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 مقدمه. 1-1

یک به بعد تحوالت بسیارى را به خود دیده است. هر روزه مردم با  9111در جهان از سال  ITصنعت 

تکنولوژى جدید روبه رو مى شوند و دنیاى پیچیده و پیشرفته امروزى مردم را وادار به حرکت مى کند. اما 

را هم به تعجب واداشته است. با ایجاد هر  ITسرعت این حرکت به قدرى زیاد است که حتى متخصصین 

 فته دیگرى متولد مى شود.تکنولوژى مردم مشتاق شده تا با آن آشنا شوند ولى بالفاصله تکنولوژى پیشر

است که به ارتباط بى سیم با برد کوتاه مربوط مى شود. این تکنولوژى در  بلوتوثیکى از این تکنولوژى ها، 

تمام قطعات، وسائل الکترونیکى و ارتباطى کاربرد دارد و استفاده از آن تنها به شبکه ها و اینترنت مربوط نمى 

 هم به بازار آمده است. بلوتوثو کى بورد شود، به طورى که امروزه حتى موس 

 

  

 نمونه ای از موس بیسیم: 1-1شکل 

برای حل یک مشکل ساده بوجود آمد : جایگزین کردن امواج رادیویی به جای کابل ها در  بلوتوثفناوری 

ه به تجهیزات سیار. این فناوری شامل یک سیستم رادیویی ساده با قیمت پایین و مصرف توان کم می باشد ک

صورت مجتمع در داخل تجهیزات سیار قرار می گیرد. این تجهیزات می توانند به سرعت ، یک شبکه بسیار 

ارتباط برقرار کنند، از طرف دیگر از آنجا  بلوتوثرا تشکیل دهند و با سایر تجهیزات دارای فناوری  9کوچک
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حالت حرکت می توانند با هم که تجهیزات سیار حتی در داخل کیف یا هر پوشش محافظتی دیگر و در 

: نوعی  ارتباط برقرار کنند بسیار مفید می باشد و بنابراین محدودیت خط دید برطرف می شود. )خط دید

 ارتباط که در آن تجهیزات باید بدون هیچ مانعی به طور مستقیم یکدیگر را ببینند.(

کلیه تجهیزات سیار  : مجهز بودن از نیازهای بازار فناوری بی سیم شرایط خاصی را می طلبد که عبارتند

کوچک مثل گوشی های موبایل و کامپیوتر های همراه به این فناوری، قیمت پایین ، امنیت باال ، توان 

 اشاره کرد .  مصرفی پایین و قابلیت استفاده در همه جا

های بی سیم یک اما هیچ فناوری وجود نداشت که با خصایص باال مطابقت داشته باشد، در حالی که شبکه 

راه حل خوب می باشند که در سال های اخیر معرفی شده اند ولی هنوز در مورد استاندارد مشخصی اجماع 

و انواع زیاد دیگری که مشابهت با آن دارند، در   IEEE 119.11 نشده است و حداقل  سه نوع از استاندارد

کردن این استانداردها در داخل تجهیزات بسیار دنیای شبکه های بی سیم وجود دارند. عالوه بر این، مجتمع 

کوچک مثل گوشی های موبایل بسیار گران و سخت می باشد. بنابراین فناوری به راه دیگری سوق پیدا کرد : 

 .می نامیم  بلوتوث جایگزین کردن کابل ها با امواج رادیویی کم هزینه که آن را

برای این ساخته شده است تا یک  بلوتوث :گوید می TDK آقای نیک هان، مدیر تحقیقات توسعه شرکت

استاندارد کم هزینه و کوتاه برد ایجاد کند که نصب آن سریع و سهل باشد. هان می گوید: از ساعت های 

دیجیتال به این طرف، ما به نحو فزاینده ای تشویق شده ایم تا تکنولوژی را با خود به این طرف و آن طرف 

 .ببریم

ه هر ابزار جدید، به سرعت تبدیل به یک ضرورت می شود، در میان آنها شکاف بزرگی از اما علیرغم اینک 

پر کردن این شکاف است تا به این ابزار ها امکان دهد با یکدیگر  بلوتوث ناسازگاری ایجاد گشته و هدف

  :  وجود دارد  بلوتوث ارتباط برقرار کنند. از نقطه نظر کاربر سه قابلیت اصلی و مهم برای

 بی سیم است. 

 ارزان است. 

 به صورت خودکار عمل می کند. 

