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Bluetoothهمه چيز در مورد 

سيم ها و كابل هايي كه . سيم هايي كه در زندگي روزمره با آنها سر و كار داريم عموماً بر دو نوع هستند

برق را از خود عبور مي دهند و سيم ها و كابل هايي كه اطالعات، داده ها و صوت را از خود عبور 

. دهندمي

سيم ها را برچيند اما در مورد دوم به در مورد اول هنوز بشر به آن مرحله از پيشرفت نرسيده است كه 

موفقيت هاي بزرگي دست يافته است بخصوص در قسمت انتقال صوت كه اختراع تلفن همراه، يكي از 

تالش هاي بشر در چند سال گذشته براي برچيدن سيم ها بسيار . مهمترين دستاوردهاي آن است

ط شركت و مؤسسات تحقيقاتي مختلف گسترده بوده است و در اين زمينه فن آوري هاي بسياري توس

در اين ميان جديدترين سيستم بدون سيمي كه عمر آ ن از بقيه . در سراسر دنيا عرضه شده است

.Bluetoothسيستم ها و فن آوري ها كمتر است سيستمي است با نام



ي از پادشاهان اين لغت برگرفته از نام هارالد بالتاند يك. بلوتوث در لغت به معناي دندان آبي است 

پس از ميالد در دانمارك زندگي مي كرده است اين پادشاه 985تا 940دانمارك است كه در سال هاي 

كه در بين وايكينگ هاي اسكانديناوي محبوبيت زيادي داشته و دارد دو كار بزرگ در طول سلطنتش 

بالتاند به دندان آبي . اويانجام داده است، اتحاد دانمارك و نروژ و رواج دين مسيحيت در اسكاندين

شهرت داشته است كه دليل اين نام گذاري دقيقاً مشخص نيست برخي منابع تاريخي چهره تيره او را 

دليل اين نام گذاري مي دانند اما در ميان عقائد فومگلور مردم منطقه داستاني وجود دارد كه مي گويد 

حشي داشته است و به همين دليل دندانهايش اين پادشاه عالقة بسيار زيادي به خوردن نوعي توت و

به هر حال هارالد بالتاند به دندان آبي شهرت داشته است اما چرا اين نام براي يك . هميشه آبي بوده اند

سيستم بي سيم انتخاب شده است؟

Bluetooth

1994بلوتوث طرحي تحقيقاتي بود كه شركت اريكسون موبايل سوئد كار بر روي آن را در سال 

سرپرستان اين تيم تحقيقاتي ال ام اريكسون و پاپ هارتسن بودند هدف آنها ايجا . ميالدي شروع كرد

ارتباطي راديوئي و ارزان قيمت بين موبايل هاي شناخته شده توسط اريكسون و امكانات جانبي آنها 

اي بي ام، بود با گسترده شدن تحقيقات توسط اريكسون چهار شركت نوكيا،. …نظير هندزفري و

با نام » گروه ويژه عالقه مند به بلوتوث«يك 1998توشيبا و اينتل هم به اريكسون پيوستند و در سال 

بلوتوث اسم اوليه طرح بود اما از آنجا كه در تكميل پروژه اريكسون نوكيا . تشكيل دادندSIGاختصاري 



ر اتحاد اسكانديناوي بوده است به سهم بسزائي داشتند، تصميم گرفتند بلوتوث را كه روزگاري يادآو

گروه پنج . عنوان اسم نهايي طرح برگزينند و امروزه اين نام به عنوان نام تجاري طرح ثبت شده است

بهترين تعادل تجاري ممكن را دارا بود دو شركت بزرگ در زمينه ساخت موبايل، دو SIGعضوي 

ت پيشتاز در زمينه فن آوري پردازش شركت بزرگ در زمينه ساخت كامپيوتر و لب تاپ و يك شرك

اين پنج شركت بعالوه شركت هاي بزرگ ديگري نظير موتور وال، ايسون و هيولت با كارد اچ . سيگنال ها

پي كه بعداً به اين گروه پيوستند برنامه چند ساله اي را تدوين كرده اند كه طي آن از بلوتوث در انواع 

دستگاه هاي مورد . واهند برد تا اين سيستم عموميت پيدا كنداستيگاه هاي مختلف استفاده گسترده خ

نظر با توجه به طيف گسترده فعاليت هاي شركت هاي ياد شده مي توانند گوشي هاي موبايل، 

.باشند. …كامپيوترهاي روميزي، پرينترها، لب تاپ ها، لوازم الكتريكي و

ي بي سيم با برد كوتاه است كه دستگاه اما بلوتوث چيست و چگونه كار مي كند؟ بلوتوث يك فن آور

هاي الكتريكي از قبيل موبايل، پرينتر، دوربين هاي ديجيتال و لب تاپ ها را بدون سيم به هم متصل 

اين سيستم به صورت نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه مي تواند فعاليت كند در مورد . مي كند

ي بي سيم يك موبايل به عنوان دستگاه ديوايس عملكرد نقطه به نقطه مي توان رابطه اي هندزفر

در مورد عملكرد نقطه به چند نقطه هم مي . را مثال زدBaseمتحرك و خود موبايل به عنوان بيس 

.توان اداره اي را مثال زد كه در آن چند پرينتر و فقط يك دستگاه كامپيوتر روميزي وجود دارد



تفاده از سيسم بلوتوث به چند پرينتر موجود ارتباط داد و از در اين جا مي توان اين كامپيوتر را با اس

.طريق كامپيوتر به عنوان بيس از تمام كامپيوترها به صورت همزمان يا جداگانه استفاده كرد

گيگاهرتز كار مي كند و سرعت انتقال داده 2/45سيستم بلوتوث بوسيله امواج راديوئي بر روي فركانس 

باند مورد استفاده بلوتوث همان باندي است كه بسياري از . رثانيه استكيلوبايت ب720توسط آن 

فوت است اما اين برد 30متر 10دستگاه هاي صنعتي و پزشكي استفاده مي كنند، برد نهائئ بلوتوث 

به اصطالح مفيد است برخالف سيستم هاي بي سيمي نظير مادون قرمز كه در آن دو دستگاه گيرنده و 

قيقاً رو به روي هم باشند و هچ مانعي بين آنها نباشد، بلوتوث آزادانه تر عمل مي كند و فرستنده بايد د

براي ايجاد ارتباط بين دو دستگاه دارنده اين سيستم فقط كافي است كه اين دو دستگاه در برد يكديگر 

.باشند تا ارتباط بين آنها ايجاد شود

اول اين كه دو دستگاه مورد نظر از . دو نكته اشاره كردبه طور كلي در مورد ارتباط با سيم مي توان به 

لحاظ فيزيكي چگونه با هم متصل مي شوند توسط چه تعداد سيم و دوم اين كه فرامين مورد نظر براي 

اجازه دريافت و ارسال اطالعات كدام است اين دو ويژگي را مي توان بزرگ ترين مشكالت ارتباط با 

حتي اين مشكالت را حل مي كند چون ويژگي بلوتوث بي سيم بودن آن سيم همه دانست بلوتوث به را

هنگامي كه دو دستگاه داراي سيستم بلوتوث به هم نزديك مي شوند بدون هيچ گونه مشكلي . است

البته در مورد انتقال داده ها در تلفن همراه اوضاع كمي متفاوت . اطالعات را به يكديگر منتقل مي كنند



اي رعايت اصول امنيتي شخص دريافت كننده اطالعات بايد اجازه ورود اطالعات به است در اين جا بر

.تلفن خود را بدهد كه اين كار معموالً توسط كلمه رمز انجام مي شود

با استفاده گسترده از بلوتوث در منازل و ادارات و اماكن عمومي احتمال تداخل امواج باال مي رود، اما 

گيكاهرتز 45/2همان طور كه گفته شد فركانس بلوتوث . ل را حل مي كندبلوتوث به راحتي اين مشك

گيگاهرتز 48/2گيگاهرتز تا 40/2اما اين فركانس، فركانس ميانه است فركانس دقيق بلوتوث . است

كانال راديو فركانس متفاوت وجود دارد براي اين كه در امواج به كار 79در اين رنج فركانس، . است

ههاي بلوتوثي كه در برد يكديگر قرار دارند اختالل راديوئي ايجاد نشود، هر دستگاه در رفته در دستگا

كانال را به صورت شانسي انتخاب مي كند در اين صورت اگر دو دستگاه در 79بار اين 1600هر ثانيه 

اب فركانس مشترك را انتخ- برد يگديگر قرار داشته باشند و بر حسب شانس هردو يك كانال راديو 

كنند، زمان اشتراك آنها به قدري كوتاه است كه هيچ تداخلي را باعث نمي شود در حالت كلي مي توان 

.دو ويژگي كلي براي اين سيستم به صورت استاندارد عنوان كرد

.اين سيستم چند دستگاه بيس و چند دستگاه متحرك را از وجود سيم بي نياز مي كند-1

.داده و صوت را هم زمان دارداين سيستم امكان انتقال-2

فن آوري بلوتوث در چند سال گذشته پيشرفت هاي زيادي داشته است و همين پيشرفت ها، شركت 

با همه اين تفاسير از بلوتوث آن طور كه . هاي بزرگ را عالقه مند به استفاده از اين فن آوري كرده است

در حال حاضر بلوتوث كم كم از زير سايه . ستاست، استفاده فراواني شده اSIGبايد و مورد انتظار 



وا فاي بيشتر براي ارتباط بين . رقيب قدرتمندش يعني سيستم واي فاي در حال خارج شدن است

شبكه اي ارتباطات كوتاه، يعني ارتباطاتي كه مطمئناً روزي سراسر دنيا را فرا خواهند گرفت، كاربرد 

.دارد

دندان آبي قرن ها پيش اتحاد را براي اسكانديناوي به ارمغان آورد، به هر حال همان طور كه هارالد 

وايكينگ هاي متمدن امروز ما هم مي خواهند با برچيدن سيم ها توسط بلوتوث اين بار تمام دنيا را با 

.هم متحد كنند

Bluetoothعملكرد

كه فركانس اين امواج برابر با شبكه بلوتوث اطالعات را توسط امواج راديويي با قدرت كم انتقال مي دهد 

2.45GHz 2.402دقيقا بين ( استGHz 2.480تاGHz( كه اين باند فركانس طبق يك

توافقنامه بين المللي براي استفاده توسط لوازم علمي ، پزشكي و صنعتي كنار گذاشته شده است 

)ISM.(

انند دستگاه كنترل درب پاركينگ يا بعضي از وسايلي كه شما هم اكنون نيز از آن استفاده مي كنيد م

