آﯾﺎ ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۴.۰آﯾﻨﺪه اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را ﺷﮑﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮﭼﻤﺪار ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪازﯾﺪ» ،ﺑﻠﻮﺗﻮث«
ﻫﻤﭽﻮن آوای ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ی دور دﺳﺖ ،ﺳﻮ ﺳﻮ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﻫﻤﯿﺘﺶ از ﯾﺎدﻫﺎ رﻓﺘﻪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻋﺎدی ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﻠﻮﺗﻮث در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎ ﺑﻮده و در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را رﻗﻢ

زﻧﺪ.

ﻫﺮ ﻧﺴﺨﻪ ای ﮐﻪ از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺎن
اﺗﺼﺎﻻت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﮐﺎرﺑﺮان را ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ )و ﺣﺎﻻ
ﮔﺠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮدﺷﺎن( ﻧﮕﻪ دارد .اﻣﺮوز زﻣﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﯾﺎد
ﺷﺪه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ واﻗﻌﺎ ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ از ﺣﻀﻮرش در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﻤﺎن
ﻫﯿﺠﺎن زده ﮔﺮدﯾﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؛ در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﺮا ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث وﺟﻮد ﻧﺪارد؟

دﻻﯾﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﺗﻮث اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
راه ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻫﻢ
ﺗﻼش ﻧﻨﻤﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺮای  Wi-Fiﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺶ ] ۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ورژن  [۳.۰ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در رﻧﺞ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ  ۲.۴ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺟﻔﺖ ) (Pairﺷﺪن
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدد.
در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره داﺷﺘﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ رخ ﺑﮑﺸﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث
ﺑﻠﻮﺗﻮث ۱
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺣﺎل ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺸﺘﻪ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻧﺴﺨﻪ  ۱ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﺴﻞ ﻫﺎی
آﯾﻨﺪه را ﺷﮑﻞ داد .ﻧﺴﺨﻪ ﯾﮏ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی ﺑﻮد؛ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺖ )ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۷۲۱ﮐﯿﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( و ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری
رو ﺑﻪ رو ﮔﺸﺘﻪ و ﺧﻄﺎﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽ داد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻠﻮﺗﻮث در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد  1.0و  1.0Bﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﺎی دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺪل

ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث  1.1و  1.2ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﻧﺴﺨﻪ  ۱.۱ﻣﺸﮑﻼت اﺗﺼﺎل را ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﯽ ﺣﻞ ﻧﻤﻮد

و  1.0Bﻧﯿﺰ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻫﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻧﺴﺨﻪ ی  ۱.۲از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ )(AFH
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪن اﺧﺘﻼﻻت در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮاﮐﺎﻧﺲ ۲.۴
ﮔﯿﮕﺎﻫﺮﺗﺰ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،اﺗﺼﺎﻻت ﻫﻤﮕﺎم و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
) (eSCOﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺗﺼﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ دراز ﻣﺪت ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی
ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ(.

ﺑﻠﻮﺗﻮث ۲
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﺷﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ دوم ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،در
ﺳﺎل  ۲۰۰۴ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﮑﻼت در ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ

 EDRﯾﺎ »ﺳﺮﻋﺖ داده ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ« ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺌﻮری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ دوم از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ

ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ دو
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ در ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
ﺳﻪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم  v2.1 + EDRﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدد .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ  SSPﯾﺎ »ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺳﺎده و اﯾﻤﻦ« ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺖ ﭘﺮوﺳﻪ  Pairﺷﺪن دو دﺳﺘﮕﺎه را

ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎده و راﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎز ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻼش ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻠﻮﺗﻮث۳

ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮم در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۰۹ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺖ .از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻨﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .در ﻧﺴﺨﻪ ی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،از اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﺷﻨﺎی  802.11اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ۲۰
ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻠﻮﺗﻮث در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ زﻣﺎﻧﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  802.11اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی
ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ،ﺿﺮوری ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۳ﺑﻪ ﻧﺎم  Enhanced Power Controlﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮﺗﻮث را اﺻﻼح ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در اﯾﻦ
ﻧﺴﺨﻪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دارای ﺑﻠﻮﺗﻮث )ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن
ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﻦ آﯾﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻣﺎﻧﯽ
دﭼﺎر ﺗﻐﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪوده ای دورﺗﺮ
از دﺳﺘﮕﺎه دوم ﮐﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ آن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

ﻧﺴﺨﻪ ﭼﻬﺎرم از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﭼﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد؟
ﻧﺴﺨﻪ  ۴.۰از ﻓﻨﺎوری ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را »ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﺳﺎل  ۲۰۱۰و ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ

ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻧﺴﺨﻪ  ،۳.۰ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺸﺖ .در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺗﺮی از  ۳.۰ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺻﺮﻓﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ،اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ  ۴.۱و  ۴.۲ﺑﺎﻋﺚ

اﯾﺠﺎد ﻫﯿﺠﺎن در ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺪﻧﺪ؛ ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﺎزه ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﺳﺘﺮﯾﻢ درون ﺧﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی .MP3
ﻧﺴﺨﻪ  ۴.۰ﺑﺎ ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﻤﺮاه ﮔﺸﺖ :ﺑﻠﻮﺗﻮث ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژی ﭘﺎﻦ .ﺣﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎز و
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺮژی ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺎل اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دو دﺳﺘﮕﺎه
را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﭼﯿﭗ ﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث اﮐﻨﻮن ارزان ﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺪک ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ درب ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﯿﺠﺎن زده ﺷﺪ؟
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﭘﺎﻦ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺪوده ﭘﻮﺷﺶ ،ﺑﻬﺒﻮد در اﺗﺼﺎل و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده ای ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
از ﺑﻠﻮﺗﻮث  ۴.۰ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را از روی اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .آﯾﻨﺪه را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ

ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻣﺎن را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