 صنعتی،) ISM RF باند در بتواند که ای تراشه تک رادیوی یک ساخت برای تالش اولین بلوتوث واقع در

 .بودند تراشه دو دارای بلوتوث های مدل اولین چند هر باشد، می کند کار( پزشکی علمی،
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 بلوتوث : نمونه ای از کاربردهای 9-1شکل 

 

 

 تاریخچه بلوتوث . 1-2

شرکت سوئدی شکل گرفت. اریکسون که یک  1224فکر اولیه بلوتوث در شرکت موبایل اریکسون در سال 

در آن زمان در حال ساخت یک ارتباط رادیویی کم مصرف ، کم هزینه بین تلفن های  ارتباطات راه دور است

 .همراه و یک گوشی بی سیم بود
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 اریکسون : شرکت 3-1شکل 

 

شروع شد و فکر اولیه به فراتر از تلفنهای همراه و گوشی های آنها توسعه یافت  1225کار مهندسی در سال 

تا شامل همه انواع وسایل همراه شود ، با هدف ساخت شبکه های شخصی کوچک از وسایل مختلف در طول 

میالدی می  211و  241بین سالهای )یک پادشاه دانمارکی( گرفت که ” بلوتوث“این زمان ، اریکسون نام 

به طور صلح آمیز ، دانمارك ، سوئد جنوبی و  –زیست. شاهِ هارالد در دوره حکومت خود که یک وایکینگ بود 

 .نروژ شمالی را متحد کرد. این کار به او شهرت یک پادشاه ماهر در ارتباط و مذاکره را در تاریخ داد

وری داده شده که امیدوار بود بتواند به طور صلح آمیز وسایل مختلف را برای اریکسون ، اسم بلوتوث برای فنا

متحد کند، مناسب بود. اریکسون می دانست که اگر فقط یک شرکت این استاندارد ها را حمایت کند هرگز 

 .موفق نخواهد شد

وسافت امضا کرد ، توشیبا و مایکرcom 3، اینتل ،نوکیا ،  IBM ، اریکسون یک موافقت نامه با 1221در سال 

را به وجود آورد. هدف این گروه   Special Interest Group بلوتوث که بر پایه این موافقت نامه و گروه

، موتوروال و Lucentنظارت بر پیشرفت بلوتوث و عمومی ساختن آن بود. و پس از آن شرکتهای تری کام، 

 .کمپانی دیگر به این سازمان پیوستند 9111بیش از 
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 : قبل از اینکه یک کارخانه بتواند محصولی که از تکنولوژی بی سیم صدور جواز و گواهينامه فرايند

استفاده می کند وارد بازار کند باید جواز آن را از دو جهت دریافت کند. ابتدا محصول مورد نظر  بلوتوث

هستند ارتباط  بلوتوث ماستانداردهایی الزم دارد که بتواند با دستگاههای دیگر که دارای تکنولوژی بی سی

برقرار کند. دیگر اینکه باید مجوزهای الزم برای این سیستم چه در کشور سازنده و چه در کشوری که 

 .محصول به فروش می رود مجوزهای قانونی آنها را دریافت کند

 

  بلوتوث در زندگی . 1-3

خود از پست الکترونیک  چک کردن استفاده میکنید و در حال بلوتوث فرض کنید در منزلتان از تکنولوژی 

طریق تلفن همراه هستید، و در همان حال نامه ای از دوست خود دریافت می کنید . شما هم نامه او را از 

به پرینتر که به این تکنولوژی مجهز است ارسال کرده و یک پرینت از آن تهیه می کنید. در  بلوتوث طریق

 مه ای است که بالفاصله تصویر را به مانیتور انتقال داده و توسطهمین زمان تلویزیون هم مشغول پخش برنا

CD-writer  مجهز است،تصاویر مورد نظر را در یک چشم به هم زدن ، روی بلوتوث که به تکنولوژی CD 

 .ذخیره میکنید

تجهیزات  در زندگی امروز است. به عبارت دیگر،  بلوتوثبله اینها تنها برخی از موارد استفاده از تکنولوژی 

را   (personal area network pan)مجهز به این تکنولوژی ،در کنار هم شبکه ای خانگی به نام 

 ایجاد میکند.

هنگامی که فناوری های شبکه و اینترنت ترکیب می شوند، لوازم خانگی شما می آموزند که به فعل و انفعال 

د را نگه می دارد، آب پاش چمن های شما بر آب و با یکدیگر بپردازند، یخچال شما فهرستی از مواد داخل خو

هوا نظارت کرده و مطابق با آن کار می کند و  دستگاه ضبط و پخش  شما از فاصله هزاران کیلو متری قابل 

برنامه ریزی است. اتصاالت باند پهن اینترنت، کانال های رادیوئی و تلویزیونی دلخواه و دسترسی به وب را 

م خواهند نمود. در حالی که جاروبرقی روباتیک پس از رفتن شما، خانه را تمیز می کند، برای هر اتاق فراه

فشار یک کلید چراغ ها را کم نور کرده، پرده ها را پائین می آورد، آتش شومینه را روشن می کند و یا استریو 

 شما را به کار می اندازد.
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 شما به کنید می تصور آنچه از بیش امکانات این اام برسند نظر به نگرانه آینده تخیالت است ممکن اینها

 و ارتباطات از انبوهی شامل رسد می  فروش به دیگر سال 11 تا 5 فاصله در که ای خانه. هستند نزدیک

 .بود خواهد تسهیالتی های گزینه

 

 دگیبلوتوث در زننمونه ی :  4-1شکل 

 

همه آنها از طریق اتصاالت پرسرعت به یکدیگر، به  خانه ایده آل آینده رایانه های متعددی خواهد داشت  که

سیستمه ای الکترونیکی منزل و به اینترنت مرتبط شده اند. از آنجائیکه اتصاالت داخلی به صورت بی سیم 

خواهند بود، شما می توانید وسایلتان را بدون نگرانی از نزدیکی به پریزهای دیواری در هر جایی قرار دهید. 

