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تعو� قصة تقنية �لبلوتو� 02 
 Lund �لسويدية  لوند  جامعة 
�لr ترتبط بعالقا6 مميز� مع 
 o �لتطويرية  �لبحو�  قسم 
 .Ericsson ��يكسو1  شركة 
تقنية  Íترعي  !حد  ,يقو� 
�لبلوتو� !1 `لك مت بصدفة 
بني ¦اعة !`1 ,هاتف نقا�. 
على  �لقائمو1  الحظ   `2
 Bستخد�� ميكنهم  !نه  `لك 
منخفضة ال  ��Aيوية   6�AAتر
تتطلب مو�فقة �¦ية ,متاحة 
يريد  شخص   bأل  Âلعا�  o
جر�  ,هكذ�  �ستخد�مها. 
��Aيوية  �قاقـا6  �ختيا� 
�تصا�   wإلجر�  �صغ*
 ��ألجهز بني  السـلكي 
 zهذ ,لتشجيع  ֲדا.   ��ملجهز
�لشركا6   �,لدعو �لتقنية 
ֲדا  �ملشا�كة   02 �ألخر� 
"��يكسو1"  شركة  قامت 
 ١٩٩٤  Bعا  o   Ericsson

�لتقنية   zهذ سر  عن  بالبو¶ 
 ١٩٩٨  Bعا  o, ,باملجا1 
"توشـيبا"  شركة   �نضمت 
 "B�  × b!" شركة, Toshiba

 Nokia "نوكيا"  ,شركة   IBM

,شركة "�نتل" Intel 02 شركة 
لتشكيل   Ericsson ��يكسو1 

ما يعرs مبجموعة `�6 �هتاB خاSIG Ð لتطوير ما بد!6 به 
 o قو�عد معيا� صناعي w�2سا o مًال!, Ericsson "1يكسو��"
�لعاB نفسه   o التصا� �لالسلكي قص* �ملد�. ,هكذ� جر��
 zتال, صناعي  كمعيا�   Bluetooth �لبلوتو�  تقنية  عن  �إلعال1 
 Bليو� ,تضم  منه.  �أل,�  �إلصد��  ظهو�   Øلتا�  Bلعا�  o `لك 
تقنية  تطوير   o �ملشا�كة  �لشركا6  من  �ملئا6   SIG nموعة 
�لبلوتو� ,هذ� يسمح بد,�z بتخفيض نفقا6 �لتطوير ,جعل 

.Ìلتقانة !كثر �نتشا�� zهذ

مميز�Y تقنية �لبلوتو�
١. حتدA �ملو�صفة �ملعيا�ية لتقنية بلوتو� Bluetooth مد� عمل 

قص* يصل 02 ١٠ !متا�.
� برقاقة تقنية بلوتو� تبا�A �لبيانا6 A,ملز� �٢. ميكن لألجهز

 02 تصل  بسرعة  بينها  فيما 
٧٢١ كيلو بايت o �لثانية.

٣. ال تشكل �جلد��1 عائقا 
�غم   Bluetooth  �2شا�  Bما!

طاقتها �ملنخفضة.
٤. 12 �ملد� �لقص* ,�لطاقة 
 Bluetooth لتقنية  �ملنخفضة 
Ãعلها غ* منافسة للشبكا6 

 wireless Lan ملحلية�
 Bمدعو jكل جها b٥. «تو
�قاقة  على   Bluetooth بتقنية 
 ١,٥ بقيا�  مرسل  مستقبل 
حزمة  ضمن  تعمل  2نش 
�لتر6�AA �لر�Aيوية "�لصناعية 
 rل�  ISM ,�لطبية"  ,�لعلمية 
 ,  ٢,٤٠٢ بني  تتر�,¶ 
,`لك  هرتز  ٢,٤٨٠ جيجا 
,فق ٧٩  قنا� بعر¹ ١ ميغا 

هرتز.
�قاقة   bحتتو كذلك   .٦
�ملستقبل �ملرسل على برنامج 
�ملتحكم  يدعى  مدمج 
 Controller Link بالوصلة 
 �!جهز على   sبالتعر  Bيقو
Bluetooth �ألخر� ,باالتصا� 

,تبد� �لبيانا6 فيما بينها.
,هكذ� نكو1 قد قدمنا موجًز� 
 ،Bluetooth ألهم ميز�6 تقنية
 �02 جانب سرA  قصة حيا

هذz �لتقنية ,ظهو�ها.
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 Bluetooth لبلوتو�� Vملد� kقص Pتقنية �لتشبيك �لر��يو
بعضها  بني   Fالتصا� �لتقنية  ֲדذ_  �ملجهز�  لألجهز�  تسمح 

.Yلبيانا� Fتبا�#

2عد�A: عالw عثما1 

(خب* تصميم مو�قع)


