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 چكيده

در طول اين پروژه ابتدا به معرفي بلوتوث و نسخه هاي مختلفي كه تا كنون به بازار عرضه شده مي 

پردازيم. سپس به معرفي كلي ساختمان داخلي بلوتوث، استانداردها،  پروتكل هاي فركانس و چگونگي 

ول ارسال و دريافت اطالعات مي پردازيم. حالت هاي مختلف بلوتوث معرفي مي شود. سپس ماژ

را معرفي مي كنيم و بخش هاي سخت افزاري و نرم افزاري  BCD100استفاده شده در اين پروژه به نام 

اين ماژول را بررسي مي كنيم. سپس به تحليل مدار اين پروژه مي پردازيم و پس از معرفي دستورات 

يان هم آينده بلوتوث را الزم براي كنترل نرم افزاري پروژه به بخش نرم افزاري پروژه مي پردازيم. در پا

بررسي مي كنيم. اميد است اين پروژه براي كساني كه به فكر توسعه و پيشرفت بلوتوث مي باشند چراغ 

 راهي باشد.



 
 

 فصل اول

 

 معرفي وانواع بلوتوث
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 معرفي 1-1

باشد، كه از  بلوتوث يك استاندارد براي ارتباط كوتاه برد، مصرف انرژي كم، كم هزينه و بي سيم مي

هاي WPANتحت عنوان  IEEEكند، تكنولوژي حاضر استاندارد  تكنولوژي راديويي استفاده مي

هاي نزديك براي ارسال  تجاري، اتصال بي سيمي با فاصلهباشد. بلوتوث يا دندان آبي نام  مي 802٫15

P0Fپيام، عكس يا هر اطالعات ديگر است كه از نام يك پادشاه الهام گرفته شده است. فناوري بلوتوث

1
P 

باشد. در دسترس عموم و  كند، مي شامل چندين نكته كليدي، كه قبول آن را به طور گسترده آسان مي

دهد كه  هاي جانبي اين اجازه را مي توانايي بي سيم و كوتاه برد آن به دستگاه باشد. استفاده از آن آزاد مي

ها با اشكال و  ها كه از اتصال دهنده توسط يك واسط هوايي ارتباط برقرار كنند، جايگزين شدن كابل

 كند كردند. بلوتوث هردو نوع داده و صوت را پشتيباني مي سايزهاي مختلف و چندين گيره، استفاده مي

است.  است كه بسياري از وسايل را قادر به ارتباط كرده كه آن را به يك تكنولوژي ايده آل تبديل نموده

 كند و در هرجاي دنيا قابل دسترس است بلوتوث از فركانس غير منظم استفاده مي

 بلوتوث هاي نسخه 1-2

كردند مجبور  ها استفاده مي ههايي كه از اين نسخ بودند؛ دستگاه 1.0هاي بلوتوث شامل نسخه  اولين نسخه

افزاري دستگاه را در فرآيند ارتباط دو دستگاه فاش كنند كه در اين صورت اصل  بودند آدرس سخت

 شد. پنهان نگه داشتن هويت دستگاه نقض مي

بلوتوث استفاده  1.1هايي كه از نسخه  به بازار معرفي شد. دستگاه 1.1پس از اين نسخه، بلوتوث 

هاي بدون رمزگذاري و نشانگر  ت عملكرد بيشتري داشتند چراكه امكان پشتيباني از كانالكردند قابلي مي

P1Fهاي دريافتي قدرت سيگنال

2
P .به اين سطح اضافه شد 

هاي ارتباطي همچون  بود كه در جديدترين دستگاه 1.2سومين نسخه عرضه شده بلوتوث نسخه 

كه اين نسخه شامل قابليت سازگاري با بلوتوث ها و مزايايي  هاي همراه به كار برده شد. ويژگي تلفن

                                                                 
۱  .Bluetooth 
۲  .RSSI 
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، كاهش تداخل امواج راديويي از طريق تكنولوژي جهش فركانسي و سرعت انتقال اطالعات 1.1نسخه 

 تا يك مگابيت بر ثانيه و ارتقا كيفيت صدا در ارتباطات صوتي بود.

