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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  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 العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

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 

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

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران انتشارات  " دكتر مهدي فقيه ايماني"كتابي كه در دست داريد با همت 

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

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

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.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف

کرد که کسب و کار بتواند از ینم ینیبشیکس پ چیهازمانی س LTEقبل از چندان دور،  نهدر دوران 

 WiFiمانند  ییهانهیموارد، گز یدر برخ .فاصله بگیرد میسیب یخصوص یهاشبکه یبرا WiFi یورافن

اتصال متداول مانند  یهایورافن یهاتیها از محدودشرکتنبودند. همچنین آل دهیا یعموم LTEو 

کم و  نهیکه هز Wi-Fi هستند و نیز قابل انعطاف ریباال و غ نهید اما با هزامن و قابل اعتما که اترنت

ها و سیم در سازمانهای بیبردند. اما امروزه نقش شبکهرنج می ،ی داردترنییپا نانیاطم تیقابل

 تراکمبا تداوم کرده است.  رییتغ موبایلارتباطات  یتکنولوژ عیسر شرفتیبا پهای تجاری شرکت

 ،ترنییپا یهانهیبه هز یدسترس و 4Gموبایل و گسترش ظرفیت آنها با قابلیت ارتباطات ی ها هشبک

 موفق در صنعت کسب و کار یحل مناسب براراه کی به یصاصتخا LTE یهاشبکهمفهوم جدید 

 است. شده  لیتبد

 تیامن تا کیتراف شیدر مصرف داده و افزا ییجوصرفه به توانیماختصاصی  LTE یایمزااز 

، اختصاصی LTEشبکه با استفاده از  .اشاره کرد بهتر و کاهش مصرف هزینه و انرژیاطالعات 

 و به کنند یتر نوآورعیدهند، سر شیخود را افزا یاتیعمل ییتوانند کارایم یاحرفه یهاسازمان

تواند ارتباطات انسان و یم اختصاصی LTEشبکه  کی خدمات بهتری ارائه دهند.خود  انیمشتر

. در واقع کند اشیا ورود نترنتیا یایدن به کند و یبانیپشتمتحرک شبکه قابل اعتماد  کیرا در  نیماش

LTE شبکه اترنت و  لیتکمه ب یصاصتخاWi-Fi یاریرا در بس یتالیجیکمک خواهد کرد تا تحوالت د 

               در بازار، اختصاصی LTEمحبوبیت  روزافزون شیبا افزا . همچنینفعال سازد عیاز صنا

LTE و در  باشد میسیشبکه ب برای در جهان ینقش منحصر به فرد کننده شروعتواند می یصاصتخا

 .گام بردارد 5G رسیدن به ریمس
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ها و از جانب سازمان (White paper)تاکنون گزارشات صنعتی متعددی در قالب مقاالت سفید 

 LTEادیسیس، هاربر و ... برای شبکه پوینت، رهای صنعتی بزرگ مانند کوالکام، کریدل شرکت

اختصاصی )سازمانی( به چاپ رسیده است. ولی تا به امروز کتابی که کلیه مباحث مطرح شده در این 

های به روز دنیا باشد، در دسترس ها و چالشها را به طور جامع پوشش دهد و مطابق با فرصتشبکه

های کامپیوتری و با توجه به ش در زمینه شبکهها تحقیق و پژوهنبوده است. بنابراین پس از سال

های برتر بر آن شدم که های کسب و کار نوین از طریق فناوریاحساس نیاز صنعت در راستای روش

تالش خود را در جهت تألیف و گردآوری چنین کتابی به انجام رسانم. در این کتاب سعی شده است 

 صی در قالب پنج فصل به شرح زیر باشد:کلیه مطالب به صورت کامال ساده، روان و تخص

بیان شده است.  LTEسازی سازمانی مربوط به شبکه های پیادهها و چالشدر فصل اول، فرصت

 های مخابراتی در این راستا باید بردارند، اشاره شده است.های بعدی که شرکتهمچنین به گام

ها و ابتدا به اصول مدیریتی در شبکه پردازد. در این فصلمی LTEهای فصل دوم به مدیریت شبکه

 پرداخته شده است. LTEسپس به مدیریت و کنترل خط مشی در شبکه 

است که در این معماری مدیریت ابر  LTEفصل سوم شامل معماری شبکه سازمانی با استفاده از 

 شود.سازمانی نیز مطرح می

یا در جهت ایجاد کسب و کارهای اختصاصی با رویکرد اینترنت اش LTEهای در فصل چهارم شبکه

 ها نیز بررسی شده است. نوین صنعتی و تجاری معرفی شده است. چشم اندازه آینده این نوع شبکه

     در یکی از بهترین و  LTEهای سازی شده برای شبکهدر نهایت فصل پنجم به مدل پیاده

 است. اشاره شده ns-3ساز سازهای دنیا به نام شبیهترین شبیهمحبوب

در پایان بدیهی است که محتوا و نگارش کتاب خالی از اشکال نخواهد بود. لذا اینجانب صمیمانه از 

 کنم.دریافت انتقادات و نقطه نظرات اساتید گرامی، محققیق و صنعتگران در این عرصه استقبال می

 سیدمهدی فقیه ایمانی

 0938بهار      




