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بلوتوث چيست و از كجا آمد؟
به نامازنام پادشاه دانماركيHarald Blatand زبان انتقال بهازپسكهگرفته شده

.استبلوتوث تغييريافتهبهانگليسي
وكه توانست دانماركبوديك وايكينگوزيستميالدي مي 981تا 940سالهايدربين

.نمايدمتحدراسوئد ونروژ
يكپارچه سيستم هاى كامپيوتر در قالبى بدون سيستم تاكيد دارد كه نماد بر پايه اتحادبلوتوث

بنابراين از آنجايى كه بلوتوث با معرفى يك معيار جهانى به  .كار و تالش پادشاه دانماركى است
 .هماهنگ كردن هزاران استاندارد رقيب مى پردازد؛ اين نام براى آن انتخاب شده است

در آن زمان در حال ساخت يك ارتباط .اريكسونتوسط شركت ١٩٩٤ايده اصلى در سال
تصميم گرفتبودوراديويي كم مصرف ، كم هزينه بين تلفن هاي همراه و يك گوشي بي سيم

.را براي تمامي سيستمها بكاربرداين روشكه
بنابراين با شركتهايبودنخواهدموفقتنهاييبهميدانستIBM ،٣نوكيا ، ،اينتلcom ،

 Bluetooth SIG: Bluetoothگروه. كرد امضاايموافقتنامهتوشيبا و مايكروسافت
Special Interest Group هدف اين گروه نظارت بر پيشرفت بلوتوث . را به وجود آورد

 .و عمومي ساختن آن بود



٤

پيوستن شركتهاي تري كام،Lucent، كمپاني٢٠٠٠مايكروسافت و موتوروال و بيش از
ارتبـاط كه قابليـت مي كرداستفادهمتفاوتمپانيها از پروتكلهايکساخت ايندستگاههاي

.نداشتند
مختلفشركتهايساختدستگاههايارتباط بينپياده سازي پروتكل استاندارد براي برقراري
گواهينامهفرايند صدور جواز و:
كندبرقرارتواند با دستگاههاي ديگرداراي بلوتوث ارتباطمحصول مورد نظر مي
     ديگر اينكه بايد مجوزهاي الزم براي اين سيستم چه در كشور سـازنده و چـه در كشـوري كـه

.محصول به فروش مي رود مجوزهاي قانوني آنها را دريافت كند

بلوتوث چیست و از كجا آمد؟
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بلوتوث چگونه كار مي كند؟

٤ مربعي گيرنده/فرستنده تراشه يك حاوي بلوتوث وسيله هر  
،علمي ، صنعتي يا راديويي فركانس باند در كه است سانتيمتري

تا گيگاهرتز2.04از استرايگان جهانسرتاسردركه پزشكي
را فركانسفرستندهكهكند مي عمل گيگاهرتز2.48

Transmitterگويند.
پهناي كدام هركه شودمي تقسيمفركانسي كانال٧٩ بهبانداين  

.دارند مگاهرتزي يك باند
است متر ده تا متر سانتى ١٠ بلوتوث، در استاندارد ارتباطى محدوده  

.است افزايش قابل نيز متر صد تا مخابره قدرت افزايش با كه
نزديك سرعتي كه،دارد را ثانيه در مگابايت يك باند پهناي بلوتوث  

 براي اما ، نيست باال خيلي سرعت اين.است ثانيه در كيلوبيت ٧٢٣ به
  كافي كامالً اينترنت به دسترسي و دستي وسايل بين ها داده انتقال
.است

با يكديگر وگيرندقرار مييك بانددربلوتوثدارايدو دستگاه

.كنندميازتباط برقرار
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بلوتوث چگونه كار مي كند؟

Bluetoothبراى خاصى پروتكل از و است كوتاه برد با ولى راديويى امواج ارتباطات از نوعى 
 سازنده معتبر هاى شركت كه است دليل همين به و كند مى استفاده خود اطالعات ارسال

.كنند شركت پروژه اين در تا دارند زيادى عالقه كامپيوترى و ارتباطى هاى دستگاه
برند مي بهره راديويي امواج از كنند نمي استفاده بلوتوث از كه دستگاههايي.
راديويى امواج .شود مى پخش هوا در فرستنده توسط كه هستند هايى سيگنال راديويى امواج 