ود نزديك شود. اين نسخه معرفي شد تا سرعت انتقال اطالعات به بلوغ خ 2پس از مدتي بلوتوث نسخه 

برابر نسبت به مشخصه ي عمومي بلوتوث يعني تا سه مگا بيت بر ثانيه سرعت  3نرخ انتقال داده را تا 

بخشيد. همچنين اين نسخه اتصال چندين دستگاه به يكديگر را ارتقاء داد. به همراه اين نسخه از بلوتوث 

بلوتوث را در يك زمان استفاده كنند به اين ترتيب بود  طور كاراتر توانستند كه چندين دستگاه كاربران به

P2Fهاي شخصي بلوتوث كه شبكه

1
P تر شدند. ها رايج و پيكونت 

 3 بلوتوث نام به انقالبي 1-3

سرانجام بلوتوث سه با تمام سروصداهايش پا به عرصه وجود گذاشت. بسياري از كارشناسان اعتقاد 

كند. سرعت باال  دارند كه دو تغيير مهم، تكنولوژي جديد بلوتوث سه را نسبت به نسخه دوم متفاوت مي

استفاده قرار مورد  Wi-Fiكه در  802.11مگابيت بر ثانيه و استفاده از پروتكل هاي  24تا حداكثر 

روند. همچنين برد بيشتر و مصرف انرژي كمتر از ديگر  گيرد از جمله اين تغييرات اساسي به شمار مي مي

 است. 3خصوصيات مهم بلوثوث 

ها فراتر  اند كه با اين نسخه كاربرد بلوثوت را از انتقال عكس ميان موبايل  مدعي 3سازندگان بلوتوث 

هاي ويديويي و صوتي بزرگ را منتقل كنند.  راحتي فايل توانند به يد ميبرند و كاربرها با سرعت جد مي

سيم  هاي اداري به صورت بي حتي گفته شده به كمك اين ورژن ارتباط ميان كامپيوترها با انواع ماشين

 1.2قابل برقراري است. با وجود اينكه قدرت و كارايي بلوتوث سه در مقايسه با نسخه پيشين يعني 

هاي صوتي  توانيد انواع پرونده كند و شما به راحتي مي اما انرژي كمتري از دستگاه مصرف مي بيشتر است

هاي خود منتقل كنيد بدون آنكه نگران تمام شدن  ها يا موبايل بوك و تصويري با حجم باال را ميان نوت

 سيستم باشيد. باتري

                                                                 
۱  .PAN 
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ها قرار است انواع  و موبايل  وت بوكاي تعريف شده كه عالوه بر ن دايره كاربرد بلوتوث سه به گونه

ها، ويديو پروژكتورها و هاردهاي اكسترنال نيز از اين  ها، تلويزيون هاي ديجيتالي مانند دوربين دستگاه

 نسخه بهره بگيرند.

  4 نسخه بلوتوث 1-4

مواقع به هميشه از دو طرف ارتباط رمز عبورسوال مي كند كه تازه بعد از زدن رمز مورد نظر خيلي از 

داليل مختلف مثل گذشت زمان، اشكاالت ناگهاني ارتباط و غيره، ارتباط قطع شده و دوباره بايد تالش 

بلوتوث سازگاري بسيار  4اين مشكل در مدل جديد اين ابزار برطرف شده است. نسخه  صورت گيرد.

قرار دارد تفاوت  4پروتكل هاي بي سيمي كه در نسخه زيادي با ابزارهاي مختلف ايجاد كرده است. 

كافي به نظر مي  3ندارد و با توجه به اينكه فاصله قابل پذيرش و سرعت نسخه  3چنداني با نسخه 

در بهينه سازي مصرف  4رسيد، اين مورد نيز تغيير چنداني پيدا نكرده است.قدرت و مزيت اصلي نسخه 

 باتري اين وسيله است. 

 بلوتوث هاي حالت 1-5

 تواند دريكي از حاالت زير باشد: مييك دستگاه بلوتوث 

P3Fآماده به خدمت

1
P.هنگامي است كه دستگاه روشن است ولي به پيكونت وصل نيست  : 

P4Fدر حال جست و جو

2
Pتواند به  هايش را براي پيدا كردن دستگاهايي كه مي : هنگامي است كه در خواست

 آنها وصل شود مي فرستد.

