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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
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  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

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

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

  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، 

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

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 تالش جمعي از همكاران  " دكتر جهانگير دادخواه چيمه"كتابي كه در دست داريد با همت 

  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 توسعه در زمینه مخابرات وسعت زیـادي یافتـه و ایـن رشـته، حـوزه هـاي متفـاوتی را         امروزه تحقیق

پوشش داده است. می توان گفت مخابرات بیسیم و سیار در نوك پیکـان توسـعه مخـابرات مـی باشـد،      
یعنی مخابرات بیسیم و سیار شامل دو بخش رادیویی و ثابت با استفاده از فناوري هاي متفـاوتی ماننـد   

ها، سرورها و خطوط انتقال پرسرعت با شتاب در حال توسعه و گسترش می باشد. هم اکنون نسل رادیو
پنجم مخابرات سیار آخرین مراحل اجرایی شدن خود را سـپري کـرده و بـه عنـوان شـبکه اي جـامع و       

بـه عنـوان    5Gجذاب در بسیاري از کشورها مراحل عملیاتی شدن خود را طی مـی کنـد. در کنـار آن،    
عی جذاب در دو حوزه علمی و فنی نظر بسیاري از دانشجویان و اساتید را بـه خـود جلـب نمـوده     موضو

در پژوهشـگاه   5Gاولـین پـروژه تحقیقـاتی را در حـوزه      1392است. اینجانب بـا تـیم همـراه از سـال     
در می باشـد کـه    5Gارتباطات و فناوري اطالعات آغاز نمودم. کتاب حاضر جلد اول از کتابی با موضوع 

آن سعی شده است مشخصات و نیازمندي هاي نسل پنجم با زبانی دقیق، فنی و ساده بیان گردد. امیـد  
ت ااست این کتاب مورد توجه جامعه علمی قرار گیرد و خوانندگان کتـاب، اینجانـب را از بـازخورد نظـر    

  خود محروم نفرمایند. 
وهشـگاه ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات،     در اینجا الزم می دانم از همه دوستان و همکـاران خـود در پژ  

  مخصوصا همکاران خود در پروژ هاي نسل پنجم صمیمانه تشکر نمایم.

  

  

  

  

  

  

  

  