  ها، ماهواره موبايل، سيم، بى هاى تلفن .هستندDataنوع هر و تصوير صدا، انتقال به قادر

.هستند نوع اين از اتومبيل دزدگير وتلويزيون کنترل
دنبال بلوتوث كه هدفي تريناصلي واقع در . رود مي بكار ها شبكه بين پلي عنوان به بلوتوث 

 تلفن يك بلوتوث بين ارتباط مثال.است متفاوت كامالً ابزارهاي بين ارتباط برقراري امكان ميكند
PDAدستگاه يك و همراه
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بلوتوث چگونه كار مي كند؟
:مشخصات شبكه بلوتوث به صورت مختصر آمده است
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بلوتوث چگونه كار مي كند؟ 

اين تكنولوژي كه شبكه محلي شخصي نيز ناميده ميشود
مشهور بهPAN:Personal Area Network 
          اتصال دادن بين وسـايل بلوتـوث مـي توانـد بـدون دخالـت مسـتقيم مـا انجـام بگيـرد .

وقتي دو وسيله مجهز به تراشه هاي بلوتوث نزديك يكديگر مي رسند ، نرم افزار نهاده شده 
بلوتوث بـه طـور خودكـار يـك      (Server / Client)گيرنده/ در تراشه هاي فرستنده 

.ارتباط را برقرار مي سازد و داده ها را نقل و انتقال مي دهد
اين تكنولوژي به دو صورت عمل مي نمايد:
 موبايل به موبايل: نقطه به نقطه
 چند پرينتر و فقط يك دستگاه كامپيوتر:  نقطه به چند نقطه
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بلوتوث چگونه كار مي كند؟ 

٧٢٠باند پهناي دارايKbsقدرت متر١٠و 
 قابل متر١٠٠تا تقويت صورت در( انتقال

)است افزايش
ايجاد و ثالث دستگاه مزاحمت درصورت 

  ولي شود مي كند اطالعات انتقال تداخل
.شود نمي متوقف
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بلوتوث چگونه كار مي كند؟

دستگاه٧از بيش امروزي سيستمهاي با          
 توليد با ارتباط برقراري براي توانند مي

  فعال ديگر دستگاه يك در امواج كننده
 گويند ميPiconetشيوه اين به .شوند

 يكديگر به توان مي راpiconetچندين
 راscatternetيك كه كرد متصل

.دهند مي تشكيل
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بلوتوث چگونه كار مي كند؟
بلوتوث در انواع وسايل مورد استفاده دارد نمونه هايي از آن را مي بينيد.
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بلوتوث مزاياي

جايگزيني سيم با شبكه بلوتوث در ابزارهاي كوچك كامپيوتري مانند موس. 
آسان بودن اشتراك فايل بين دستگاههاي متفاوت مثالً يكPDA و يك كامپيوتر كيفي. 
         هماهنگي دستگاههاي مجهز بـه تكنولـوژي بلوتـوث بـدون دخالـت كـاربرو امكـان ارتبـاط

 .دستگاههاي ساخت كارخانجات مختلف با هم
 اتصال به اينترنت براي بسياري از دستگاهها، مثالً يك گوشي تلفن همراه ميتواند به عنوان يك

.مودم براي يك كامپيوتر كيفي به كار رود
 قيمت ارزان آن و امكان عبور آن از بسياري ازموانع برخالف امواج مادون قرمزكه بايد به صورت

ــد    ــت كننـ ــتقيم حركـ ــون   . مسـ ــرل تلويزيـ ــال در كنتـ ــوان مثـ ــه عنـ بـ
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ارتباط در بلوتوث

يا همزمان ارتباطSynchronous:بود خواهد ثانيه در كيلوبايت ٤٢٣ اطالعات انتقال نرخ.  
  اطالعات ارسال و دريافت به قادر همزمان طور به گيرنده و فرستنده دستگاه ارتباط نوع اين در

