
))BluetoothBluetooth((' ' טכ נולו גיית ה ב לו ט ותטכ נולו גיית ה ב לו ט ות

'?'?מה זה בלוטותמה זה בלוטות
' ' פיתוח הבלוטותפיתוח הבלוטות

' ' השימ וש בבלוטותהשימ וש בבלוטות
' ' יתרונות וחסרונות הבלוטותיתרונות וחסרונות הבלוטות



'?'?מה  ז ה  ב ל ו טו תמה  ז ה  ב ל ו טו ת
שיועד ל הח ליף את שיועד ל הח ליף את , , אלחוטי במרחב האישיאלחוטי במרחב האישי--הוא תקן טכ נולוגיהוא תקן טכ נולוגי' ' בלוטותבלוטות

ה כבלים במכ שירים ניידים וביתיים תוך כ די שמירה על רמה גבוהה  ה כבלים במכ שירים ניידים וביתיים תוך כ די שמירה על רמה גבוהה  
..של אבטחהשל אבטחה

מחיר נמוך מחיר נמוך , , המאפיינים העיקריים של הט כנולוגיה הזו כוללים יציבותהמאפיינים העיקריים של הט כנולוגיה הזו כוללים יציבות
..ושימוש במעט חשמלושימוש במעט חשמל

..התקן מאפשר תקשורת של עד  שמונה מכ שירים בו זמניתהתקן מאפשר תקשורת של עד  שמונה מכ שירים בו זמנית



''פיתוח  ה ב לו ט ותפיתוח  ה ב לו ט ות
.. השבדית השבדיתאריקסוןאריקסוןי חברת י חברת "" ע ע19961996הט כנולוגיה פותחה בשנת הט כנולוגיה פותחה בשנת 

 שהיה  שהיה בלוטלנ דבלוטלנ ד  הראל דהראל ד  1010--ש מלך ד נ מרק מהמאה  הש מלך ד נ מרק מהמאה  ה""היא נקרא ה עהיא נקרא ה ע
ועקב כ ך היה ועקב כ ך היה , , ידוע ביכולתו לגרום לאנשים לד בר אחד ע ם השניידוע ביכולתו לגרום לאנשים לד בר אחד ע ם השני

..מאחד  שבטים יריביםמאחד  שבטים יריבים
בתחילה היא נועדה  לשימוש בדיבוריות סלולאריות אך בהמשך התברר בתחילה היא נועדה  לשימוש בדיבוריות סלולאריות אך בהמשך התברר 

שיש לה מגוון רחב של יישומים אפשריים והיא נפתחה לשימוש שיש לה מגוון רחב של יישומים אפשריים והיא נפתחה לשימוש 
..י כל חברה שרצתה בכ ךי כל חברה שרצתה בכ ך""בחינם עבחינם ע



''השימו ש ב ב לו ט ותהשימו ש ב ב לו ט ות

, , דיבורית אלחוטית לטלפוןדיבורית אלחוטית לטלפון: : כגוןכגון, , יישומים רביםיישומים רבים' ' לטכ נולוגית הבלוטותלטכ נולוגית הבלוטות
העברת העברת , , תקשורת והעברת נתונים בין טלפון למחשב או לטלוויזיהתקשורת והעברת נתונים בין טלפון למחשב או לטלוויזיה

 והעברת אודיו לרמקולים ללא  צורך בחיווט ועוד  והעברת אודיו לרמקולים ללא  צורך בחיווט ועוד מקרןמקרןנתונים לנתונים ל
..יישומים ואפשרויות רבותיישומים ואפשרויות רבות

, , AppleApple , ,IntelIntel , ,IBMIBM((י חברות מהמובילות בשוק י חברות מהמובילות בשוק ""הט כנולוגיה אומצה עהט כנולוגיה אומצה ע
MicrosoftMicrosoftוהיא נמצאת כיום בקשת רחבה  של מכשיריםוהיא נמצאת כיום בקשת רחבה  של מכשירים, , )) ועוד ועוד..

ל פינה ל פינה ""לאחר שצהלאחר שצה, , 20032003בנובמבר בנובמבר ' ' בישראל הח ל  השימוש בבלוטותבישראל הח ל  השימוש בבלוטות
מ מ ""ל פי הוראה של רהל פי הוראה של רה) ) יגה רץיגה רץ''גג  2.452.45((את תחום התדרים הנחוץ  את תחום התדרים הנחוץ  

..אריאל שרוןאריאל שרון
הט כנולוגיה ח דר ה בקנ ה מידה רחב בארץ ובעולם כאשר מחיר הט כנולוגיה ח דר ה בקנ ה מידה רחב בארץ ובעולם כאשר מחיר 

. . המ כשירים בהם היא מותק נת ירדהמ כשירים בהם היא מותק נת ירד



יתרונו ת וחסרונו תיתרונו ת וחסרונו ת
::ח סרונותח סרונות

הפרעות מצד מכשירים אלקטרוניים הפרעות מצד מכשירים אלקטרוניים 
  2.452.45((שפועלים באות ו תחום תדרים שפועלים באות ו תחום תדרים 

). ). גיגהרץגיגהרץ
רוחב פס נמוך יח סית מונע אפשרויות רוחב פס נמוך יח סית מונע אפשרויות 

של העברת קב צי ם גדולים וזרימה של העברת קב צי ם גדולים וזרימה 
. . של וידאושל וידאו

::יתרונותיתרונות
תת תת לעומת לעומת ((אין צורך בקו ראיה אין צורך בקו ראיה 

) ) אדוםאדום
חשוב במ יוחד חשוב במ יוחד ((הספק חשמל נמוך הספק חשמל נמוך 
) ) בה תקנים ניידיםבה תקנים ניידים

יכולת הצפנה סבירה יכולת הצפנה סבירה 
 מכשירים  מכשירים 88אפשרות לתקשר עם עד אפשרות לתקשר עם עד 

במ ק ביל לכל רשת במ ק ביל לכל רשת 
חי בור אוטומטי בין המכ שירים חי בור אוטומטי בין המכ שירים 

) ) WIWI--FIFI--לעומת  תקן הלעומת  תקן ה((השונים השונים 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/DELL_TrueMobile_350_Bluetooth_card.jpg


סיכום סיכום 
פרצה  דר ך בתחום התקשורת האלחוטית בין פרצה  דר ך בתחום התקשורת האלחוטית בין ' ' טכ נולוגית הבלוטותטכ נולוגית הבלוטות

..המ כשירים האלקט רוניים של העולם המודר ניהמ כשירים האלקט רוניים של העולם המודר ני
יתרונותיה הם בפשטות התקשורת בין המכ שירים וכיוצא מזאת יתרונותיה הם בפשטות התקשורת בין המכ שירים וכיוצא מזאת 

..הפעל ה קל ה  ונוחההפעל ה קל ה  ונוחה
..כ ניסת הט כנולוגיה בהיקף רחב התאפשרה לאחר ה ורדת מחירהכ ניסת הט כנולוגיה בהיקף רחב התאפשרה לאחר ה ורדת מחירה

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Bluetooth_headset.jpg


מ ק ורות מיד עמ ק ורות מיד ע

))LearnLearn//BluetoothBluetooth//comcom..bluetoothbluetooth..wwwwww://://httphttp((' ' האתר הרשמי של בלוטותהאתר הרשמי של בלוטות

..ויקיפד יה העברית והאנ גל יתויקיפד יה העברית והאנ גל ית
. .  תמונות תמונותמגוגלמגוגלתמונות תמונות 

http://www.bluetooth.com/Bluetooth/Learn
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