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  مقدمۀ مترجمین
هـاي   سیم در حال تبدیل شدن به یک قطب قدرتمند ارتباطی است که تنوعی از سـرویس            تکنولوژي بی 

اکنـون، اینترنـت و    اي مختلـف و هـم   هـاي مـاهواره   هاي موبایـل، سـرویس     تلفن. دهد  مختلف را ارائه می   
سیم هستند که بـا گذشـت مـدت        این گوناگونی تکنولوژي بی    سیم، تنوعی از    هاي ناحیۀ محلی بی     شبکه

سیم، یک سري موضـوعات کلیـدي را          این کتاب حول محور تکنولوژي بی     . اند  زمان کوتاهی، مطرح شده   
  :دهد هاي کلی زیر ارائه می بندي در دسته
هـاي     در این دسته پارامترهایی همچون باندهاي فرکانـسی، تکنیـک          :تکنولوژي و معماري   §

  .گیرند گ سیگنال و معماري شبکه مورد بررسی قرار میکدین
هاي سـلولی،     ها، شبکه   سیم همانند ماهواره    هاي بی   این کتاب، انواع مهم شبکه    :  شبکه انواع §

 .کند سیم را معرفی می هاي ناحیۀ محلی بی سیم ثابت و شبکه هاي دسترسی بی شبکه
م ارائـه   یسـ   هـاي بـی     اي شـبکه  هاي مختلفی را بر      این کتاب، طراحی   :رویکردهاي طراحی  §

 .کند نظر پارامترهاي مختلف ارزیابی می نموده و آنها را از نقطه
گیرد کـه     سیم در گسترة متنوعی از کاربردها مورد استفاده قرار می            تکنولوژي بی  :کاربردها §

 . شود در این کتاب به برخی از این کاربردها پرداخته می
مفاهیمی همچون حوزة زمان، حوزة     . پردازد  تقال اطالعات می  فصل اول این کتاب به بررسی مبانی ان       

هاي آنالوگ و دیجیتال از جمله مـواردي هـستند کـه در ایـن فـصل مـورد بررسـی قـرار                   فرکانس، داده 
  . گیرند می

نظر مسافت تحـت پوشـش، ارائـه شـده و بـه               از نقطه ،  هاي ارتباطی   بندي شبکه    تقسیم در فصل دوم  
شـوند در   هاي مختلف سوئیچینگ نیز در ادامۀ این فصل مطـرح مـی       روش. ودش  بررسی آنها پرداخته می   
  . گیرند  مورد بررسی قرار میATMهاي  انتهاي این فصل، شبکه

هاي مرجعی که براي معماري شبکه مطـرح   مدلهاي ارتباطی و   به بررسی پروتکل  ،فصل سوم کتاب  
  . شوند ند که در این فصل مطرح می دو مدلی هستOSI و TCP/IPهاي  مدل. پردازد اند، می شده

هـاي    هـاي مختلـف انتـشار در محـیط           بررسـی روش   هـا و     آنتن در فصل چهارم این کتاب به معرفی      
هـاي تـصحیح خطـا، از جملـه           مفاهیمی همچون نـویز، محـو شـدگی و روش         . شود  سیم پرداخته می    بی

  . گیرند مواردي هستند که در این فصل مورد بررسی قرار می
هاي مختلف مدوالسـیون در ایـن         روش. پردازد  هاي کدینگ سیگنال می     به بررسی روش  فصل پنجم   
  . شوند فصل معرفی می

هاي طیـف گـسترده       د بررسی قرار گرفته و تنوعی از روش       ردر فصل ششم، مفهوم طیف گسترده مو      
  . شوند  معرفی میFHSS ،DSSSهمچون 

بروز خطاهاي بیتـی مبتنـی بـر    . دازدپر طور خاص به بحث کدینگ و تصحیح خطا می       فصل هفتم به  
هـاي کـدینگ    لذا بایستی با استفاده از روش   . هاي سیمی است    سیم بیشتر از شبکه     هاي بی   ماهیت شبکه 

