
  چگونه به لپ تاپ سيم كارت وصل كنيم

هاي نسل دانيد كه وصل كردن سيم كارت به لپ تاپ چه مزايايي دارد؟ جالب است بدانيد كه در بيشتر لپ تاپمي

ها سيم هايي كه به آنها قابل استفاده هستند. البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه لپ تاپجديد سيم كارت

هاي ديگر دارند. ابتدا بايد بدانيد كه ماژول سيم كارت در قيمت بيشتري نسبت به لپ تاپشود كارت وصل مي

خواهيم كجاي لپ تاپ قرار دارد. در اين مقاله متوجه خواهيد شد كه چگونه به لپ تاپ سيم كارت وصل كنيم. مي

ورند. از فروشگاه اينترنتي بروز خها سيم كارت ميخورد و به كدام لپ تاپبدانيم كه آيا به لپ تاپ سيم كارت مي

هاي سيم كارت خور را تهيه كنيد. قبل از خواندن اين مقاله اين سوال را از خود بپرسيد كه آيا لپ كاال انواع لپ تاپ

اطالعات بيشتري كسب كنيم و بدانيم كه آيا  هاي سيم كارتر مورد ماژولخواهيم دخورد؟ ميتاپ سيم كارت مي

  خورد؟ارت ميلپ تاپ لنوو سيم ك
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  آيا لپ تاپ لنوو امكان اتصال سيم كارت را دارد؟

  يم كارت را در لپ تاپ قرار دهيم؟چگونه س

  چگونه سيم كارت را لپ تاپ حذف كنيم؟

  آموزش فعال سازي سيم كارت در لپ تاپ

  WWANبا استفاده از 

  WWANبدون استفاده از 

  چگونه لپ تاپ را براي اولين بار با استفاده از سيم كارت به اينترنت وصل كنيم؟



  سيم كارت را در لپ تاپ تنظيم كنيم؟ APNچگونه 

  

  آيا امكان اتصال لپ تاپ به سيم كارت وجود دارد؟

ها وجود دارد. ها وجود ندارد. يعني اين امكان فقط در بعضي از مدلدر واقع امكان اتصال سيم كارت در تمام لپ تاپ

ها ماژول سيم كارت دارند كه شما  پس سيم كارت در بعضي از لپ تاپ ها قابل فعال شدن است. بعضي از لپ تاپ

هاي آن سيم كارت استفاده كنيد. بايد بدانيد كه در لپ تاپ توانيد با قرار دادن سيم كارت در ماژول از قابليتمي

هاي مختلف يعني در برندهاي مختلف لپ تاپ ماژول در جاهاي متفاوتي قرار گرفته است. اين نكته نيز قابل اهميت 

يگاه ماژول سيم كارت كافي نيست زيرا نصب كردن سيم كارت بر روي لپ تاپ در هر صورت است كه دانستن جا

  يك پروسه فني دارد.

  ماژول سيم كارت در لپ تاپ چيست؟

توانيد از سيم ماژول سيم كارت در حقيقت جايگاهي در لپ تاپ است كه با گذاشتن سيم كارت در آن ماژول مي

ماژول رابطي بين سيم كارت و لپ تاپ است يم كارت به اينترنت نيز وصل شويد. كارت استفاده كنيد و حتي با آن س

ماژول دهد تا سيم كارت اپراتورهاي ديگر بتوانند از آن طريق به تبادل ديتا بپردازند. كه به شما اين امكان را مي

كارت لپ تاپ در زير  اما در اكثر برندهاي معروف ماژول سيمسيم كارت در لپ تاپ در اكثر مواقع مخفي است. 

توانيد با مراجعه به فروشگاه اينترنتي بروز كاال از لپ تاپ هايي با قابليت شما ميقاب باتري لپ تاپ قرار دارد. 

  داشتن ماژول سيم كارت ديدن فرماييد.



  ماژول سيم كارت در لپ تاپ چه كاربردهايي دارد؟

 4Gهد كه اطالعات بين لپ تاپ و اپراتور با سرعت باال يعني دماژول سيم كارت در لپ تاپ اين امكان را به شما مي

توانيد از طريق لپ تاپي كه به  شيلد ماژول يعني به راحتي به اينترنت وصل شويد. شما ميشود. مبادله مي 3G يا

كند. عمل مي 3Gو يا  4Gها مانند مودم در حقيقت ماژول سيمكارت در لپ تاپمتصل باشد پيامك نيز ارسال كنيد. 