اطمينان حاصل .استفاده مي كنندISMجديد ترين نسل تلفن هاي بيسيم از فركانس هاي باند 



كردن از اينكه امواج بلوتوث با امواج دستگاه هاي نامبرده شده تداخل پيدا نكنند يكي از سخت ترين 

. مراحل طراحي اين فناوري است 

امواجشان با ساير تجهيزات بهره تجهيزات بلوتوث از آن براي جلوگيري از تداخليكي از راه هايي كه

براي مقايسه فقط كافي . مي جويند ارسال سيگنال هاي بسيار ضعيفي در حدود يك ميلي وات است

استفاده از امواج . واتي را مخابره كنند3در حدود است بدانيد تلفن هاي همراه مي توانند يك سيگنال

متر محدود مي كند و همچنين با استفاده از 10قدرت شعاع برد سيگنال هاي بلوتوث را به حدود كم

اين سيگنال هاي ضعيف امكان ايجاد تداخل بين امواج بلوتوث با امواج تلفن همراه ، كامپيوتر و يا 

دستگاه اما با همين امواج ضعيف هم الزم نيست كه دو. دستگاه تلويزيون به كلي منتفي مي شود

امواج بلوتوث براحتي از ديوارهاي خانه شما . فرستنده و گيرنده امواج در ديد مستقيم يكديگر باشند

. اتاقهاي مختلف استعبور مي كنند و اين يك امكان خوب براي كنترل چند دستگاه در

ارتباط داشته باشد به شرطي كه اين دستگاه ها در شعاع ده دستگاه8همزمان با بلوتوث مي تواند

شايد شما تصور كنيد كه ممكن است بين اين دستگاه ها تداخل بوجود بيايد اما اين غير . متري باشند

 spread-spectrum("جهش فركانس در طيف گسترده "بلوتوث از يك فناوري بنام . ممكن است

frequency hopping(يد كه احتمال استفاده از يك فركانس برابر توسط دو دستگاه بهره مي جو

فركانس منحصر به 79هر وسيله از بر پايه اين تكنولوژي . بطور همزمان را تقريبا به صفر مي رساند

انتخاب شده است استفاده فرد كه بصورت اتفاقي ازميان يك سري فركانس هاي از پيش تعيين شده



در مورد بلوتوث اين عمل . از يكي از آنها به ديگري تغيير فركانس مي دهدمي كند كه به بطور منظم 

و اين بدان معني است . بار در ثانيه اتفاق مي افتد1600دستگاه فرستنده حدود تغيير فركانس توسط

در آن واحد مي توانند از يك بخش محدود از باند فركانس راديويي كه تعداد دستگاه هاي بيشتري

هنگامي كه دو دستگاه فرستنده بلوتوث از تكنولوژي جهش فركانس در طيف گسترده . كننداستفاده 

بر . بهره مي گيرند اين غير ممكن است كه دو دستگاه بطور همزمان از يك فركانس برابر استفاده كنند 

يا تلفن پايه همين تكنولوژي از اختالل بين امواج بلوتوث با دستگاه هايي مانند كنترل درب پاركينگ 

حتي اگر در موارد استثنايي اختاللي هم بين امواج بوجود بيايد . هاي بي سيم هم جلوگيري مي شود

.مدت آن كسر كوچكي از ثانيه خواهد بود كه آن هم قابل اصالح است

هنگامي كه دو يا چند وسيله مجهز به بلوتوث در محدوده برد يكديگر قرار مي گيرند يك گفتگوي 

ين آنها صورت مي گيرد كه مشخص مي كند آنها چه اطالعاتي براي به اشتراك گذاشتن الكترونيكي ب

. دارند يا اينكه كداميك از آنها بايد توسط ديگري كنترل شود

براي اينكار الزم نيست كه كاربر دكمه اي را فشار دهد يا دستوري را صادر كند بلكه اين گفتگوي 

.دالكترونيكي بطور خودكار انجام مي شو

به محض اينكه اين گفتگو صورت گرفت دستگاه هاي بلوتوث موجود در اين گفتگو يك شبكه را 

piconetكه به آن ) PAN (Personal Area Networkيك شبكه كوچك . تشكيل مي دهند 

شبكه اي كه يك محيط كوچك مانند يك اتاق را تحت پوشش خود قرار مي دهد يا .هم مي گويند



حتي ممكن است محيطي كه تحت پوشش خود قرار مي دهد بيشتر از فاصله بين دستگاه پايه تلفن بي 

هاي بر قرار مي شود دستگاهpiconetوقتي كه يك شبكه . سيم با گوشي و هدست خود نباشد

حاضر در اين شبكه همانطور كه قبال توضيح داديم شروع به استفاده از سيستم جهش فركانس مي 

خود را بطور اتفاقي در يك طيف مشخص تغيير مي دهند تا با و مرتبا فركانس سيگنال هاي . د كنن

ديگري كه piconetآنها با piconetدر دسترس يكديگر باشند و هم اينكه از تداخل اينكار هم

تكنولوژي حاال اجازه بدهيد با يك مثال با اين . ممكن است در همان اتاق برقرار باشد جلوگيري شود

.بيشتر آشنا شويم

Piconet

. اجازه بدهيد تصور كنيم كه شما صاحب يك اتاق مدرن هستيد كه انواع وسايل مدرن در آن وجود دارد

پلير، يك دستگاه دريافت كننده امواج تلويزيون DVDمثال يك سيستم سرگرمي شامل استريو، يك 

همه اين . يك تلفن بي سيم و يك كامپيوتر شخصي همچنين . هاي ماهواره اي و يك دستگاه تلويزيون

ارتباط بين واحد اصلي براي piconetدستگاه ها از بلوتوث استفاده مي كنند و هر كدام از آنها از يك 

. و لوازم جانبي خود استفاده مي كنند

خود بلوتوث در قسمت اصلي خود و يكي ديگر در گوشيتلفن بيسيم يك دستگاه فرستنده و گيرنده

سازندگان اين دستگاه آن را طوري طراحي كرده اند كه هر كدام از قسمت ها از يك رنج آدرسهاي . دارد

هنگامي كه قسمت اصلي دستگاه . خاص كه برايش تعيين شده براي ارتباط با واحد ديگر استفاده كند



تا دستگاه هايي كه به به كار مي افتد ابتدا شروع به ارسال امواج راديويي با رنج معين شده مي كند

به محظ اينكه گوشي امواج ارسالي را دريافت كرد و . امواج در اين رنج حساس هستند به آن پاسخ دهند

تشخيص داد كه در رنج امواج مشخص شده قرار دارد به آن پاسخ مي دهد و به آن ترتيب يك شبكه 

امواج ديگري را كه متعلق به دستگاه از اين به بعد هر كدام از اين وسيله ها . كوچك شكل مي گيرد

. هاي ديگر است دريافت كنند آن را نديده مي گيرند زيرا با شبكه به وجود آمده هماهنگ نيستند

هر كدام يك شبكه بين خودشان . كامپيوتر و دستگاه سرگرمي نيز به همين ترتيب عمل مي كنند 

امواج هر شبكه . سازندگان آنها تعيين شده است كه رنج آدرس هاي آن قبال توسط تشكيل مي دهند 

شروع به پرش فركانسي بين فركانسهاي مجاز مي كنند و به همين ترتيب است كه امواج

. هر شبكه كامال مستقل از ديگري و قابل تشخيص مي شود

دانند وجود دارد كه هر كدام از دستگاه هاي موجود در اتاق دقيقا مي3piconetحال در اتاق شما 

. كه بايد به كدام يك از اين شبكه ها توجه كنند و كدام را ناديده بگيرند

فركانس امواج خود را هزاران بار در ثانيه تغيير مي دهند و بنابراين هر كدام از اين شبكه ها هم

و اگر هم اين . احتمال كمي وجود دارد كه در يك زمان دو شبكه از يك فركانس يكسان استفاده كنند

اتفاق رخ دهد تنها كسري از ثانيه به طول خواهد انجاميد، و نرم افزاري كه براي تصحيح اين گونه 

.شده اطالعات مختل شده را اصالح مي كندخطاها طراحي



:مقدمه 

ي براي اتصال دادن دستگاههاي الكترونيك مختلف با يكديگر، راههاي گوناگوني وجود دارد كه از جمله

و امواج WiFiدر كنار Ethernetدهنده، سيم هاي الكتريكي، كابل هاي آنها به كابل هاي تركيب

Infraredكنيد ز كامپيوتر، دستگاههاي بازي كامپيوتري يا تلفن استفاده ميوقتي شما ا. اشاره كرد

اين . كننداندازي ميقطعات و قسمتهاي مختلف اين سيستمها، اجتماعي از دستگاههاي الكترونيك را راه

هاي ماوراء بنفش و مادون قرمز به دستگاهها با استفاده از انواع سيمها، كابل ها، امواج راديويي، اشعه

از طرفي هنر . كنندها و روشهاي گوناگون ديگر با همديگر تعامل ميها، پروتكلدهندهي اتصالاضافه

. تر شدن استارتباط دادن اشياء با يكديگر، روز به روز در حال پيچيده

برنامه نويسي بلوتوث با استفاده از پايتون

اين تكنولوژي . است) wireless(سيمبلوتوث يكي از راه هاي ارتباط دستگاه ها با يكديگر به صورت بي 

پيتون يكي از زبان هاي اسكريپتي آسان در ياد گيري است كه در حال رشد . استفاده هاي مختلفي دارد

. اين دو مي توانند در كنار يكديگر كار كنند. و گسترش است 

ند به شبكه هاي دار) ad-hoc, تك كاره بودند (شبكه هايي كه كاربرد موردي داشتند, در جهان امروز 

جنبه اصلي اين شبكه ها اين است كه شبكه هاي گفتگو و . تبديل مي شوند) براي عموم(معمولي 



بولوتوث به عنوان يك سبك برجسته .بيشتر يا كمتر از طريق بي سيم است, ارتباط شركت كننده ها 

. يدار شده استپد) ad-hoc(اي از ارتباط بي سيم ميان دستگاه ها به شكل يك شبكه غير عمومي

, اين ميان چون نرم افزار در اين جور دستگاه ها نيازمند در اختيار بودن بلوتوث است به عبارت ديگر

هايي براي اسان APIزبان مورد نظر براي اين جور نرم افزار هاي توسعه داده شده نيازمند به تهيه 

.گيري بلوتوث استكردن به كار

در اين .راه اسانتر را اماده مي كند, مخصوصا يك زبان مثل پيتون , پتياينجاست است كه زبانهاي اسكري

هاي پيتون براي برنامه نويسي براي دستگاه APIبخش مي مي خواهم متمركز شوم روي استفاده از 

. هاي بلوتوث

و براي چه پيتون مناسب , در بخش بعد هم مي خواهم درباره ي چرا و به چه علت از بلوتوث و پيتون 