.هستند
يا غيرهمزمان ارتباط كه ارتباط ديگر نوع درAsynchronousانتقال نرخ دارد نام 

  به نسبت ارتباط اين بيشتر سرعت وجود با البته .بود خواهد ثانيه در كيلوبايت ٧٢١ اطالعات
.ندارد را زمان يك در دريافت و ارسال قابليت همزمان، ارتباط

نام به تكنيكى از هم با دستگاهها تداخل از جلوگيري براي سيستم اين درSpread
Spectrum Frequencyكه دهد مى اجازه ها دستگاه به تكنيك اين و كند مى استفاده  

.باشند داشته فركانس تغيير خودكار صورت به شده مشخص فركانسى محدوده يك در
كند مى چك را ارتباطى هاى كانال ثانيه در بار ١٥٠٠ از بيش آزاد كانال يابنده تكنولوژى اين در  

 به را آزاد كانال يك جديد ارتباط يك ايجاد صورت در و باشد خبر با شده اشغال هاى كانال از تا
.دهد اختصاص ارتباط آن
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پروتكلهاي ارتباطي

) Standbyدستگاه هايى كه به هيچ پيكونتى متصـل نباشـند، در حالـت انتظـار     : )انتظار
ثانيه به پيغام ها گـوش   ١.٢٨جهش فركانسى در هر  ٣٢در اين حالت، دستگاه با حدود . هستند

.مى دهد
:Inquiry    اگر دستگاهى بخواهد با دستگاه ديگرى ارتباط برقرار كنـد و آدرس آن مشـخص

اگر آدرس مشخص نباشد، توسط يك پيغام كدى براى تقاضـاى  . باشد، يك پيغام ارسال مى كند
اگر پاسـخى دريافـت   . پيغام مشابه را به واحد پيرو مى فرستد ١٦واحد اصلى . پاسخ مى فرستد

 .پيغام ارسال مى كند ١٦نشود، واحد اصلى دوباره 
)Activeدر اين حالت اطالعات درحال ارسال هستند: )فعال.
) Holdزمانى كه هم واحد اصلى و هم پيـرو در حالـت انتظـار هسـتند و هـيچ      : )حفظ كردن

در . هدف از اين حالت، ذخيره توان اسـت . اطالعاتى مبادله نمى شود، اين حالت برقرار مى شود
 .غير اين صورت مبادله اطالعات به طور ثابت صورت مى گيرد

Sniff:اين حالت تنها براى دستگاه پيرو قابل اجرا است كه براى ذخيره توان انجام مي شود.
) Park ــف ــت  : )توق ــت در ايــن روش، از حال ــر اســت   Holdفعالي .هــم كمت



١٥

امنيت و اصالح خطا

است زير قرار به خطا اصالح و امنيت پروتكلهاي:
جمله از امنيت مدهاي رمز نگاري؛ و  صالحيت احراز ، هويت تشخيص پروتكلهاي از بلوتوث 

 از استفاده و سرويس ها؛ و دستگاهها براي جداگانه دسترسي كنترل ؛ پيوند سطح در امنيت

.ميكند حمايت دستگاه، نوع به بستگي شناسه انواع
اين در .ميكند فراهم امن پيوند اليه يك ساختن براي را تكنيكهايي پيوند سطح در امنيت 

 بلوتوث دستگاههاي بين امني پيوند پيوند، سطح در هويت تشخيص و رمزنگاري با تكنيكها
.ميشود فراهم

دو هر بين كه گيرد مي صورت پيوندي كليد يك براساس بلوتوث در هويت احراز و رمزنگاري 
 ارتباط صدد در دستگاه دو كه باري اولين كليد اين توليد براي .دارد وجود هم با مرتبط دستگاه

 هويت دستگاه دو آن توسط كه ميشود فراخواندهPairingمتد آيند، مي بر يكديگر با
.مينمايند ايجاد پيوند برقراري براي مشترك كليد يك و كرده احراز را يكديگر

اوليه مقداردهي زمان در شخصي هويت عدد يك از هم با ارتباط براي دستگاهها همچنين 
 دستگاه يك با ارتباط براي عبور رمز يك مانند واقع در عدد اين .ميكنند استفاده ارتباط

