گوشي
اما امروزه . را فعال و ديگري را غيرفعال كنيد كارت ميس  ، آن كارت ميس

طور همزمان فعال  توانند به  كارت مي فناوري پيشرفت كرده است و هر دو سيم
مشهور  فعاليا  1كارتي اَكتيو هاي دوسيم شيگوها به  اين نوع گوشي. باشند

از اصطالحي مانند  هاهايي مانند سامسونگ براي آن هستند، اما شركت
  .گيرند بهره مي» 2روشن هميشه«

گيرنده دارند و هر -دو فرستتنده يا فعال  كارتي اَكتيو هاي دوسيم گوشي 
ها در  شيعيب اين گو. توانند تماس تلفني برقرار كنند كارت مي دو سيم

    ها عبارتند از دو نمونه از اين نوع گوشي. مصرف زياد باتري است
Samsung Galaxy S Duos محصول سامسونگ و    Desire 600 

  .HTCمحصول 

  

   مصرف باتري

كارتي باتري را  سيم هاي تك كارتي زودتر از گوشي هاي دوسيم گوشي
كارت  ي كه يك سيمكارت عنوان مثال، يك گوشي دوسيم  به. كند خالي مي

ساعت باتري را براي زمان  500تواند حدود  در آن نصب شده باشد مي
نصب شده در آن كارت  زنگ حفظ كند، در حالي كه اگر دو سيم به گوش

  □.رسد ساعت مي 300باشد اين مدت به حدود 

                                                 
1 Active Dual-SIM Phones 
2 always on 

در بخشي از اطالعاتي توجه كنيد dual stand-byبه خصوصيت 
درباره گوشي    GSMARENA.comكه سايت 

 Xperia T2 Ultra dual دهدمحصول سوني ارائه مي. 