ها عالوه بر قابليت ديتا و شبكه سازي، قابليت دريافت و ارسال تماس و پيامك را نيز دارند. ولي بعضي از سيم كارت

ي استفاده از سيم كارت در لپ تاپ همان برقراري ارتباط با شبكه است. بايد بدانيد كه دو دسته سيم كارت پايه

هاي معمولي هستند. سيم ي ديگر سيم كارتها سيم كارت ديتا است و دستهوجود دارد. يك دسته از اين سيم كارت

هايي هاي معمولي در واقع همان سيم كارتكارت ديتا فقط قابليت اتصال به شبكه اينترنت را دارد اما سيم كارت

ما اين امكان را كنيد. تكنولوژي موجود در لپ تاپ به شهاي همراه نيز از آن استفاده ميهستند كه شما در تلفن

  دهد كه از هر كدام از اين دو نوع سيم كارت بسته به نياز خود استفاده كنيد.مي

  هايي وجود دارد؟امكان اتصال سيم كارت، در چه لپ تاپ

 Card  WWANلپ تاپ هايي كه داراي ماژول سيم كارت هستند امكان اتصال سيم كارت را دارند. يعني داراي

ها وجود دارد. در اين صورت هستند. بعضي از لپ تاپ ها ماژول سيم كارت ندارند اما قابليت اتصال ماژول در آن

به عنوان مثال توانيد با خريد ماژول سيم كارت امكان اتصال به اينترنت را در لپ تاپ خود ايجاد كنيد. شما مي

 Lenovo ThinkPadX1 Carbon, Lenovo ThhinkPad T470, Lenovo Miix 630, Microsoftهاي مدل

Surface Pro LTE, Dell Latitude 7490, Lenovo ThinkPad X1 Tablet, HP EliteBook 1040, ASUS 
NovaGo TP37QL  و Acer swift 7 2018 باشند، از جمله لپ تاپ هايي هستند كه مجهز به اين تكنولوژي مي

  دارند. مي يعني هميشه كاربر را به اينترنت متصل نگه

  آيا لپ تاپ لنوو امكان اتصال سيم كارت را دارد؟

خورد يا نه بايد بگوييم كه بله، فعال سازي سيم كارت در لپ در جواب سوال شما كه آيا لپ تاپ لنوو سيم كارت مي

ماژول سيم  تاپ لنوو كار آساني است و فقط چند مرحله براي نصب سيم كارت الزم است. البته بايد بدانيد كه جايگاه

كارت لپ تاپ لنوو مخفي است. يعني در بخش قاب باتري لپ تاپ وجود دارد. در حقيقت ماژول سيم كارت لپ 

 WWANرا خريداري كرد. پس كارت  WWANتاپ لنوو فعال نيست بلكه براي فعال سازي آن بايد كارت 

توانيم لپ تاپ لنوو را به سيم كنيم. از اين طريق ميكنيم و به دستگاه وصل ميمخصوص لپ تاپ را خريداري مي

با مراجعه به فروشگاه اينترنتي بروز كاال از انواع لپ تاپ لنوو ديدن فرماييد و خريد خود را ثبت كارت متصل كنيم. 

  كنيد. 

  چگونه سيم كارت را در لپ تاپ قرار دهيم؟



براي نصب سيم كارت در لپ تاپ بايد به چند نكته مهم توجه كرد. اول متوجه شويد كه سايت سازنده لپ تاپ شما 

كند. قدم بعدي اين است كه از همان سايت يعني سايت سازنده لپ تاپ خود درايور سيم كارت را پشتيباني مي

نماييد. قدم بعدي خاموش كردن لپ تاپ است. مرتبط با ماژول سيم كارت خود را دانلود كنيد و سپس آن را نصب 

ها را جدا كنيد لپ تاپ را ببنديد و باتري لپ تاپ را در آوريد. سيم كارت را در جايي از ي كابلو همه ACآداپتور 

لپ تاپ كه شكافي برايش وجود دارد قرار دهيد. توجه كنيد كه سيم كارت در جهت درستي در آن شكاف قرار 

  ها را مثل قبل متصل كنيد.وانيد باتري را بگذاريد، لپ تاپ را باز كنيد و كابلتبگيرد. حال مي

  

  لپ تاپ حذف كنيم؟در چگونه سيم كارت را 

ها را جدا لپ تاپ شما حتما بايد خاموش باشد كه سيم كارت شما و يا شكاف سيم كارت شما آسيبي نبيند. كابل

يد. سيم كارت را از شكافي كه براي سيم كارت تعبيه شده است خارج كنيد. لپ تاپ را برگردانيد و باتري را درآور

را متصل كنيد و  ACها و آداپتور توانيد كابلكنيد. باتري را در جاي خود قرار دهيد و لپ تاپ را برگردانيد. حال مي

  لپ تاپ خود را روشن نماييد. 

  آموزش فعال سازي سيم كارت در لپ تاپ

ها فعال نيستند. يعني اگر در در بعضي از لپ تاپ ها وجود دارد. اما در اكثر مواقع آن ماژول يا اسالت سيم كارت

هاي همراه يعني اينترنت وجود ندارد. پس بايد سيم اين حات از سيم كارت استفاده كنيد امكان اتصال به شبكه

  كارت را فعال كنيد. 