هاي APIدر بخش سوم هم مي خواهم شما را گام به گام با نحوه ي استفاده از . ست توضيح بدهما

در بخش اخر هم مي خواهم تيوري براي تمرين كردن در جهان واقعي را به شما . پيتون اشنا كنم

. كه اين خالصه اي از كل مطالب است. اموزش دهم

بلوتوث و انواع آن

اصوال طراحي شده براي مصرف , يام راديويي استاندارد و پروتوكل ارتباطاتبلوتوث يك پ, طبق تعريف 

كه هزينه كمي براي فرستنده وگيرنده دارد و ) متر100متر 10متر 1(با بردي كوتاه , انرژي كمتر



به عبارت ديگر بلوتوث يك . است كه در هر دستگاهي مي تواند باشد) microchips(ميكروچيپسي 

داردي است كه از فركانس هايي با برد كم استفاده مي كند تا يك ارتباط بي سيم ميان پروتوكل و استان

. دو دستگاه سازگار با هم به وجود اورد

: توانايي دستگاه هاي بلوتوث به سه كالس دسته تقسيم مي شوند

1كالس 

2كالس 

3كالس

. رده بندي براساس بردي است كه مي توانند با دستگاه هاي ديگر ارتباط برقرار كنند

: ترتيب زير از طوالني ترين برد به كوتاه ترين برد است

, متر است 100بيشترين برد انها تقريبا . شامل دستگاه هايي كه طوالني ترين برد را دارند: 1كالس 

مصرف اين . كالس ها بيشترين توان و برق را مصرف مي كننددستگاه هاي اين كالس نسبت به ديگر

. است100MWدستگاه ها 

متر مي 10بيشترين برد اينها براي ارتباط برقرار كردن . برد اين نوع دستگاه ها متوسط است: 2كالس 

. است2.5MWمصرف اين دستگاه ها هم . تواند باشد



توان .وانند با ديگر دستگاه ها ارتباط برقرار كننداين دستگاه ها بيش از يك متر نمي ت: 3كالس 

. است1MWمصرفي اين دستگاه هاي اين كالس خيلي كمتر از ديگر كالس ها است كه حدودا 

مصرف نيز ,اگر شما محدوده توان هاي مورد نياز را مالحضه كرده باشيد مي بينيد كه با كم كردن برد 

گاه كنيم به چگونگي استفاده سرويس ها از بلوتوث موجود در در ادامه ما مي خواهيم ن. كاهش مي يابد

هر دستگاه سرويس هاي معيني تهيه مي كند براي فهميدن و تشخيص دادن همانند . دستگاه ها است

تشكيل مي ) profile(يك مجموعه از اين جور سرويس ها يك نمايه . تشخيص يك ارتباط بي سيم

همانند جرياني از صوت هاي يك , محتوي يك سرويس هستندگاهي وقت ها هم نمايه ها فقط . دهند

يا اينكه مي توانند شامل چندين سرويس متمايز از هم باشند همانند گرفتن يك فيلم , audioفايل 

بعضي از . نمايه استاندارد وجود دارد كه دستگاه ها مي توانند استفاده كنند27. زنده در حال جريان

: تفاده قرار مي گيرنداين نمايه هايي كه مورد اس

دريافت و تغيير سايز تصاوير , براي ارسال : نمايه اصلي تصاوير

تا ارسال كنيم به .vCards , text , e-mail etc: براي استفاده برخي از اينها: نمايه اصلي چاپ

. پرينتر دستگاه 

. براي دسترسي به فايل هاي سيستم ديگر دستگاه ها: نمايه ارسال فايل



تدارك پشتيباني از هدست هاي بلوتوث براي كار با بلوتوث تلفن همراه : )headset(نمايه هدست 

. يكي از پركاربردترين نمايه ها است. براي مخابره صوت

استفاده مي RFCOMMكه از پروتوكل , تقليد سريال اتصال كابلي و ارتباطي : نمايه سريال پورت

. كند

به معني برنامه نويسي براي نمايه ها يا دسترسي , تگاه بلوتوث در حقيقتنوشتن يك برنامه براي دس

اين . بطور عمده مورد استفاده قرار مي گيردBlueZكتابخانه , براي برنامه نويسي .كاربردي به انها است

به ما مي )ماژوالر(كتابخانه امكان دسترسي و كار با پشته بلوتوث به صورت شي گرا و روشي پيمانه اي 

. براي اين كار استفاده مي كندPyBlueZپيتون از بسته . دهد

مورد GNU/Linuxبراي پشته BlueZبراي پشته ويندوز و Microsoft Bluetoothبسته 

يكي از اسان ترين راههاي ايجاد يك ارتباط ميان , PyBlueZاستفاده كردن از . استفاده قرار مي گيرد

دستگاه هاي تلفن همراه و برنامه هاي پايه اي نمايه ها همچون , سيستم ها است همانند لپ تاپ ها 

حاال كه شما با وسايل و كتابخانه اين نوع برنامه نويسي .ارتباطات شبكه اي و از اين قبيل , ارسال فايل 

توانيم در قدم هاي بعدي برنامه هايي براي استفاده از دستگاه بلوتوث ايجاد ما مي,كمي اشنا شديد 

. كنيم



برنامه نويسي مرحله به مرحله بلوتوث با پايتون 

دوتا از مهمترين كارهايي كه در ابتدا بايد انجام , براي هر نمايه يك جور برنامه نويسي وجود دارد 

: بدهيد در زير امده است

كردن دستگاه ها در محدوده برد جستجو و پيدا

نگاه كردن به اسم هاي دستگاه 

بعضي اوقات در اولين .بايد اين نكته را در ذهن خود داشته باشيد كه هر دو اينها احتمالي هستند

جستجو . از اين رو بايد چند بار سعي كنيد تا بتوانيد موفق شويد.جستجو امكان موفق نشدن وجود دارد

: گاه ها در محدوده بردو پيدا كردن دست

پيدا .اولين گام براي پيدا كردن دستگاه ها در محدوده برد است كه بتوان با انها يك ارتباط ايجاد كرد. 1

اين متد يك ليست از ادرس . است() discover_devicesكردن يك دستگاه نيازمند فراخواني متد 

ور زير دستگاه هاي كشف شده در محدوده دست, براي مثال. هاي دستگاه هاي كشف شده بر مي گرداند

. برد را در يك ليست برمي گرداند

discovered_devices = discover_devices()

:نگاه كردن به اسم هاي دستگاه ها. 2



يك Xهستند كه هر "XX:XX:XX:XX:XX"ادرس هاي دستگاه هاي پيدا شده به صورت 

بيت ادرس 48از octetيك "نمايش داده مي شود)شانزده شانزدهي(كاراكتر به صورت هگزادسيمال 

اگر چه در حقيقت دسترسي به اين دستگاه ها ).بيت هستند48يعني ادرس ها ("تشكيل شده است 

از اصلي يكي .اول بايد بفهميم اسم دستگاه بصورت ادرس چگونه است, نيازمند برقراري يك ارتباط است

ترين داليل كه يك نفر نامي براي دستگاه انتخاب مي كند اين است كه راحتتر در حافظه و ذهن مي 

. بيتي است48ماند و اين اسان تر از يك ادرس 

اين متد ادرس دستگاه را . استفاده كرد() lookup_nameبراي فهميدن نام دستگاه مي توان از متد 

از ليست "Raj"براي مثال نام دستگاه .برمي گرداند) octet(نام مي گيرد و معادل ان را به صورت

: ادرس هاي پيدا شده جستجو مي شود

target_device = "Raj"

target_device_address = None

for address in discovered_devices:

if target_device==lookup_name(address):

target_device_address=address

break



if target_device_address is not None:

print "The address of the target device is :",

target_device_address 

else:

print "Could not find address of target device"

ليستي از ادرس هاي دستگاه را پيدا مي . در كد باال اگر زبان پيتون را بلد باشيد كامل متوجه مي شويد

مقايسه مي كند اگر يكي تطبيق "Raj"با نام () lookup_nameكند و يكي يكي انها را بوسيله تابع 

ان مراحل الزمه تمام .باعث خروج از حلقه مي شودbreakداشته باشد يك پيام چاپ مي شود و متد 

ارتباط مي ,سپس براساس نوع سرويس , بار ديگر عمل اكتشاف انجام شده. اتصال به هر دستگاه است

بگذاريد ما نگاه كنيم به مثال هاي دنياي واقعي براي , حاال ان مراحل شفاف هستند. تواند شروع شود

. استفاده مراحل فقط تفصيل كردن در مورد دسترسي يك دستگاه بلوتوث



برنامه نويسي عملي بلوتوث با پايتون

, در اين مورد .اولين قانون براي برنامه هاي اين نوع هدف ها در جهان واقعي تهيه پيمانه اي بودن است

ما مي توانيم پيمانه اي بودن را به وسيله بسته بندي كردن كد دستگاه هاي كشف شده در يك 

: مي كنيمimportرا ) بسته(براي شروع ماژول. مي خوهيم باشدDveicesنام كالس را .كالس

from bluetooth import *

كالس سازنده نام دستگاه را مي گيرد ادرس اين دستگاه بايد . بعد اين كار مي رسيم به كالس سازنده

). كار كند(درست باشد

from bluetooth import *

class Devices:

def __init__( self, target_device_name):

self.target_device=target_device_name

self.target_device_address= None

, )درست باشد(اگر دستگاه مورد برپا باشد. تعريف مي كنيمlookupبعد ما متدي براي انجام كار 

, براي پيدا كردن ادرس .قرار مي دهدself.target_device_addressادرس دستگاه را در متغير 



و هر ادرس را () discover_devicesتكرار مي كند ليست ادرس هاي برگشت داده شده توسط متد 

. عبور مي دهدlookup_nameبه وسيله متد 

from bluetooth import *

class Devices:

def __init__( self, target_device_name):

self.target_device=target_device_name

self.target_device_address= None

def check_devices(self):

discovered_devices=discover_devices()

for address in discovered_devices:

if self.target_device==lookup_name(address):

self.target_device_address=address

break



اگر . است يا نه) found(بعد مي رسيم به متدي براي چك كردن كه ايا ادرس دستگاه مورد نظر برپا

. را بر مي گرداندNoneدر غير اين صورت , برپا باشد ادرس ان را برخواهد گرداند

from bluetooth import *

class Devices:

def __init__( self, target_device_name):

self.target_device=target_device_name

self.target_device_address= None

def check_devices(self):

discovered_devices=discover_devices()

for address in discovered_devices:

if self.target_device==lookup_name(address):

self.target_device_address=address

break

def device_found(self):

self.check_devices()



if self.target_device_address is not None:

return self.target_device_address

else:

return None

حاال ان را به وسيله فراخواني توابع و ماژول هاي ديگر تست مي كنيم اولين . حاال كالس ما كامل شد

