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  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی ���  و�
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 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  و انفورماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر 

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

را به  چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

در زمينه امور نشر  مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و  "حسن خستوانه-جناب آقايان سيدابراهيم موسوي پور"كتابي كه در دست داريد با همت 

تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و 

  قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
و بلوتـوث در سـاخت    GSM  ،UMTS  ،LTE  ،WiMAX  ،LANسـیم ماننـد    هاي بـی  آوري فن

مانند تلفن و دسترسی به اینترنـت در هـر زمـان و تقریبـا از هـر       ،ارتباط و تبادل داده با ایجاد خدماتی
اي در مورد زمینه ها، فقط پیشها و رسانهاي از کتاب طیف گسترده ،اند. امروزه مکانی انقالبی ایجاد کرده

ها به توضیح در خصوص یـک سیسـتم خـاص بسـنده      آن ي  همهو معموالدهند  ها ارائه می آوري این فن
هـا را بـا جزئیـات     ، معموالً تنها یکی از سیستمدهند ها را پوشش می هایی که این فناوري کنند. کتابمی

اینترنـت   ،براي کسب اطالعات در ایـن حوضـه  کنند و به طور معمول بسیار پیچیده هستند.  توصیف می
معموالً خیلی کوتاه و سطحی اسـت   ،یابید میدر اینترنت مقاالتی که مطالب و ، اما منبع خوبی است نیز
 کتابی جـامع  بر آن شدم تاکار دارد. به همین دلیل،  و ها سر یا فقط با مکانیسم خاص یکی از سیستمو 

گونه نگرانـی، بتواننـد    از هر غگیري آن و فاراتا با فرارائه کنم مندان به این موضوع  عالقه ي کلیهرا براي 
  به اهم اطالعات مورد نیاز خود در این زمینه دسترسی داشته باشند.

سـیم کـه در بـاال     هاي بی یکی از سیستم ي مقدمه و مرور مفصلی درباره ،هاي این کتاب هر یک از فصل
سعه هر سیستم شـده  هاي تو اي نیز در تبیین افکار و استدالل دهد. تأکید ویژه است را ارائه می هذکر شد

، اهمیت اساسی موضوعات سخن گفته شده است. عـالوه بـر ایـن    "چرایی"بلکه  "چگونه"است. نه تنها 
هـا انجـام شـده اسـت. بـراي برخـی از        آوري ها و مشترکات بین فن هایی براي نشان دادن تفاوت مقایسه
پردازند، در حـالی کـه در مـوارد دیگـر      میها، چندین فناوري به طور مستقیم با یکدیگر به رقابت  برنامه

کنـد. بـراي   سیم، کاربرد عملی را بـراي کـاربر نهـایی ایجـاد مـی      هاي مختلف بی تنها ترکیبی از فناوري
خواهند درك خود را از یک سیستم آزمایش کنند، هر فصـل بـا لیسـتی از سـواالت      خوانندگانی که می

ها اشاراتی به استانداردهاي مربوطـه و سـایر مراجـع     ي فصله، در همهمراه بوده و براي تحقیقات بیشتر
  دارند.

بهـره گرفتـه شـده     ،که امروزه در دسترس هستند نیـز  یسیم هاي بی براي نگارش این کتاب، از فناوري
اتصـال مطلـوبی را    EDGEو  UMTS، ، بلوتـوث سیم بی ي ، شبکهدر هنگام مسافرت و است. در خانه

کـه در هـر زمـان و از هـر      اندبه وجود آوردهاند و این امکان را  فراهم کرده این حوضهدر براي تحقیقات 
. به تا بتوانم این کتاب را به بهترین شکل به نگارش در بیاورم و عزیزان ارتباط برقرار کنم اساتیدبا  ،کجا

  نموده.توصیف خود آن را هایی است که  فناوري ماحصل، این کتاب نوعی
انـد و پیشـنهادات ارزشـمندي در مـورد      هاي مختلف نقـش داشـته   افراد در بازنگري در فصلبسیاري از 

خواهم از این طریق از همـه کسـانی کـه کمـک و      می ،بنابراین ؛اند ، سبک و دستور زبان ارائه دادهمحتوا
  خوبشان همواره همراه من بوده است، تشکر کنم.ي  مشاوره

   


