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ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ و
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋﻠﻮم ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻴﻚ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم و ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ روﺷﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻤﻌﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ،
ﻣﺆﻟﻔﺎن ،ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﻳﺪه و ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮر ﻧﺸﺮ
درﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮد ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ "دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻓﻘﻴﻪ اﻳﻤﺎﻧﻲ

" و ﺗﻼش ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺘﺸﺎرات

ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا :زﻫﺮه ﻗﺰﻟﺒﺎش
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﺷﻤﺎ داﻧﺶﭘﮋوه ﮔﺮاﻣﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آدرس
) dibagaran.mft.infoارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي( ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ و
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮده ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان را ﻛﻪ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ،
ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

bookmarket@mft.info
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مقدمه مولف
در دوران نه چندان دور ،قبل از  LTEسازمانی هیچ کس پیشبینی نمیکرد که کسب و کار بتواند از
فناوری  WiFiبرای شبکههای خصوصی بیسیم فاصله بگیرد .در برخی موارد ،گزینههایی مانند WiFi
و  LTEعمومی ایدهآل نبودند .همچنین شرکتها از محدودیتهای فناوریهای اتصال متداول مانند
اترنت که امن و قابل اعتماد اما با هزینه باال و غیر قابل انعطاف هستند و نیز  Wi-Fiکه هزینه کم و
قابلیت اطمینان پایینتری دارد ،رنج میبردند .اما امروزه نقش شبکههای بیسیم در سازمانها و
شرکتهای تجاری با پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات موبایل تغییر کرده است .با تداوم تراکم
شبکههای موبایل و گسترش ظرفیت آنها با قابلیت ارتباطات  4Gو دسترسی به هزینههای پایینتر،
مفهوم جدید شبکههای  LTEاختصاصی به یک راهحل مناسب برای کسب و کار موفق در صنعت
تبدیل شده است.
از مزایای  LTEاختصاصی میتوان به صرفهجویی در مصرف داده و افزایش ترافیک تا امنیت
اطالعات بهتر و کاهش مصرف هزینه و انرژی اشاره کرد .با استفاده از شبکه  LTEاختصاصی،
سازمانهای حرفهای میتوانند کارایی عملیاتی خود را افزایش دهند ،سریعتر نوآوری کنند و به
مشتریان خود خدمات بهتری ارائه دهند .یک شبکه  LTEاختصاصی میتواند ارتباطات انسان و
ماشین را در یک شبکه قابل اعتماد متحرک پشتیبانی کند و به دنیای اینترنت اشیا ورود کند .در واقع
 LTEاختصاصی به تکمیل شبکه اترنت و  Wi-Fiکمک خواهد کرد تا تحوالت دیجیتالی را در بسیاری
از صنایع فعال سازد .همچنین با افزایش روزافزون محبوبیت  LTEاختصاصی در بازار،
 LTEاختصاصی میتواند شروع کننده نقش منحصر به فردی در جهان برای شبکه بیسیم باشد و در
مسیر رسیدن به  5Gگام بردارد.
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تاکنون گزارشات صنعتی متعددی در قالب مقاالت سفید ) (White paperاز جانب سازمانها و
شرکتهای صنعتی بزرگ مانند کوالکام ،کریدلپوینت ،رادیسیس ،هاربر و  ...برای شبکه LTE
اختصاصی (سازمانی) به چاپ رسیده است .ولی تا به امروز کتابی که کلیه مباحث مطرح شده در این
شبکهها را به طور جامع پوشش دهد و مطابق با فرصتها و چالشهای به روز دنیا باشد ،در دسترس
نبوده است .بنابراین پس از سالها تحقیق و پژوهش در زمینه شبکههای کامپیوتری و با توجه به
احساس نیاز صنعت در راستای روشهای کسب و کار نوین از طریق فناوریهای برتر بر آن شدم که
تالش خود را در جهت تألیف و گردآوری چنین کتابی به انجام رسانم .در این کتاب سعی شده است
کلیه مطالب به صورت کامال ساده ،روان و تخصصی در قالب پنج فصل به شرح زیر باشد:
در فصل اول ،فرصتها و چالشهای پیادهسازی سازمانی مربوط به شبکه  LTEبیان شده است.
همچنین به گامهای بعدی که شرکتهای مخابراتی در این راستا باید بردارند ،اشاره شده است.
فصل دوم به مدیریت شبکههای  LTEمیپردازد .در این فصل ابتدا به اصول مدیریتی در شبکهها و
سپس به مدیریت و کنترل خط مشی در شبکه  LTEپرداخته شده است.
فصل سوم شامل معماری شبکه سازمانی با استفاده از  LTEاست که در این معماری مدیریت ابر
سازمانی نیز مطرح میشود.
در فصل چهارم شبکههای  LTEاختصاصی با رویکرد اینترنت اشیا در جهت ایجاد کسب و کارهای
نوین صنعتی و تجاری معرفی شده است .چشم اندازه آینده این نوع شبکهها نیز بررسی شده است.
در نهایت فصل پنجم به مدل پیادهسازی شده برای شبکههای  LTEدر یکی از بهترین و
محبوبترین شبیهسازهای دنیا به نام شبیهساز  ns-3اشاره شده است.
در پایان بدیهی است که محتوا و نگارش کتاب خالی از اشکال نخواهد بود .لذا اینجانب صمیمانه از
دریافت انتقادات و نقطه نظرات اساتید گرامی ،محققیق و صنعتگران در این عرصه استقبال میکنم.
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