سپس ايجاد كردن يك شي به وسيله كالس .كار پرسيدن نام و گرفتن ان است تا به نام ان پي ببرد

Device و فراخواني متدcheck_device .كد به . ما نمايش داده خواهد شدنتيجه برگشتي ها براي

: صورت زير است

user_device= raw_input("Enter the device to be

discovered:")

device = Devices(user_device)

addr = device.device_found()

if addr is not None:

print "The address for the device is :". Adder



else:

print "The device could not be discovered"

بلوتوث تكنولوژي امروز

بلوتوث هم . با پيشرفت تكنولوژي، ارتباطات بي سيم باالخره جايگزين روش هاي ارتباطي سابق شد

يكي از همين روش هاي ارتباطي است كه به طور خودكار عمل مي كند و در چند سال اخير استفاده از 

. آن گسترش يافته است

يم، ارزان و خودكار بين دستگاه بزرگ ترين نكته مثبت بلوتوث اين است كه مي تواند ارتباطي بي س

البته روش هاي ديگري هم براي برقراري ارتباط بدون سيم وجود دارند، . هاي الكترونيكي برقرار كند

). اشعه مادون قرمز(IR) INFRARED(يا ارتباط WI-FIمانند 

. ستنداشعه مادون قرمز، امواج نوري با فركانس پايين است كه توسط چشم انسان قابل تشخيص ني

استفاده مي شود، اما با وجود IRمعموالً در كنترل از راه دور تلويزيون ها و دستگاه هاي الكترونيكي از 

قابليت اطمينان و مقرون به صرفه بودن استفاده از آن در دستگاه هاي مختلف، استفاده از اين 

. تكنولوژي خالي از اشكال هم نيست



با هم ارتباط برقرار كنند بايد INFRAREDبا استفاده از اول اينكه دو دستگاهي كه مي خواهند

به عنوان مثل شما بايد حتماً كنترل را به سمت . حتماً در خط ديد مستقيم يكديگر قرار داشته باشند

. تان بگيريد تا عمل كندDVDتلويزيون يا دستگاه پخش 

يعني شما . رار مي كندهميشه يك ارتباط يك به يك برقINFRAREDدومين مشكل اين است كه 

و روميزي تان منتقل كنيد، اما امكان برقراري ارتباط LAPTOPمي توانيد داده ها را بين كامپيوتر 

. تان وجود نداردPDAهمزمان با يك دستگاه ديگر مانند پرينتر يا 

BLUETOOTH

 IEEEاست كه با استاندارد ) PAN(بلوتوث در حقيقت نام تجاري براي شبكه هاي بي سيم شخصي 

بدون نياز به (بلوتوث با استفاده از يك فركانس برد كوتاه راديويي . هم شناخته مي شود802.15.1

و ايمن امكان ارتباط و تبادل اطالعات بين دستگاه هايي چون كامپيوترهاي جيبي، تلفن هاي ) مجوز

هاي ديجيتال و دستگاه هاي بازي ، چاپگرها، دوربين LAPTOPهمراه، كامپيوترهاي شخصي و 

. كاميپويتري را فراهم مي آورد

تعريف 

100متر، 1(بلوتوث يك استاندارد راديويي و پروتكل ارتباطي براي مصارف با توان پايين و برد كوتاه 

دستگاه هايي كه . مي باشد كه با نصب يك ميكروچيپ ارزان قيمت در دستگاه ها فعال مي شود) متر

از . ارتباط برقرار كننددر حدفاصل مجاز از يكديگر قرار دادند مي توانند با استفاده از بلوتوث با يكديگر



آنجايي كه اين دستگاه ها از يك سيستم ارتباطي راديويي استفاده مي كنند احتياجي به خط ديد 

با توجه به طرح هاي . مستقيم بين آنها وجود ندارد و حتي مي توانند در اتاق هاي مجزا از هم باشند

ر متغيرها، بردهاي موجود هم متفاوت مختلف آنتن ها، ميزان تضعيف سيگنال در مسير انتقال و ساي

: اما در نهايت بايد در محدوده يكي از سه كالس موجود بگنجند. هستند

100MW ،20 DBMمتر، 100: 1كالس 

5/2MW ،4 DBMمتر، 10: 2كالس 

1MW ،0 DBMمتر، 1: 3كالس 

عملكرد 

. مواج ضعيف راديويي منتقل مي كندهمان طور كه اشاره كرديم، شبكه بلوتوث داده ها را از طريق ا

. صورت مي گيرد) 480/2GHZو 402/2GHZبين (گيگاهرتز 45/2ارتباطات بلوتوث در فركانس 

) ISM(طبق توافق بين المللي اين طيف فركانسي براي استفاده دستگاه هاي صنعتي، علمي و پزشكي 

در زندگي روزمره از اين طيف فركانسي بسياري از دستگاه هاي مورد استفاده ما . اختصاص يافته است

از جمله اين دستگاه ها مي توان به ريموت كنترل درب هاي پاركينگ و نسل جديد . استفاده مي كنند

. تلفن هاي بي سيم اشاره كرد



اطمينان از عدم تداخل دستگاه هاي مختلف با يكديگر يكي از مهم ترين اهداف طراحان اين تكنولوژي 

از روش هايي كه دستگاه هايي بلوتوث با استفاده از آن از تداخل با ديگر سيستم ها يكي . بوده است

اين در حالي . مي باشد) حدود يك ميلي وات(جلوگيري مي كنند، ارسال سيگنال هاي بسيار ضعيف 

همين قدرت پايين، . هاي سه واتي را دارندترين تلفن هاي همراه قابليت ارسال سيگنالاست كه قوي

متر كاهش مي دهد و متقابالً احتمال تداخل با ديگر دستگاه ها را نيز 10يك دستگاه بلوتوث را به برد 

با وجود قدرت پايين سيگنال در ارتباط بلوتوث، نيازي به خط ديد مستقيم بين دو . كمتر مي كند

اه هاي مختلف سيگنال هاي بلوتوث از ديوار نيز عبور كرده و امكان كنترل دستگ. دستگاه وجود ندارد

.در اتاق هاي مجزا را با استفاده از اين استاندارد فراهم مي كنند

علي رغم اينكه همه . دستگاه را به طور همزمان به هم متصل كرد8با استفاده از بلوتوث مي توان 

. متري يكديگر قرار دارند هيچ گونه تداخلي در ارتباط بين شان پيش نمي آيد10دستگاه ها در شعاع 

امكان ) SSFH(اين بدان دليل است كه بلوتوث با استفاده از تكنيكي با عنوان پرش فركانس ها 

در اين تكنيك . استفاده همزمان از يك فركانس مشخص رادر بيش از يك دستگاه غيرممكن مي سازد

فركانس مجزا تقسيم كرده و دستگاه مورد نظر بر مبناي 79را به ISMبلوتوث طيف فركانسي 

رهاي خاص در هر لحظه به صورت تصادفي يكي از اين فركانس ها را انتخاب كرده و استفاده مي معيا

بدين ترتيب . بار فركانس عوض مي كند1600در ارتباطات بلوتوث دستگاه فرستنده در هر ثانيه . كند



ها هم تعداد دستگاه هاي بيشتري مي توانند از طيف راديويي استفاده كنند و امكان تداخل بين آن

. كاهش مي يابد

وقتي دستگاه هاي بلوتوث در فاصله مجاز از هم قرار مي گيرند يك گفتگوي الكترونيكي بين شان رخ 

مي دهد تا چنانچه داده اي بايد منتقل شود با يكي از دستگاه ها بايد ديگري را كنترل كند ارتباط بين 

شبكه اي كه . ها يك شبكه ايجاد مي كنندوقتي اين گفتگو انجام مي شود دستگاه . شان برقرار شود

ناميده مي شود كه ممكن است ) PAN(توسط سيستم هاي بلوتوث ايجاد مي شود شبكه شخصي 

آن كه به HANDSFREEفضاي يك اتاق يا خانه را در بر بگيرد يا اينكه فاصله بين تلفن همراه و 

.گوش تان وصل است را شامل مي شود

كاربردها

كه مشهورترين كاربرد آن مي HANDSFREEم ارتباط ميان يك تلفن همراه و كنترل بي سي-1

. باشد

. ايجاد شبكه بي سيم بين كاميپوترها در محيط هاي كوچك كه پهناي باند كمي مورد نياز است-2

ايجاد ارتباط بي سيم با دستگاه هاي ورودي و خروجي كامپيوترهاي شخصي، مانند صفحه كليد، -3

. سچاپگر و مو



. OBEXبين گوشي هاي موبايل و كامپيوترها از طريق ) وغيرهMP3مثل عكس و (انتقال فايل ها -4

و GPSجايگزين كردن ارتباطات سريال سيمي در تجهيزات آزمايش و اندازه گيري، گيرنده هاي -5

. تجهيزات پزشكي

. در آنها استفاده مي شدINFRAREDدر دستگاه هاي كنترل راه دور كه سابقاً از تكنولوژي -6

 PLAYSTATIONو NINTENDOشركت WIIكنترل بي سيم كنسول هاي بازي، مانند -7

.سوني كه هر دو قرار است در دسته هاي بازي بي سيم خود از اين تكنولوژي استفاده كنند3

مشخصات 

BLUETOOTH 1.0و 1.0

متعددي داشتند و اغلب شركت هاي توليد بلوتوث مشكالت و نارسايي هاي 1.0Bو 1.0نسخه هاي 

. كننده در برقراري ارتباط محصوالتشان با يكديگر با مشكل مواجه مي شدند

-BD(دستگاه هايي كه از اين نسخه ها استفاده مي كردند مجبور بودند آدرس سخت افزاري دستگاه 

ADDR ( را در فرآيندHANDSHAKING دو دستگاه فاش كنند كه در اين صورت اصل پنهان

. نگه داشتن هويت دستگاه نقض مي شد



BLUETOOTH 

امكان پشتيباني از كانال هاي بدون . . در اين نسخه اصالح شد1.0Bبسياري از خطاهاي موجود در . 

). RSSI(نشانگر قدرت سيگنال هاي دريافتي اضافه شد . . رمزگذاري اضافه شد

BLUETOOTH 1.2

: سازگاري دارد و تغييرات عمده آن به شرح زير مي باشند1.1اين نسخه با نسخه 

– FREQUENCY(سيستم تطبيقي .  HOPPING SPEED SPECTRUM) AFH

كه با اجتناب از به كارگيري فركانس هاي پر استفاده باعث كاهش تداخل

.فركانس هاي راديويي مي شود

. افزايش سرعت انتقال

كه با امكان ارسال مجدد بسته هاي آسيب ديده، كيفيت صداي ): ESCO(اتصاالت گسترده همزمان . 

