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ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻧﻮآوری ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﺴﯿﻢ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪک از ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﭼﻨﺪی اﺳﺖ روی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وای ﻓﺎی ﺗﺎزه ای ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اش ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻪ وای ﻓﺎی ﭘﺴﯿﻮ ﻧﺎم دارد ﺑﺮای آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ دﯾﺘﺎ را در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻠﻮﺗﻮث ]ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ده ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﯿﭙﺴﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ وای ﻓﺎی و
ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻠﻮﺗﻮث ﮐﻢ ﻣﺼﺮف و  [ZigBbeeﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ.
وای ﻓﺎی ﭘﺴﯿﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ راﯾﺎﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺷﺪه دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺧﻮد در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﺳﻤﭙﻮزﯾﻢ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ  USENIXﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﻊ و ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮآوری در زﻣﯿﻨﻪ وای ﻓﺎی ﭘﺴﯿﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﯿﮕﻨﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ در ﭼﯿﭗ ﻫﺎی
وای ﻓﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﭼﯿﭗ ﻫﺎ ﻫﻢ از ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ
ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻧﻮع آﻧﺎﻟﻮگ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وای ﻓﺎی ﭘﺴﯿﻮ از ﺑﺎزﺗﺎب ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﭘﮑﺖ ﻫﺎی وای ﻓﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد .وی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ وﯾﺪﺋﻮ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد در
اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ای از ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی رادﯾﻮﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﭘﺮدازﻧﺪه ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺴﯿﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﮑﺖ ﻫﺎی وای ﻓﺎﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺎن روی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻤﺎرت ﻓﻮن ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از ﺷﺒﮑﻪ وای ﻓﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎن درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل داده آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11ﻣﮕﺎﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻋﻼم
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻠﻮﺗﻮﺛﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی وای ﻓﺎی ﭘﺴﯿﻮ در
دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻزم اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﭘﺎﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﻠﻮﺗﻮث ﺳﻨﺘﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﺪﺋﻮی زﯾﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.
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