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	 ��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  "س محمدجواد حسين زاده فرد و دكتر مرتضي مالجعفريمهند"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  
طـور جـامع مـورد بررسـی قـرار       به SDNهاي  افزار یا شبکه  هاي مبتنی بر نرم در این کتاب، شبکه      

عنوان یکی از رویکردهاي نسل جدیـد   ها به اند. هدف از تهیه این کتاب، معرفی و کاربرد این شبکه  گرفته
باشـد. تمرکـز     هاي کامپیوتري و مخابراتی براي دانشجویان و محققان فعال در حوزه شبکه مـی  در شبکه

هـا اسـت. بـراي درك     هاي آن بـا سـایر شـبکه     دها و تفاوتها، کاربر این کتاب بر روي معرفی این شبکه
اي درخصـوص    شود تـا خواننـدگان از دانـش پایـه      درست مطالب، پیش از مطالعه این کتاب، توصیه می
هاي کامپیوتري را گذرانده باشند. همچنین، بـراي   شبکه برخوردار بوده باشند و دانشجویان، درس شبکه

نویسـی جـاوا،     هاي برنامـه   ها، تسلط بر زبان اندازي و اجراي این شبکه  و راهسازي   استفاده از محیط شبیه
مورد نیاز است. این کتاب براي دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتـري تخصصـی    ++Cپایتون و 
دهندگان شبکه، خصوصاً کارشناسان مراکـز   هاي مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و یا توسعه در رشته
منـد بـه تحقیـق و      باشد. به خصوص براي افراد عالقـه   هاي ابري مناسب می  یع شده مثل محیطداده توز

سـازي در ایـن     هاي نوین و همچنین محققانی که قصد ارائـه مقـاالت و یـا شـبیه     توسعه در حوزه شبکه
  زمینه را دارند، این کتاب زمینه مناسبی را ایجاد خواهد کرد. 

هاي کامپیوتري و مخابراتی معرفی شده است کـه بـه    دیدي در حوزه شبکههاي اخیر، مفاهیم ج  در سال
تأثیر قرار داده اسـت. از همـین    توان گفت مفاهیم و رویکردهاي قبلی را از جهات مختلف تحت  نوعی می
هاي نسل جدید در حوزه صنعت و دانشگاه از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت. بـه خصـوص در      رو، شبکه

سلولی نسل جدید و یا مباحثی مانند رایانش ابري و مراکز داده بـزرگ، اهمیـت ایـن     سیم  هاي بی شبکه
شود. این موضوع خصوصاً در دوره کنونی کـه شـاهد گسـترش اسـتفاده از شـبکه        موضوع دو چندان می

تبدیل شده است، اهمیت    اینترنت بنا به دالیل گوناگون هستیم و مدیریت آن به امري غامض و پیچیده
دهد؛ چراکه مدیریت و رسیدگی به تقاضاي کـاربران فـراوان ایـن شـبکه       را بیش از پیش نشان میخود 

هاي سنتی قدیمی براي پاسخگویی به تمـامی   طلبد. روش  براي ترافیک داده، رویکردهاي جدیدي را می
جه نخسـت،  هاي نسل جدید سعی بر آن دارند تا در در باشند؛ از همین رو، شبکه  این نیازها مناسب نمی

کنندگان خدمات چه در حوزه اینترنت و چه در حـوزه    مدیریت شبکه را ساده کنند. این امر براي فراهم
ها بسیار بحرانی و قابل توجه  باشد و به خصوص در مورد کنترل هزینه  بسترهاي مخابراتی بسیار مهم می

هـاي   انـد. شـبکه    مشکالت ارائه داده کارهاي مختلفی را براي حل این  هاي نسل جدید، راه شود. شبکه  می
SDN هاي کوچـک و بـزرگ     تواند مزایاي بسیار زیادي را براي شرکت    ها است که می  حل  یکی از این راه

  فراهم نماید. 
هاي بزرگ به خصوص در زمینه ارائه خدمات و تولید ادوات شبکه از ایـن رویکـرد     حاضر، شرکت در حال

  کنند.    ز داده خود استفاده میها و مراک در طراحی شبکه
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هـا و یـا مـدیریت سـاده و حتـی ارائـه        همچنین، بنا به دالیل مختلفی ممکن است براي کـاهش هزینـه  
طور نا خودآگاه به سمت استفاده از این رویکـرد   هاي کوچک به  خدمات مناسب از سوي بعضی از شرکت

  د. هاي خود گرایش پیدا کرده باشن بندي شبکه  در استخوان
به صورت تئوري  ها در این کتاب سعی شده است که ابتدا با یک دید علمی، مبحث مربوط به این شبکه

هـاي سـنتی بیـان شـود. در      هاي در حال استفاده و یا شـبکه  بررسی شود و تفاوت و مزایاي آن با شبکه
و موضوعات مهم بیان گردیـده و در   ها شبکه سایر ها در کاربردهاي این شبکه ادامۀ آن، مباحث مربوط به

  ها از سطح بسیار پایین و ساده ارائه شده است.   اي کار با این شبکه  نهایت، آموزش مقدماتی و پایه
ي مطالب ارائه  شده در این کتاب، حاصل دانـش و تجربـه نویسـندگان در    شایان ذکر است که مجموعه

جایی که همه باشد و و از آنهاي مرتبط میو حوزهها مطالعه، تحقیق و تدریس در این حوزه طول سال
به هیچ منبع و مرجعی در متن به صورت مستقیم ارجـاع داده نشـده    است،مطالب برداشت نویسندگان 

باشـیم    را پذیرا مـی  ، دانشجویان و صاحب نظران محترمدر پایان، هر گونه پیشنهاد از سوي اساتیداست. 
ت ارزشمند در جهت بهبود کیفیت این کتاب بهـره گرفتـه شـود. امیـد     و سعی خواهد شد تا از این نظرا
سازي این فناوري و آشنایی فعاالن حوزه شبکه در دانشگاه و در صنعت   است این کتاب در راستاي بومی

  مفید واقع شود. 
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