. ارتباطات صوتي را بهبود مي بخشد

. WIRE UART-3براي ) HCL(پشتيباني رابط كنترل ميزبان . 

.به اطالعات زماني ارتباطات بلوتوثHCIدسترسي . 



BLUETOOTH 2.0

شناخته مي شود قابليت هايي براي افزايش LISBONنسخه بعدي بلوتوث كه در حال حاضر با عنوان 

: تعدادي از اين قابليت ها به شرح زير مي باشند. ضريب امنيت و كارآيي بلوتوث دارد

). تا ده برابر در شرايط خاص(افزايش سه برابر سرعت انتقال . 

. توان مصرفي كمتر. 

تر در حالت هاي چند ارتباطي ، به دليل پهناي باند بيشتركارايي باال. 

ايمني امواج سرگردان در نسل چهارم بلوتوث فراهم شد



در بخش نخست مقاله بلوتوث ، وداع با سيم ها به تاريخچه پيدايش اين تكنولوژي و نيز دليل نامگذاري 

اي ارتباطي در دستگاه هاي اش به بلوتوث اشاره شد و سپس سطوح تكنولوژي بلوتوث و موقعيت ه

فرستنده و گيرنده و نيز نحوه آدرس دهي در شبكه هاي بلوتوث و برد اين فناوري مورد بررسي قرار 

.در بخش دوم اين مقاله به رده هاي بلوتوث و ادامه مطالب اشاره خواهد شد. گرفت

رده هاي بلوتوث* 

پشتيباني مي كنند مي توان سه رده مختلف درنظر براي محصوالت توليدي كه از تكنولوژي بلوتوث 

:گرفت كه تمام اين محصوالت توليدي در يكي از سه رده زير قرار مي گيرد

:رده اول- 1

100db، توان شنيداري 20mwمتر، توان مصرفي 100برد خروجي حداكثر 

:رده دوم- 2

10db، توان شنيداري 4mwمتر، توان مصرفي L/2برد خروجي حداكثر 

:رده سوم- 3

10db، توان شنيداري 0mwمتر، توان مصرفي 1برد خروجي حداكثر 



نسخه هاي بلوتوث* 

از زمان پيدايش اوليه وسايلي كه از تكنولوژي بلوتوث استفاده مي كردند تاكنون نسخه هاي مختلفي از 

دتر كامل شده و نسخه بلوتوث نيز به وجودآمده است كه به مرور زمان و با پيدايش فناوري هاي جدي

مي توان نسخه هاي رايج بلوتوث را به چهار نسل زير تقسيم . هاي قبلي آن رو به فراموشي رفته است

:كرد كه در هر نسل شاهد پيشرفت هاي فراواني در زمينه فناوري بوده ايم

1 -Bluetooth 1

ث ها موردشناسايي قرارگرفت داراي با توجه به اين كه اين نسخه از بلوتوث به عنوان نسل اول بلوتو

وسايل مختلف در هنگام اتصال با ساير محصوالت به مشكالت بسياري برمي . مشكالت فراواني بود

در اين نسل از بلوتوث ها محصوالت مجبور بودند كه آدرس سخت افزاري وسيله بلوتوث را براي . خورند

.ورت گمنام وجودنداشتساير وسايل ارسال كنند و امكان ارسال اطالعات به ص

2 -Bluetooth1.1

در اين نسخه بسياري از مشكالت نسخه قبلي مرتفع گرديد و به عالوه پشتيباني كانال هاي رمزگذاري 

نيز به اين نسخه اضافه شد و به عالوه امكان اضافه كردن آشكارساز قدرت سيگنال كه به تكنولوژي 

»RSSI«شهرت يافت در اين نسخه پديدآمد.



3 -Bluetooth 1.2

، كه باعث پايداري AFHدر اين نسخه ها امكاناتي مانند سيستم سازگار طيف پرش فركانسي و 

دوبرابر تداخل فركانس راديويي مي شود و نيز امكان اتصال گسترده هماهنگ كه باعث بهبود كيفيت 

.ه گرديدقوت، همزمان با ارسال مجدد بسته هاي خراب و آسيب ديده مي شود اضاف

4 -Bluetooth 2.0

در اين نسخه از فناوري بلوتوث امكاناتي مانند سرعت ارسال اطالعات سه برابر سريع تر از نسخه هاي 

.قبلي، مصرف توان پائين تر و افزايش عرض باند قابل دسترس براي كاربران فراهم شد

اينفرارد و بلوتوث* 

اجي نوري كه فركانس آن ها از فركانس قابل ديده شدن و عبارت است از امو) InfraRed(اينفرارد 

بيشتر دستگاه هاي كنترل از راه دوري كه در منازل و دفاتر . فهم توسط چشم انسان پائين تر است

كاري يافت مي شود و نيز وسايل ريموت دار صوتي و تصويري براي ارسال اطالعات به مقصد از اينفرارد 

وش ارتباط و نيز انتقال اطالعات برروي بستري قابل اعتماد و مطمئن انجام در اين ر. استفاده مي كنند

اما استفاده از تكنولوژي اينفرارد . مي شود و نيز اين روش داراي هزينه بسيار پائيني است 

)InfraRed (ازجمله اين كه اشعه اينفرارد فقط در مسير مستقيم . داراي محدوديت هايي مي باشد

شما بايد هنگام استفاده از اين وسايل ريموت كنترل را مستقيماً به سمت وسيله انتشار مي يابد و



موردنظر بگيريد تا آن وسيله بتواند سيگنال هاي ارسالي را دريافت كرده و به درخواست شما پاسخ دهد 

محدوديت ديگري كه وجوددارد اين است كه اين تكنولوژي يك تكنولوژي يك به يك است ، يعني در . 

ان واحد تنها امكان ارتباط بين دو وسيله وجوددارد و مانند تكنولوژي بلوتوث كه امكان اتصال زم

البته مواردي كه به عنوان محدوديت براي . همزمان هشت دستگاه وجوددارد چنين امكاني وجودندارد

ا در اثر اتصال اينفرارد مطرح شد در بعضي از موارد به عنوان مزاياي اين تكنولوژي به حساب مي آيد زير

تنها دو وسيله به يكديگر امكان به وجود آمدن تداخل با ساير وسايل به حداقل ممكن خواهدرسيد و 

اين سبب خواهدشد كه اطالعات ارسالي فقط به همان وسيله اي برسد كه شما مدنظر داريد حتي اگر 

.در محيط شما گيرنده هاي بسيارزياد اينفرارد نيز وجود داشته باشد

.اوري بلوتوث براي ازبين بردن محدوديت هاي اينفرارد طراحي و پياده سازي شدفن

امنيت بلوتوث

امنيت به عنوان يكي از مهمترين زيرساخت هاي هر شبكه اي مطرح شده است و در برپايي هر شبكه 

خصوصاً شبكه هاي بي سيم امنيت رد و بدل شدن اطالعات، عدم امكان ورود به شبكه از سوي كاربران 

ميت تلقي مي ناشناس، عدم از دست دادن اطالعات در فرايند انتقال و غيره به عنوان مسائل مهم و پراه

در فناوري بلوتوث وسايل به راحتي مي توانند امواج هاي ارسالي و يا امواج سرگردان را از هوا . شوند

دريافت كرده و اطالعات ارسالي را در اختيار افراد ذي نفع قرار دهند لذا افرادي كه اطالعات حساس را 

تياط هايي را براي اين كه اطمينان از طريق اتصاالت بي سيم به متصدي مي فرستند نياز دارند اح



.حاصل كنند سيگنال هاي ارسالي قطع نشده و تداخلي نيز در آنها به وجود نيامده باشد، داشته باشند

با توجه به اين كه فناوري بلوتوث به صورت بي سيم عمل كرده لذا مستعد جاسوسي و دسترسي از راه 

ت به صورت ناقص ارسال شده و يا همراه با اختالل دور است كه در صورت امن نبودن شبكه ، اطالعا

.هايي خواهد بود

فناوري بلوتوث چند حالت مختلف امنيت را در اختيار قرار مي دهد و سازندگان اين وسايل حالت هاي 

.امنيتي را در يك وسيله كه از فناوري بلوتوث استفاده مي كند، تعيين مي كنند 

بر بلوتوث توانايي ايجاد وسايل قابل اطمينان را بر روي وسيله خود داريد در اكثر موارد شما به عنوان كار

.كه در صورت ايجاد وسيله شما بدون كسب اجازه، اطالعات را دنبال مي كند

در فناوري بلوتوث روش هاي امنيتي شامل مراحل و رويه هاي اجازه دادن و شناسايي است كه استفاده 

ا براي كاربر فراهم مي آورد و تصميم گيري نهايي بر عهده كاربر مي از خدمات و سرويس هاي بلوتوث ر

باشد كه آيا اجازه دريافت اطالعات و فايل هاي دريافتي را بدهد يا خير؟

تا زماني كه شما احتياط ها و پيشگيري هاي الزم را بر روي تلفن و يا ساير وسايلي كه از تكنولوژي 

ريد امكان دسترسي غيرمجاز بر روي وسيله شما به صفر خواهد بلوتوث پشتيباني مي كنند به عمل آو

شما مي توانيد حالت بلوتوث دستگاه خود را به حالت غيرقابل كشف تبديل كرده و از اتصال با . رسيد



ساير دستگاه هاي بلوتوث امتناع ورزيد و يا تنها حالت بلوتوث را براي اتصال در يك مكان فيزيكي 

.دفتر كار فعال كنيد مشخص مانند منزل و يا

مزاياي بلوتوث* 

از مهمترين مزاياي بلوتوث نسبت به حالت هاي با سيم امكان فعاليت بدون سيم در شبكه، هزينه هاي 

پائين تر نسبت به ساير حالت هاي استفاده از شبكه، اتوماتيك بودن سيستم شناسايي و ارسال و 

ز ديگر مزاياي وسايلي كه از سيستم بلوتوث استفاده مي به عالوه ا. دريافت اطالعات در اين شبكه است

كنند اين است كه عمر باتري را هدر نمي دهند و ذخيره انرژي بسيار بيشتري نسبت به ساير وسايل 

30از خصوصيات بلوتوث اين است كه در حالت عدم استفاده از دستگاه انرژي مصرفي را از . دارند

ش مي دهد و اين خود سبب طوالني شدن عمر باتري هاي مورد ميلي آمپر كاه30مايكروآمپر به 

استفاده در اين تكنولوژي خواهد شد كه اين امر با طراحي تراشه اي كه در آن در نظر گرفته شده قابل 