P5Fفراخواني 

3
Pهايي است كه دستگاه براي دعوت  است و به معني پيغام : مربوط به گره اصلي در پيكونت

 كند. هاي پيرو جهت اتصال به پيكونت ارسال مي گره

                                                                 
۱  .Standby 
۲  .Inquiry 
۳ . Page 
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P6Fاتصال

1
P وقتي كه ارتباط موفقيت آميز بين گره ي اصلي و دستگاه جديد برقرار شود. دستگاه جديد كه :

 كند. مينقش پيرو را بازي مي كند به حالت اتصال در آمده و يك آدرس فعال دريافت 

P7Fارسال

2
Pباشد. وقتي كه ارسال داده تمام شد به  : حالتي است كه دستگاه در حال ارسال داده ي خود مي

 آيد. حالت اتصال در مي

P8Fكم مصرف

3
Pباشد و به اندازه ي بازه ي زماني از قبل  مصرف كه مربوط به گره ي پيرو مي : حالت كم

 كند. تعيين شده استراحت مي

P9Fخوابيده

4
Pشود، سپس دستگاه دوباره به  مان مشخص شده براي انتقال اطالعات فعال مي: دستگاه در ز

 مشخص شده ي بعدي فرا برسد. sniffگردد تا زمان  حالت غير فعال بر مي

P10Fحالت انتظار

5
Pاي غير فعال  : حالت كم مصرف ديگري است كه گره ي پيرو به مدت از پيش تعيين شده

 گيرد. صورت نمي اي است، اگرچه در اين حالت انتقال داده

را به  اي براي ارسال يا دريافت نداشته باشد ممكن است دستگاه اصلي، آن وقتي كه دستگاه پيرو داده

شود، آدرس فعال خود را  سمت حالت استراحت هدايت كند. وقتي كه دستگاه وارد حالت استراحت مي

ه ي اصلي آن را از حالت غيرفعال كند. اين آدرس پس از آن به گره ي پيروايي كه، گر درپيكونت رها مي

 شود. كند، اختصاص داده مي دوباره فعال مي

 TDD ماهيت 1-6

زماني كه دو دستگاه آمادگي الزم براي ارسال و دريافت را بصورت همزمان  داشته باشد به اين نوع 

يويي بصورت تمام انتقال ، انتقال تمام دوطرفه مي گوييم. در كل دو راه اساسي براي انتقال داده هاي راد

 دوطرفه وجود دارد. 

                                                                 
۱  .Connect 
۲  .Transmit 
۳  .Sniff 
٤  .sleep 
٥  .Hold 
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FDD  P11Fتقسيم فركانسي يا-

1 

P12Fتقسيم زماني يا-

2
P TDD 

 FDD 1-6-1 بسيار ضعيفتر و قديمي تر است وبه همين دليل در بلوتوث از نوعTDD  براي انتقال داده و

كار مي كنند بايد داراي دو آنتن   FDDصوت استفاده مي شود. تمام سيستم هاي مخابراتي كه بر اساس 

براي جداسازي  FDD باشند و هركدام از آنها بر اساس فركانس مورد نظر تنظيم شده باشند. پس در 

مشخص شده  1امواج گيرنده و فرستنده از فركانس هاي مختلف استفاده مي كند. همانطور كه در شكل 

شده تا دو موج باهم تركيب نشوند. در  در نظر گرفته gurd band يك محدوده كوچكي به عنوان 

براي   FDDبا هم تداخل مي كنند. در حقيقت  FDDصورتي كه اين محدوده حذف شود امواج در 

 براي انتقال اطالعات ديجيتالي طراحي شده اند. TDD       انتقال صدا بصورت آنالوگ و 

 

 FDDدر  gurd band. محدوده 1شكل 

 آورده شده است) "راه اندازي و كنترل دستگاه هاي جانبي"(شكل از كتاب  

TDD  2-6-1   از يك كانال براي ارسال و دريافت اطالعات استفاده مي شود. اين دستگاه ها از يك آنتن