می باشد که شیوه ای   بلوتوثهایی که در به واقعیت پیوستن این اهداف کاربرد جدی دارد،یکی از فناوری 

 برای اتصال دستگاه ها با استفاده از امواج رادیویی به یکدیگر است.
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 : کنترل از طریق بلوتوث 5-1شکل 

  

 مند لطمه نمی زند وهیچ چیز به اندازه مجموعه کابل ها به ظاهر اتاق ها و دفاتر مجهز به امکانات هوش

این استعداد را دارد که تعدادی زیادی از آنها را حذف کند. این فناوری هنوز برای محقق کردن اهداف  بلوتوث

مگابیت بر  9فوق پیشرفت کافی نکرده است، اما بازبینی مشخصات نسل اول به همراه سرعت انتقال باالتر ) 

تی این شرایط را تغییر دهد. بعالوه مشخصات نسل دوم احتماال کیلو بیت بر ثانیه ( بایس 791ثانیه به جای 

مگابیت بر ثانیه خواهدبود. در حال حاضر این فناوری در گوشی های تلفن همراه، رایانه ها ،  11شاهد سرعت 

ها و سایر تجیهزات جانبی به کار می روند. شما می توانید با نوت بوك خود PDAنوت بوك ها ، چاپگر ها ، 

دش در تمام قسمت های خانه بپردازید و در عین حال از ارتباط اینترنت باند پهن لذت ببرید. شما به گر

همچنین می توانید فکس هایتان را با تلفن همراه خود ارسال و دریافت کرده و آنها را به چاپگرتان بفرستید 

ا به خانه می آورید بطور خود خود ر  Palm طبقه با شما فاصله داشته باشد. هنگامی که رایانه 9حتی اگر 

 .کار با رایانه دسکتاپ شما هماهنگ می شود

راه خود را به دیگر سخت افزار های خانگی باز خواهد نمود، می توان از یک گوشی تلفن همراه  بلوتوث

هنگامی که در خانه هستید به عنوان یک تلفن ثابت بی سیم و در بیرون از خانه به عنوان یک تلفن همراه 

دیگر قرار می گیرد برای انتقال مکالمه و  بلوتوث ستفاده کرد و هنگامی که در میدان برد یک گوشیا
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مگابیت بر ثانیه یا بیشتر افزایش خواهد یافت، شما  9کنفرانس صوتی بکار رود. از آن جای که پهنای باند به 

رنگ استفاده نمائید. شما قادر خواهید توانست از این فناوری برای کاربردهایی نظیر صدا و تصویر بال د

  .خواهید بود صدا را ازیک دستگاه استریو به چندین بلندگو در خانه بفرستید

نامحدود می باشد. ایده ها و کاربردهای زیادی دائماً مطرح می شود که بسیاری  بلوتوث با این دید کاربرد های

در کانتینرهای باری کشتی قرار داده می شوند  بلوتوث از آنها عملی و امکان پذیر می باشند. مثال چیپ های

تا به کامیون های بارکش که برای حمل آنها به انبار می آیند، خود را معرفی کنند و یا هدست که با گوشی 

 همراه، حتی اگر در کیف یا در اتاق دیگر باشد، ارتباط برقرار می کند، یخچال ها با کامپیوترهای مجهز به

ار کرده و از میزان غذا در آن اطالع می دهند و در صورت نیاز از طریق اینترنت، اقدام به ارتباط برقر بلوتوث

 دار به بلوتوث خرید مواد غذایی الزم می کند و بسیاری از کاربرد های دیگر. از طریق اتصال دستگاه های

LAN هایی که به خطوط اینترنت پر سرعت (DSL)  1که با سرعت متصل هستند، این امکان فراهم میشود 

Mbps  56به اینترنت متصل شد و این در مقابل سرعت مودم های معمولی کهKbps   می باشند، بسیار باال

 ( برابر سریع تر 11تر می باشد )بیش از 

 

1-4 . ( Personal Area Network) PAN 

 

شبکه های یا  PANمطالب زیادی شنیده بودیم اما  WANو  LAN ،MAN  تا حاال در مورد شبکه های

( هم گفته می شود، شبکه هایی با برد Home Area Network) HANکوچک شخصی که به آنها 

که توسط ی PANبه  است.  بلوتوثکوچک و بی سیم می باشند که یکی از روش های پیاده سازی آنها 

 گفته می شود. Piconetساخته شده،  بلوتوث

س با یکدیگر عمل نموده و نیز از این شبکه به اینترنت زمانی است که ابزارهای نا متجان PANنقش کلیدی 

 یک مسیر ارتباطی فراهم شود.

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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