ميلي آمپر انرژي را در حالت انتظار مصرف مي كند و اين تراشه داراي 0/٣انجام است و اين تراشه تنها 

به عالوه اين تراشه مي تواند با همين انرژي اندك زماني . لي ذخيره سازي انرژي استويژگي بسيار عا

.كه صدا دچار نوسان مي شود شيفت صدا را انجام داده و سبب اصالح صدا شود



آينده بلوتوث* 

با توجه به كاربردهاي فراوان اين تكنولوژي در توليد محصوالت مختلف هم اكنون دانشمندان در حال 

هستند كه عالوه بر تكنولوژي هاي LISBONكار بر روي نسخه بعدي تكنولوژي بلوتوث با عنوان 

بلوتوث و بلوتوث فعلي شامل مشخصه هايي مانند افزايش امنيت به قابليت استفاده بيشتر از امكانات 

در نظر گرفته شده است اشاره LISBONغيره است ، به عنوان نمونه به چند مورد از امكاناتي كه در 

:خواهيم كرد

تغيير كدهاي رمزي كه در ارتباط مورد استفاده قرار مي گيرد به صورت تناوبي جهت باالبردن - 1

امنيت ارتباط جمع آوري اطالعات بيشتر در هنگام فرايند 

زبيني و درخواست اطالعات و امكان فيلترينگ جهت برقرارسازي ارتباطبا- 2

سبب كاهش توان مصرفي وسيله هنگامي كه وسايل در Sniff Subratingاستفاده از فناوري - 3

اين فناوري خصوصاً در هنگام ارتباط و انتشار داده . هستند مي شودSniff Low Powerوضعيت 

برابر مقدار فعلي خواهد 10دارد و سبب افزايش طول عمر باتري ها تا هاي نامتقارن كاربرد بيشتري 

.شد

سبب خواهد شد كه در صورت باالبودن ترافيك QosImprovementsاستفاده از تكنولوژي - 4

.مخابراتي در شبكه هاي ارتباطي، ارسال اطالعات با كيفيت بااليي انجام شود



كه Simple Pairingافزايش كارايي و امنيت وسايل به صورت همزمان با استفاده از تكنولوژي - 5

.عالوه بر دو مورد ياد شده وظيفه بهبود در جفت سازي وسايل را نيز بر عهده دارد

با امكان استفاده از بلوتوث در عرض باند بسيار باالي راديويي كه سبب ارسال و انتقال اطالعات -6

.سرعت بسيار بااليي خواهد شد

بلوتوث و اينفرارد چيست و چگونه عمل ميكند

.اينفراردمقاله به بررسي نحوه عملكرد بلوتوث ميپردازيم و كمي هم در مورددر اين

، كامپيوترها ، دستگاههاي  PDAسيم كوتاه برد است كه به تلفنهاي همراه ، بلوتوث يك فناوري بي

با ، لوازم خانگي ، اتومبيلها و همه وسايل ديگري كه مي توانيد ارتباط آنها رااستريو ضبط و پخش

انتهاي بلوتوث را به شما در اين مقاله قصد داريم تا از ابتدا تا…يكديگر فكر كنيد امكان ارتباط مي دهد

.معرفي كنيم

تان در كيف تان قرار  Notebookكامپيوتر. باز گشته ايدبه تازگي پس از يك سمينار عصرانه به خانه

در سمينار امروز . بسته ايد ، و تلفن همراه تان در جيب جاي داردخود را به كمر PDAدارد ، 

همين كه به خانه مي رسيد و از كنار چاپگر جوهر . خود نوشته ايد  Notebookيادداشتهايي را در

كند و به طور خودكار يادداشتهاي سمينار، چاپگر را پيدا مي Notebookعبور مي كنيد ، افشان خود



كامپيوتر شما PDAدرهمين حال ، . را به چاپگر ارسال مي كند و آنها روي كاغذ چاپ مي شوند 

. شود  Updateشماروميزي را تشخيص مي دهد و درخواست مي كند كه دفتر تلفن و برنامه روزانه

 .درخواست مي كندا تعيين كرده ايدهم چنين همه پيامهاي ايميلي را كه ارجهيت آنها ر

آوريد و براي نوشيدن يك نوشابه به طرف همه اين كارها در زماني رخ مي دهد كه كت خود را در مي

همراه شما بوق مي زند تا به شما اطالع دهد كه عمليات در عرض چند دقيقه ، تلفن. يخچال مي رويد 

رفته و يادداشتها را مي خوانيد بالفاصله پس از آنبه طرف چاپگر  .چاپ يادداشتها تمام شده است

PDA تا به شما بگويد كه دفترچه تلفن و برنامه روزانه شما راشما بوق مي زندUpdate  كرده است و

 .ايميل جديد داريدشما

وظيفه بلوتوث چيست ؟

رها ، دستگاههاي ، كامپيوت PDAبرد است كه به تلفنهاي همراه ، بلوتوث يك فناوري بي سيم كوتاه

لوازم خانگي ، اتومبيلها و همه وسايل ديگري كه مي توانيد ارتباط آنها را با ضبط و پخش استريو ،

 .فكر كنيد امكان ارتباط مي دهديكديگر

…شكل گيري و انتخاب نام بلوتوث آشنا خواهيم نموددر ادامه شما را با تاريخچه و چگونگي



تاريخچه بلوتوث

اريكسون كه يك شركت  .شكل گرفت1994بلوتوث در شركت موبايل اريكسون در سال فكر اوليه

راديويي كم مصرف ، كم در آن زمان در حال ساخت يك ارتباط–سوئدي ارتباطات راه دور است 

 .هزينه بين تلفن هاي همراه و يك گوشي بي سيم بود

و گوشي هاي آنها توسعه ز تلفنهاي همراهشروع شد و فكر اوليه به فراتر ا1995كار مهندسي در سال 

هاي شخصي كوچك از وسايل يافت تا شامل همه انواع وسايل همراه شود ، با هدف ساخت شبكه

940گرفت كه بين سالهاي ) دانماركييك پادشاه(“ بلوتوث”مختلف در طول اين زمان ، اريكسون نام 

به طور صلح آميز ، –خود كه يك وايكينگ بود شاه هارالد در دوره حكومت. ميالدي مي زيست981و 

اين كار به او شهرت يك پادشاه ماهر در ارتباط و . متحد كرددانمارك ، سوئد جنوبي و نروژ شمالي را

 .مذاكره را در تاريخ داد

وسايل اريكسون ، اسم بلوتوث براي فناوري داده شده كه اميدوار بود بتواند به طور صلح آميزبراي

استاندارد ها را اريكسون مي دانست كه اگر فقط يك شركت اين. را متحد كند، مناسب بودمختلف

 .حمايت كند هرگز موفق نخواهد شد

، توشيبا و مايكروسافت  3com، اينتل ،نوكيا ،  IBMموافقت نامه با، اريكسون يك1998در سال 

را به وجود  Bluetooth Special Interest Groupپايه اين موافقت نامه و گروهامضا كرد كه بر



و پس از آن شركتهاي تري. هدف اين گروه نظارت بر پيشرفت بلوتوث و عمومي ساختن آن بود .آورد

 .كمپاني ديگر به اين سازمان پيوستند2000، موتوروال و بيش از Lucentكام، 

بتواند محصولي كه از تكنولوژي بي سيمكارخانهقبل از اينكه يك : فرايند صدور جواز و گواهينامه

Bluetooth ابتدا محصول . جواز آن را از دو جهت دريافت كنداستفاده مي كند وارد بازار كند بايد

بتواند با دستگاههاي ديگر كه داراي تكنولوژي بي سيممورد نظر استانداردهايي الزم دارد كه

Bluetooth يگر اينكه بايد مجوزهاي الزم براي اين سيستم چه در كشور د. كندهستند ارتباط برقرار

.كه محصول به فروش مي رود مجوزهاي قانوني آنها را دريافت كندسازنده و چه در كشوري

چگونه عمل ميكندبلوتوث

استانداردي براي . آبي ترجمه كرده اندكه بعضي ها در فارسي آن را به دندان Bluetoothتكنولوژي

و ) ها lap topمانند(كامپيوترهاي قابل حمل و نقل ديويي است كه كه براي ارتباطات بي سيمامواج را



الكترونيكي رايج استفاده مي شوند اين امواج براي فاصله هاي نزديك استفاده تلفن هاي همراه و وسايل

نولوژي ميو بوسيله اين تك. براي ارتباطات بي سيم تكنولوژي ارزاني محسوب مي شوندمي شوند و

اطالعات رد و توانيد بين دو وسيله كه داراي اين تكنولوژي باشند به صورت بي سيم پيغام، عكس يا هر

گيگا هرتز 2.4فركانسي در داخل يك ميكرو چيپ قرار دارد و در باند Bluetoothراديوي. بدل كنيد

.عمل مي كند

مي كند، كه استفاده "Frequency Hoping Spread Spectrum"اين تكنولوژي از سيستم

تداخل ناخواسته و غير بار در ثانيه تغيير مي كند كه كمك بزرگي براي جلوگيري از1600سيگنال آن 

بدين ترتيب . طرف مقابل چك مي شودعالوه بر اين بوسيله نرم افزار كد شناسايي وسيله. مجاز است

اين امواج با دو قدرت . قصد مورد نظر مي رسدممي توان اطمينان حاصل كرد كه اطالعات شما فقط به

مثالً داخل يك اتاق ( محيطهاي كوچك را مي تواند پوشش دهد سطح قدرت پايين تر كه. وجود دارند



مثالً كل يك خانه را متواند . ( باالتر كه رنج متوسطي را مي تواند پوشش دهديا در نوع با قدرت) 

نقطه مي اط نقطه به نقطه و هم براي ارتباط يك نقطه با چنداين سيستم هم براي ارتب. ) دهدپوشش

 .تواند استفاده شود

) متر قابل افزايش است  100در صورت تقويت تا(متر قدرت انتقال 10و Kbs 720داراي پهناي باند

قادر . در جهت مناسب استفاده مي كنداين تكنولوژي كه از سيستم گيرندگي و فرستندگي. مي باشد

اگر امواج مزاحم دستگاه ثالثي . موانع غير فلزي عبور دهداست امواج راديويي را از ميان ديوار و ديگر

.اطالعات كند مي شود ولي متوقف نمي شودباعث تداخل شود انتقال



.دارندمتر برد100متر تا 10مجهز به تراشه هاي بلوتوث حدود وسايل

بي (LAN)بلوتوث باعث شده است كه براي شبكه هاي محليهمه برد كوتاه و سرعت محدودبا اين