استفاده مي كنند كه زمانهاي زمانهاي استفاده از فرستنده و گيرنده در آن تقسيم ميشود تا تداخلي پيش 

ر اين سيستم مقدار نيايد. در حقيقت فرستنده و گيرنده در زمان هاي متفاوتي از آنتن استفاده مي كنند. د

                                                                 
۱. Frequency Division Duplexing 
۲ .Time Division Duplexing  



۸ 
 

دربلوتوث استفاده مي كند   TDDپهناي باند فرستنده و گيرنده تعيين شده و قابل تغيير ميباشد. كانالي كه 

 ميلي ثانيه مي باشد. 625به شيارهاي زماني تقسيم شده كه پهناي باند هر كدام 
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  آينده ي بلوتوث

است از جمله افزايش امنيت  ناميده شده كه شامل يك تعداد مشخصه LISBONويرايش بعدي بلوتوث 

هاي اصلي آن به ترتيب زير است: تغيير رمز به صورت  و قابليت استفاده بيشتر از بلوتوث كه ويژگي

شود تا امنيت افزايش يابد. گسترش پاسخ به  طور تناوبي كدهاي رمزي تغيير داده مي اتوماتيك: به

ها  ل پروسه بازبيني و درخواست، اطالعات بيشتري جمع آوري شده و به دستگاهها: در طو درخواست

دهد. كاهش توان مصرفي: سبب كاهش توان مصرفي، وقتي كه  امكان فيلترينگ بهتري را جهت ارتباط مي

شود افزايش كيفيت سرويس: سبب خواهد شد كه  هستند، مي sniff low powerوسايل در وضعيت 

هاي صوتي و تصويري با كيفيت باال ارسال  راتي در يك خوشه پيكونت باالست، دادهوقتي ترافيك مخاب

شوند. جفت شدن وسايل به طور ساده: به شكل اساسي وظيفه بهبود در جفت شدن وسايل بلوتوث را به 

د رود كه اين مور يابد. انتظار مي طوري كه در يك زمان هم كارايي و هم امنيت افزايش مي عهده دارد. به

ناميده  LISBON ،SEATTLEطور قابل توجهي در استفاده از بلوتوث افزايش يابد. ويرايش بعد از  به

است. اين  متمركز شده UWBهاي بيشتري را دارد كه عمده آنها روي  شود كه مشخصه و ويژگي مي

نبال آن خصيصه امكان استفاده از بلوتوث را در عرض باند بسيار باالي راديويي موجب شده كه به د

  كند. ها را با سرعت بسيار باال فراهم مي ارسال و انتقال اطالعات داده

به اين وسايل اجازه داده است تا از بردي كه در ابتدا براي آن » بلوتوث« 1Tهاي»آنتن«1Tهاي اخير در  نوآوري

 1Tها»هكر«1T(همايش ساالنه  1TDEF CON1Tحي شده است بسيار فراتر قدم بگذارند. در همايش دوازدهم طرا

شوند، توانستند  شناخته مي Flexilisشود)، گروهي از هكرها كه با عنوان  برگزار مي 1T»وگاس الس«1Tكه در 

متر) از يكديگر دور بودند با موفقيت به هم متصل كنند.  800را كه حدود نيم مايل (» بلوتوث«دو وسيله 

1TP32Fنما نوسان«1Tآنها از آنتني مجهز به يك 

1
P1T «1T  1و يكT»1آنتن ياگيTP33F

2
P1T«1T  استفاده كردند كه همه آنها به قنداق يك

تيرانداز «كرد. بعدها آنتن را  در رايانه متصل مي» بلوتوث«تفنگ متصل شده بود. كابلي آنتن را به كارت 

 ناميدند.» آبي

                                                                 
۱ .Scope 
۲ .Yagi 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=DEF_CON&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86_%DB%8C%D8%A7%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 پيوست

 شود.نشان داده مي  12در شكل  BCD100مدار داخلي ماژول 

 

 BCD100. مدار داخلي ماژول 12شكل 
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