  . وري کانال را افزایش داد تشخیص و تصحیح خطاي مناسب، بهره
اي،   همـدارهاي مـاهوار  . شـود  پرداختـه مـی  اي  در فصل هشتم به معرفی و بررسی مخـابرات مـاهواره         

اي، از جملـه      هـاي مـاهواره     هاي شبکه   اي، پیکربندي   باندهاي فرکانسی، موانع انتقال در مخابرات ماهواره      
  . گیرند مواردي هستند که در این فصل مورد بررسی قرار می



 

هـاي سـلولی، آنـالوگ     در این فصل، مبـانی شـبکه  . پردازد  هاي سلولی می    فصل نهم به بررسی شبکه    
  . شوند هاي نسل سوم معرفی می  نسل دوم و سیستمCDMAل دوم،  نسTDMAنسل اول، 

. شوند  سیم معرفی می    هاي حلقۀ محلی بی     هاي بدون سیم و همچنین سیستم       در فصل دهم، سیستم   
 از جمله موارد دیگري هـستند کـه در ایـن            WiMAXسیم پهن باند همانند       استانداردهاي دسترسی بی  

  . شوند داده میفصل، پوشش 
در پیوسـت ایـن   . پـردازد   سیار یا موبایل میIPسیم و  هاي کاربرد بی هم به بررسی پروتکل فصل یازد 

  . گیرند هایی همچون پیام کنترل اینترنت، تأیید اعتبار پیغام مورد بررسی قرار می فصل نیز پروتکل
. شـود   سـیم متمرکـز مـی       طور خاص بر روي تکنولـوژي شـبکۀ ناحیـۀ محلـی بـی               فصل دوازدهم به  

LANمادون قرمز،    هاي LAN     هاي طیف گسترده وLAN          هاي مایکروویو، از جمله مـواردي هـستند کـه
  . شوند در این فصل معرفی می

 Wi-Fi و همچنـین اسـتاندارد   IEEE 802.11سـیم    بـی LANفصل سیزدهم به بررسـی اسـتاندارد   
یـن فـصل پوشـش داده    در اطور کامل  ساختار و معماري این استانداردها و کاربردهاي آنها به       . پردازد  می
  . شوند می

هـاي رادیـویی،    مشخـصه . پـردازد   مـی IEEE 802.15فصل چهاردهم به معرفی بلوتوث و اسـتاندارد  
هاي مدیریت خط ارتباطی از جمله مواردي هـستند کـه در ایـن فـصل                  هاي باند پایه، مشخصه     مشخصه

  . شوند پیرامون این استانداردها ارائه می
هـاي    هـاي ارزشـمند در زمینـۀ شـبکه          وفسور استالینگز، یکـی از کتـاب      سیم پر   هاي بی   کتاب شبکه 

مبتنی بر این اهمیت، سعی شده است تا ایـن          . ستسیم ا   هاي بی   ر خاص در حوزة شبکه    طو  ارتباطی و به  
طور کـل،   کتاب تا حد امکان با بیانی سلیس به زبان فارسی بر گردانده شده و در اختیار دانشجویان و به                 

رغم سعی انجام شده در بهینه بودن کتـاب ترجمـۀ شـدة پـیش رو،                  علی. مند قرار گیرد   همخاطبین عالق 
کماکان ممکن است نقایصی در آن وجود داشته باشد و یا اینکه ممکن است در برخی از موارد، ترجمـۀ                    

لــذا . جـایگزینی کــه مخاطــب، مــد نظــر دارد، از ترجمــۀ ارائــه شــده، در تفهــیم مطلــب، کــاراتر باشــد 
یم، نقطه نظرات ارزشمند خود را پیرامون این کتاب به آدرس پست الکترونیـک زیـر ارسـال              خواهشمند

  . نمایید
Seyyed_asghari@aut.ac.ir 

  با تشکر از تمامی شما، هموطنان عزیز
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