فاصله دارند متري بلوتوث10سيم مرسوم كمتر باشد، چون اين شبكه هاي كامپيوتري معموالً بيش از 

.متر مگابايت در ثانيه است100تا 10و برد سرعتي آنها 

تراشه نرم افزار نهاده شده دروسيله مجهز به تراشه هاي بلوتوث نزديك يكديگر مي رسند ،وقتي دو

برقرار مي سازد و بلوتوث به طور خودكار يك ارتباط را (Server / Client)گيرنده/ هاي فرستنده 

 .داده ها را نقل و انتقال مي دهد



توانند براي برقراري ارتباط با توليد كننده امواج در يك دستگاه مي7با سيستمهاي امروزي بيش از 

را مي توان به يكديگر  piconetمي گويند چندين Piconetاين شيوهبه. فعال شونددستگاه ديگر

.را تشكيل مي دهند scatternetمتصل كرد كه يك

مجهز به تراشه هاي بلوتوث يك رشتـه خصوصيت بي سيم است كه ارتباطات كوتاه برد بين وسايل

حذف نمي كند ، بلكه يك روش كابلها رابلوتوث فقط. كوچك و اختصاصي بلوتوث را تعريف مي كند

الكترونيكي فراهم مي سازد و شبكه هاي بي سيم براي وصل كردن كامپيوتر ها با همه وسايل همراه

يا شبكه شخصي  PAN)) (Personal Area Network)كامپيوتري كوچك و خصوصي مشهور به

مي سازد كه به آنها امكان مي دهد كه وسايل مختلف بلوتوث يك زبان مشترك بين. را بوجود مي آورد

 .و بهم وصل شوندبه آساني با هم ارتباط برقرار كنند



 :برقراري ارتباط بين وسايل الكترونيكي با يكديگر وجود دارد مانند

بلوتوث چگونه كار مي كند؟

برقراري ارتباط بين وسايل الكترونيكي با يكديگر وجود دارد مانند

هاي رابط الكترونيكيدستگاه

بلوتوث چگونه كار مي كند؟

راه هاي زيادي براي

سيميرابط هاي



هشبككابلهاي

wifi



سيگنالهاي مادون قرمز



هستند كه در دسته لوازم لوازمي…لوازمي همچون كامپيوترها، سيستم هاي سرگرمي، تلفن ها و 

مختلفي با يكديگر ارتباط برقرار كنند مانند اين وسايل مي توانند از طرق. الكترونيكي جاي مي گيرند

راديويي ، اشعه مادون قرمز و يا حتي انواع پيشرفته تري از استفاده از سيم ها، كابل ها ،سيگنال هاي

 .ارتباطيرابط ها و پروتكل هاي

بلوتوثاسپيكر مجهز به

مي شوند، در اين مقاله به روش هاي اتصال دستگاه هاي الكترونيكي به يكديگر روز به روز پيچيده تر

در لوازم الكترونيكي كه داراي يديك روش ارتباطي نسبتا جد. بررسي بلوتوث خواهيم پرداخت

مي شود و يكي از خصوصياتي است كه كار ساختاري ساده است و بصورت بدون سيم و اتوماتيك انجام

 .كندبا لوازم الكترونيكي را جذاب تر و ساده تر مي



!!!مشكل

نكات بين آنها ارتباط برقرار كنند بايد يك سري ازقبل از اينكه دو وسيله الكترونيكي با يكديگر

براي ارتباط بين دو وسيله پيش مي آيد اينست كه اين ارتباط از اولين نكته اي كه. مشخص شده باشد

قرار خواهد شد ؟ آيا الزم است كه از سيم استفاده شود يا ارتباط بوسيله بعضي لحاظ فيريكي چگونه بر

رشته سيم از سيم استفاده شود چندسيگنال ها و بدون سيم برقرار خواهد شد ؟ و اگر الزم استاز

؟ تازه هنگامي كه رشته25براي برقراري اين ارتباط الزم است ؟ يك رشته؟ دو رشته ؟ پنج رشته؟ 

 :رسندروش فيزيكي برقراري ارتباط مشخص شد سوالهاي ديگري هم از راه مي

ريال در آن واحد فقط مي سچه مقدار از اطالعات بايد درآن واحد منتقل شود؟ براي مثال پرتهاي

زمان مي توانند چندين بيت داده را داده را ارسال كنند اما پرت هاي موازي در همين 1bitتوانند 

 .منتقل كنند

ارتباط برقرار خواهند كرد؟ تمامي اطالعات بايد تحت دستورات و دستگاه ها بر چه اساسي با يكديگر

قوانين پروتكل ناميده مي شوند ، پس بهتر است اين شوند كه اين دستورات وقوانين خاصي منتقل

اطالعات تحت چه پروتكلي منتقل شود؟: اينگونه مطرح كنيم كهسوال را



بخش اول-! بلوتوثراه حلي بنام

احتياج به انرژي بسيار كم براي برقراري فناوري بلوتوث با حذف دخالت كاربر در سيستم و همچنين

زيادي در مصرف باطري مي شود تكنولوژي شبكه هايكه موجب صرفه جوييارتباط با وسايل ديگر 

 .كوچك را وارد مرحله جديدي كرد

تلفن همراه خود كه به شما درحالي كه پشت در خانه خود ايستاده ايد به وسيله: اين را تصور كنيد

5د كه شخص مي خواهياز آن. فناوري بلوتوث مجهز است مشغول صحبت كردن با شخصي هستيد

شده و لباسهاي مخصوص خانه را دقيقه بعد مجددا با شما تماس بگيرد چون شما مي خواهيد وارد خانه

اتومبيلتان كه به فناوري  GPSكه از دستگاهبه محظ اينكه شما وارد خانه مي شويد نقشه اي. بپوشيد

منتقل مي شود زيرا شده بود به كامپيوتر شخصي شمابلوتوث مجهز است به تلفن همراهتان منتقل

بلوتوث از كامپيوتر شخصي شما دريافت كرده مبني بر اينكه دستگاه تلفن همراه شما يك سيگنال

دقيقه بعد هنگامي كه 5. كرده ايد را به كامپيوتر شخصيتان منتقل كنداطالعاتي كه شما قبال مشخص

ند گوشي تلفن خانگي شما كه تماس مي گيرد بجاي اينكه تلفن همراه شما زنگ بزدوست شما مجددا

 .سيستم بلوتوث مجهز است زنگ مي زندآن هم به

اما تلفن ثابت شما يك سيگنال بلوتوث از گوشي تلفن همراه دوست شما همان شماره قبلي را گرفته

اتوماتيك تلفن همراه شما روي تلفن خانگيتان دايورت شده است زيرا متوجه شما دريافت كرده و بطور

هر سيگنال بلوتوثي كه گوشي تلفن همراه شما ارسال يا دريافت مي كند! در خانه هستيدشماشده كه 



فعاليت در واقع يعني در واقع مي توان گفت كه اين. ميلي وات از باطري آن را مصرف مي كند 1فقط 

!تاثيري روي باطري تلفن شما ندارد

ست كه وسايل مجهز به تراشه هاي بلوتوث به اين استاندارد روشي ايكي از جالب ترين نكات درباره

تشخيص مي دهند ، ارتباط برقرار مي كنند و داده ها را به دستور شما يا بدون طور خودكار يكديگر را

. استدر خصوصيات بلوتوث يك ارتباط راديويي با برد كوتاه تعريف شده. شما انتقال مي دهنددخالت

به كار مي رود ، متري را تعريف كرده است ، اما به ندرت100ط اين استاندارد هم چنين يك برد متوس

گيرنده / حاوي يك تراشه فرستنده هر وسيله بلوتوث. چون به توان التريكي و هزينه بيشتري نياز دارد

 ISM (Industrial Scientific Medical)سانتيمتري است كه در باند فركانس راديويي4مربعي 

 .گيگاهرتز عمل مي كند 48.2گيگاهرتز تا40.2شكي از يا صنعتي ، علمي ، پز

جهان به رايگان در سازندگان و طراحان اين فركانس را بدين لحاظ انتخاب كردند كه در سراسر

كانال تقسيم مي شود كه هر 79به  ISMباند. دسترس است و محدوديتهاي داشتن مجوز را ندارند 



بلوتوث از لحاظ نظري پهناي باند يك . است دارند كه اين باند رايگانكدام پهناي باند يك مگاهرتزي 

اين سرعت خيلي باال . كيلوبيت در ثانيه است723نزديك به مگابايت در ثانيه را دارد ، كه سرعتي

.داده ها بين وسايل دستي و دسترسي به اينترنت كامالً كافي استنيست ، اما براي انتقال

بخش دوم-! ثبنام بلوتوراه حلي

 :سطح است 2بلوتوث در واقع يك استاندارد شبكه است كه داراي

است كه بلوتوث يك فركانس سطح اول كه به عنوان سطح فيزيكي شناخته مي شود و بيانگر اين ●

راديويي استاندارد است

همچون سطح پروتكل شناخته مي شود و دربرگيرنده قوانين و دستوراتي سطح دوم كه به عنوان ●

اطالعات، تعداد بيت هاي ارسالي در آن واحد و همچنين شمار وسايلي كه بطور مكان و زمان ارسال

 .توانند در عمليات ارسال و دريافت اطالعات شركت داشته باشند مي باشدهمزمان مي

اج برابر كه فركانس اين اموشبكه بلوتوث اطالعات را توسط امواج راديويي با قدرت كم انتقال مي دهد

اين باند فركانس طبق يك كه (2.480GHzتا  2.402GHzدقيقا بين ( است  2.45GHzبا 

و صنعتي كنار گذاشته شده استتوافقنامه بين المللي براي استفاده توسط لوازم علمي ، پزشكي

ينگ يا آن استفاده مي كنيد مانند دستگاه كنترل درب پاركبعضي از وسايلي كه شما هم اكنون نيز از

اطمينان حاصل كردن . استفاده مي كنند ISMبيسيم از فركانس هاي باندجديد ترين نسل تلفن هاي



بلوتوث با امواج دستگاه هاي نامبرده شده تداخل پيدا نكنند يكي از سخت ترين مراحلاز اينكه امواج

 .طراحي اين فناوري است

جلوگيري از تداخل امواجشان با ساير تجهيزات بهره يكي از راه هايي كه تجهيزات بلوتوث از آن براي

براي مقايسه فقط كافي . ضعيفي در حدود يك ميلي وات استمي جويند ارسال سيگنال هاي بسيار

استفاده از امواج . واتي را مخابره كنند3توانند يك سيگنال در حدود است بدانيد تلفن هاي همراه مي

متر محدود مي كند و همچنين با استفاده از 10توث را به حدود برد سيگنال هاي بلوكم قدرت شعاع