  WWANبا استفاده از 



كه مخصوص لپ تاپ است را خريداري كنيد و به دستگاه خود متصل نماييد. وقتي اين  WWANشما بايد كارت 

هاي تلفن كنيد شبكهرا فعال مي WWANدهيد و كارت كنيد و لپ تاپ را در اسالت قرار ميكارت را خريداري مي

  شود.كنند و لپ تاپ شما به اينترنت متصل ميوجوگر خود را فعال ميهمراه جست

  WWANفاده از بدون است

هاي ندارند اما داراي اسالت سيم كارت هستند. اين نوع لپ تاپ ها فقط از سيم كارت WWANبعضي از لپ تاپ ها 

ي آن ها فقط از اپراتورهاي كشور سازندههاي بعضي از شركتكنند. يعني لپ تاپمخصوص خود پشتيباني مي

فروشگاه اينترنتي بروز كاال انواع لپ تاپ نام ببريم.  Sprintت توانيم از شرككنند. به عنوان مثال ميپشتيباني مي

  همراه با ماژول سيم كارت را براي شما مشتريان عزيز فراهم كرده است.

  چگونه لپ تاپ را براي اولين بار با استفاده از سيم كارت به اينترنت وصل كنيم؟

صل كرديد يعني مطمئن شديد كه لپ تاپ شما سيم بعد از اين كه از اتصال سيم كارت به لپ تاپ خود اطمينان حا

را خريداري كرديد بايد به تنظيمات ويندوز براي متصل شدن سيم كارت  WWANخورد و كارت كارت مي

ي اينترنتي از توانيد با يك تلفن همراه با يك بستهدر قدم اول شما حتما بايد به اينترنت وصل شويد. ميبپردازيد. 

مراه به شبكه اينترنت متص شويد. حاال شما در قسمت پايين سمت راست تسك بار عالمت شبكه يك اپراتور تلفن ه

آيد شبكه تلفن همراه خود را انتخاب كنيد. بينيد. آن عامت شبكه را انتخاب كنيد. در ليستي كه براي شما ميرا مي

را  connectينه تيك نداشت وجود دارد. اگر اين گز  Let Windows Keep me connectedاي به نام گزينه

شويد به صورت خودكار به اينترنت وصل مي wifiانتخاب كنيد. اگر گزينه شما تيك خورده بود هنگامي كه به شبكه 

  شويد. اگر نام كاربري و رمز عبور از شما خواسته شد آن را تايپ كنيد. تلفن همراه خود متصل مي

  سيم كارت را در لپ تاپ تنظيم كنيم؟ APNچگونه 

براي اين كه سيم كارت را در لپ تاپ فعال كنيد بعد از آن كه سيم كارت را در لپ تاپ قرار داديد تنظيماتي به نام 

APN  بايد در ويندوز صورت بگيرد. مشخصات تنظيماتAPN  را بايد از اپراتور تلفن همراه خود بخواهيد. قسمت

SETTING يد و به قسمت را باز كنNetwork & Wireless  وارد شويد. گزينهCEllular & SIM  .را انتخاب كنيد

را  +Add APNاي به نام گزينه Advanced optionsبينيد. بعد از انتخاب گزينه را مي SIM settingحال منوي 

اپراتور  APNست مشخصات اي كه باز شده اانتخاب كنيد. آخرين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه در صفحه

  خودتان را وارد كنيد و اطالعات را ذخيره نماييد. 

  گيرينتيجه

با خواندن اين مقاله متوجه شديد كه چگونه به لپ تاپ سيم كارت وصل كنيم. در جواب اين سوال كه آيا به لپ تاپ 

اين تكنولوژي هستند و حتي  خورد پاسخ مثبت داديم و متوجه شديم كه بعضي از لپ تاپ ها دارايسيم كارت مي



جواب اين سوال  رد و آن را به لپ تاپ وصل كرد.توان براي بعضي ديگر از لپ تاپ ها ماژول سيم كارت تهيه كمي

را گرفتيم و متوجه شديم به لپ تاپ هايي كه داراي ماژول سيم كارت  خورندها سيم كارت مي كه كدام لپ تاپ

. آموزش فعال سازي سيم كارت در لپ تاپ را نيز به شكل جامع و كامل به توان سيم كارت وصل كردهستند مي

  شما توضيح داديم. حال شما بگوييد كه آيا سيم كارت خور بودن لپ تاپ برايتان اهميت دارد يا خير؟

  سواالت متداول 

  چيست؟ ADSL.مزاياي اينترنت سيم كارت نسبت به ١

  يكي از مهم ترين مزاياي آن سرعت آپلود و دانلود چندين برابر است. 

  ي فعال شدن سيم كارت در لپ تاپ چيست؟.الزمه٢

  ي آن است. ي فعال سازي سيم كارت در لپ تاپ داشتن ماژول و يا تهيهالزمه

٣ .WWNA باشد؟به چه معنا مي  

WWAN  مخففWireless Wide area network .به معناي شبكه بي سيم گسترده است  