.ميكند عمل بلوتوث
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امنيت و اصالح خطا
فركانس روش اين در .ميكند استفاده فركانس برش نام به تكنيكي از بلوتوث اين بر عالوه 

  بار ١٦٠٠ مجاز فركانس محدوده در خودشان بين توافقي الگوي براساس دستگاه دو بين ارتباطي
 به يافتن دست شود ايجاد ارتباطات در كمتري نويز اينكه بر عالوه تا ميشود عوض ثانيه، در

  در امنيتي نكات برخي .شود دشوار هم هكرها براي دستگاه دو بين شده بدل و رد واقعي داده
:است آمده زير جدول
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تهديدات امنيتي و حفاظت در برابر تهديدات

امنيتي تهديدات:
برابر در بلوتوث شبكه هاي شبكه درون شده هك دستگاه يك طريق از شبكه سمع استراق 

 امواجي قادرند كه دستگاههايي وسيله به ميتوانند هكرها .آسيب پذيرند سرويس منع حمالت
.آورند بوجود شبكه در كاذب ترافيك بفرستند،٢.٤GHz فركانس در

حملهSNARF  را بلوتوث داراي دستگاه برروي موجود اطالعات توانند مي مهاجمان كه:
.كنند سرقت

يا و نمايند استراق را اطالعات توانند مي كه هكرها توسط :شبكه مجاز كاربر آسيب پذيري  
.بيندازند كار از را نظر مورد بلوتوث

حملهBlue Jacking كه حمله سرريز در شبكه هاي معمولي است.
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تهديدات امنيتي و حفاظت در برابر تهديدات

حفاظت در برابرتهديدات:

از كاربران استفاده نحوه قوانيني، وضع و سياستگذاري با شبكه ها مديران :مديريتي اقدامات 
.كنند مشخص را آنان مسئوليت هاي و شبكه

كد از دستگاهها تمام كه كنند پيدا اطمينان بايد شبكه ها مديران :شبكه درست پيكربندي 
 بايد برنامه ها حفاظت كاربرد اليه در همچنين .ميكنند استفاده هويت احراز براي شخصي هويت

.گردد تأمين عبور كلمه با

را بلوتوث شبكه هاي امنيت كه شده اند توليد كاربردي برنامه هاي بعضي :شبكه بر اضافي نظارت 
Blueبرنامه ها اين از يكي .ميآورند فراهم شبكه ها اين براي را بيشتري امنيت و ميكنند كنترل

Watchاست شده طراحي ويندوز محيط براي كه ميباشد.
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خالصه
براي راديويي امواج كوتاه بازه يك از ميشود، ناميده نيز شخصي محلي شبكه كه تكنولوژي اين 

.ميكند استفاده بيسيم كوچك شبكه يك بين داخلي ارتباط
اصليترين واقع در .رود بكار موجود شبكه هاي بين پلي عنوان به ميتواند همچنين بلوتوث 

 بعنوان .است متفاوت كامالً ابزارهاي بين ارتباط برقراري امكان ميكند دنبال بلوتوث كه هدفي
.كرد برقرار ارتباطPDA يك و همراه تلفن گوشي يك بينBluetoothبا ميتوان مثال

٢.٤ باند پهناي از بلوتوثGHzشبكه هاي ديگر باند پهناي به نزديك كه ميكند استفاده 
.است بيسيم

استفاده نودها بين ارتباط براي  دسترسي نقطه هيچ از يعني است  كاره تك شبكه يك بلوتوث 
 نودها بين اسليو - مستر رابطه يك همواره حال اين با .هستند مشترك نودها تمام و نميشود

.ميدهد شكل را پيكونت يك نودها بين ارتباط نوع اين .دارد وجود
نوبه به نيز كالس كه دارد برپاشده شبكه كالس به بستگي دستگاهها بين فاصله ميزان حداكثر 

.دارد دستگاهها توان ميزان به بستگي خود
باشد مي غيرهمزمان و ،همزمان نقطه چند به ،نقطه نقطه به نقطه ارتباط داراي.
صورت به خطرات با مفابله وراههاي امنيتي ،خطرات متنوع امنيتي سطحهاي و باال امنيت داراي 

كارآمد بسيار
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