كامپيوتر و يا سيگنال هاي ضعيف امكان ايجاد تداخل بين امواج بلوتوث با امواج تلفن همراه ،اين

الزم نيست كه دو دستگاه اما با همين امواج ضعيف هم. دستگاه تلويزيون به كلي منتفي مي شود

بلوتوث براحتي از ديوارهاي خانه شما امواج. ج در ديد مستقيم يكديگر باشندفرستنده و گيرنده اموا

 .چند دستگاه در اتاقهاي مختلف استعبور مي كنند و اين يك امكان خوب براي كنترل

ارتباط داشته باشد به شرطي كه اين دستگاه ها در شعاع ده دستگاه8بلوتوث مي تواند همزمان با 

كنيد كه ممكن است بين اين دستگاه ها تداخل بوجود بيايد اما اين غير ما تصورشايد ش. متري باشند

 spread-spectrum) "جهش فركانس در طيف گسترده"بلوتوث از يك فناوري بنام  .ممكن است

frequency hopping)  بهره مي جويد كه احتمال استفاده از يك فركانس برابر توسط دو دستگاه

منحصر به فرد فركانس79بر پايه اين تكنولوژي هر وسيله از . با به صفر مي رساندهمزمان را تقريبطور



شده است استفاده مي كه بصورت اتفاقي ازميان يك سري فركانس هاي از پيش تعيين شده انتخاب

 .دهدكند كه به بطور منظم از يكي از آنها به ديگري تغيير فركانس مي

اتفاق مي بار در ثانيه1600فركانس توسط دستگاه فرستنده حدود مورد بلوتوث اين عمل تغييردر

توانند از يك بخش محدود و اين بدان معني است كه تعداد دستگاه هاي بيشتري در آن واحد مي. افتد

 .از باند فركانس راديويي استفاده كنند

بخش سوم-! بلوتوثراه حلي بنام

فركانس در طيف گسترده بهره مي گيرند تكنولوژي جهشهنگامي كه دو دستگاه فرستنده بلوتوث از

بر پايه همين . يك فركانس برابر استفاده كنند اين غير ممكن است كه دو دستگاه بطور همزمان از

با دستگاه هايي مانند كنترل درب پاركينگ يا تلفن هاي بي سيم تكنولوژي از اختالل بين امواج بلوتوث



گر در موارد استثنايي اختاللي هم بين امواج بوجود بيايد مدت آن كسر احتي. هم جلوگيري مي شود

 .خواهد بود كه آن هم قابل اصالح استكوچكي از ثانيه

بلوتوث در محدوده برد يكديگر قرار مي گيرند يك گفتگوي هنگامي كه دو يا چند وسيله مجهز به

ه اطالعاتي براي به اشتراك گذاشتن گيرد كه مشخص مي كند آنها چالكترونيكي بين آنها صورت مي

براي اينكار الزم نيست كه كاربر دكمه اي . از آنها بايد توسط ديگري كنترل شوددارند يا اينكه كداميك

 .شودفشار دهد يا دستوري را صادر كند بلكه اين گفتگوي الكترونيكي بطور خودكار انجام ميرا

گفتگو يك شبكه را تشكيل دستگاه هاي بلوتوث موجود در اينبه محض اينكه اين گفتگو صورت گرفت 

هم مي  piconetآنكه به PAN (Personal Area Network)يك شبكه كوچك. مي دهند 

قرار مي دهد يا حتي ممكن شبكه اي كه يك محيط كوچك مانند يك اتاق را تحت پوشش خود. گويند

دستگاه پايه تلفن بي سيم با از فاصله بيناست محيطي كه تحت پوشش خود قرار مي دهد بيشتر

 .گوشي و هدست خود نباشد



همانطور كه قبال بر قرار مي شود دستگاه هاي حاضر در اين شبكه

فركانس سيگنال هاي خود توضيح داديم شروع به استفاده از سيستم جهش فركانس مي كنند و مرتبا

هم در دسترس يكديگر باشند و هم 

ممكن است در همان اتاق برقرار باشد جلوگيري 

piconet بر قرار مي شود دستگاه هاي حاضر در اين شبكه

توضيح داديم شروع به استفاده از سيستم جهش فركانس مي كنند و مرتبا

هم در دسترس يكديگر باشند و هم ك طيف مشخص تغيير مي دهند تا با اينكار

piconet آنها باpiconet ممكن است در همان اتاق برقرار باشد جلوگيري ديگري كه

.اين تكنولوژي بيشتر آشنا شويمحاال اجازه بدهيد با يك مثال با

وقتي كه يك شبكه

توضيح داديم شروع به استفاده از سيستم جهش فركانس مي كنند و مرتبا

ك طيف مشخص تغيير مي دهند تا با اينكاررا بطور اتفاقي در ي

 piconetاينكه از تداخل

حاال اجازه بدهيد با يك مثال با. شود



Silicones

. وسايل مدرن در آن وجود داردكنيم كه شما صاحب يك اتاق مدرن هستيد كه انواعاجازه بدهيد تصور

دستگاه دريافت كننده امواج تلويزيون پلير، يك DVDمثال يك سيستم سرگرمي شامل استريو، يك

همه اين . يك تلفن بي سيم و يك كامپيوتر شخصي همچنين. هاي ماهواره اي و يك دستگاه تلويزيون

براي ارتباط بين واحد اصلي  piconetو هر كدام از آنها از يكاز بلوتوث استفاده مي كننددستگاه ها

تلفن بيسيم يك دستگاه فرستنده و گيرنده بلوتوث در قسمت . استفاده مي كنندو لوازم جانبي خود

كه هرسازندگان اين دستگاه آن را طوري طراحي كرده اند. يكي ديگر در گوشي خود دارداصلي خود و

ديگر استفاده كدام از قسمت ها از يك رنج آدرسهاي خاص كه برايش تعيين شده براي ارتباط با واحد



امواج راديويي با رنج معين هنگامي كه قسمت اصلي دستگاه به كار مي افتد ابتدا شروع به ارسال. كند

به محظ اينكه . پاسخ دهندهستند به آن شده مي كند تا دستگاه هايي كه به امواج در اين رنج حساس

كه در رنج امواج مشخص شده قرار دارد به آن پاسخ گوشي امواج ارسالي را دريافت كرد و تشخيص داد

 .شكل مي گيردمي دهد و به آن ترتيب يك شبكه كوچك

دريافت به بعد هر كدام از اين وسيله ها امواج ديگري را كه متعلق به دستگاه هاي ديگر استاز اين

كامپيوتر و دستگاه سرگرمي  .كنند آن را نديده مي گيرند زيرا با شبكه به وجود آمده هماهنگ نيستند

خودشان تشكيل مي دهند كه رنج آدرس هر كدام يك شبكه بين. نيز به همين ترتيب عمل مي كنند 

ي بين امواج هر شبكه شروع به پرش فركانس .هاي آن قبال توسط سازندگان آنها تعيين شده است

كه امواج هر شبكه كامال مستقل از ديگري و قابل فركانسهاي مجاز مي كنند و به همين ترتيب است



وجود دارد كه هر كدام از دستگاه هاي موجود در  3piconetحال در اتاق شما . تشخيص مي شود

هر كدام از . ده بگيرندبه كدام يك از اين شبكه ها توجه كنند و كدام را نادياتاق دقيقا مي دانند كه بايد

كمي ها هم فركانس امواج خود را هزاران بار در ثانيه تغيير مي دهند و بنابراين احتمالاين شبكه

اتفاق رخ دهد وجود دارد كه در يك زمان دو شبكه از يك فركانس يكسان استفاده كنند و اگر هم اين

اين گونه خطاها طراحي شده كه براي تصحيحتنها كسري از ثانيه به طول خواهد انجاميد، و نرم افزاري

 .اطالعات مختل شده را اصالح مي كند

مزاياي بلوتوث

راههاي . اتوماتيك بودن آن استمهمترين امتيارات بلوتوث بدون سيم بودن، كم هزينه و ارزان بودن و

 .يم وجود داردهم براي ارتباط بدون س) اينفرارد(قرمزديگري مانند ارتباط از طريق اشعه مادون

نوري كه فركانس آنها از فركانس قابل ديده شدن و فهم عبارت است از امواج (Infra Red)اينفرارد

اكثر دستگاه هاي كنترل از راه دوري كه همراه وسايل صوتي و  .توسط چشم انسان پايين تر است

ارتباط و انتقال اطالعات بر . ارسال اطالعات از اينفرارد استفاده مي كنندتصويري عرضه مي شوند براي

اما دو  .اينفرارد يك روش قابل اعتماد و امن است و در ضمن استفاده از آن هزينه زيادي نداردپايه

مستقيم منتشر مي اشعه اينفرارد فقط در مسير: اول اينكه : محدوديت در استفاده از آن وجود دارد

تجربه كرده ايد كه حتما بايد دستگاه ريموت كنترل اين راشود، حتما شما در هنگام استفاده از دستگاه 



آن وسيله بتواند دستور مورد نظر شما را دريافت و را مستقيما به سمت وسيله مورد نظرتان بگيريد تا

 .اجرا كند

يعني. ديگري كه وجود دارد اينست كه تكنولوژي اينفرارد يك تكنولوژي يك به يك استمحدوديت

توسط آن مثال شما مي توانيد. احد فقط بين دو وسيله مي تواند ارتباط برقراركنداينكه در آن و

همزمان آن اطالعات را بهاطالعاتي را از لپ تاپتان به تلفن همراه دوستتان منتقل كنيد اما نمي توانيد

PDA دوست ديگرتان هم منتقل كنيد. 

حسوب مي گردند زيرا عمليات انتقال اطالعاتخصوصيت اينفرارد در بعضي موارد امتياز مالبته اين دو

وجود ندارد فقط بين دو وسيله مورد نظربرقرار مي شود و امكان به وجود آمدن تداخل با وسايل ديگر

همان وسيله اي برسد اين خاصيت باعث مي شود كه اطالعات ارسالي شما فقط به. وغير ممكن است 

 .هاي اينفرارد باشداشيد كه پر از گيرندهكه مورد نظر شماست حتي اگر شما درجايي ب

حداكثر سرعت انتقال اطالعات در . پوشش دهدفناوري بلوتوث ابداع گرديد تا محدوديتهاي اينفرارد را

مگابايت در ثانيه است اما 1كار مي كنند 1.0تر بلوتوث دستگاه هاي بلوتوثي كه با استاندارد قديمي

دستگاه هاي . مگابايت در ثانيه منتقل شوند3عات مي توانند با سرعت اطال2.0در استاندارد بلوتوث 

از استاندارد جديد استفاده مي كنند با دستگاه هاي داراي استاندارد قديمي تر همبلوتوثي كه

 .سازگارند


