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مقدمه ناشر
خــط مشــي كيفيــت انتشــارات مؤسســه فرهنگــي هنــري ديباگــران تهــران در عرصــه كتابهايــي اســت كــه
بتوانــد خواســتههاي بــه روز جامعــه فرهنگــي و علمــي كشــور را تــا حــد امــكان پوشــش دهــد.
حمــد و ســپاس ايــزد منــان را كــه بــا الطــاف بيكــران خــود ايــن توفيــق را بــه مــا ارزانــي داشــت تــا بتوانيــم در راه
ارتقــاي دانــش عمومــي و فرهنگــي ايــن مــرز و بــوم در زمينــه چــاپ و نشــر كتــب علمــي دانشــگاهي ،علــوم پايــه
و بــه ويــژه علــوم كامپيوتــر و انفورماتيــك گامهايــي هرچنــد كوچــك برداشــته و در انجــام رســالتي كــه بــر عهــده
داريــم ،مؤثــر واقــع شــويم.
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 عنوان قديميترين
و راحتترين راه دستيابي به اطالعات و اطالعرساني ،بيش از پيش روشن مينمايد.
در ايــن راســتا ،واحــد انتشــارات مؤسســه فرهنگــي هنــري ديباگــران تهــران بــا همــكاري جمعــي از اســاتيد،
مؤلفــان ،مترجمــان ،متخصصــان ،پژوهشــگران ،محققــان و نيــز پرســنل ورزيــده و ماهــر در زمينــه امــور نشــر
درصــدد هســتند تــا بــا تالشهــاي مســتمر خــود بــراي رفــع كمبودهــا و نيازهــاي موجــود ،منابعــي ُپربــار،
معتبــر و بــا كيفيــت مناســب در اختيــار عالقمنــدان قــرار دهنــد.
كتابــي كــه در دســت داريــد بــا همــت "مهنــدس مهــدی نیکنــام " و تالش جمعي از همكاران انتشــارات ميســر
گشــته كــه شايســته اســت از يكايــك ايــن گراميــان تشــكر و قدرداني كنيم.
كارشناسي و نظارت بر محتوا :زهره قزلباش
شپــژوه گرامــي درخواســت مينمايــد بــا مراجعــه بــه آدرس
در خاتمــه ضمــن سپاســگزاري از شــما دان 
( dibagaran.mft.infoارتبــاط بــا مشــتري) فــرم نظرســنجي را بــراي كتابــي كــه در دســت داريــد تكميــل و
ارســال نمــوده ،انتشــارات ديباگــران تهــران را كــه جلــب رضايــت و وفــاداري مشــتريان را هــدف خــود ميداند،
يــاري فرماييــد.
اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.
مدير انتشارات
مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
bookmarket@mft.info

دوستان عزیز!
من یک مهندس برق هستم .نزدیک به ده سال است در مدیریت مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات
نفت ایران مشغول به کار هستم .به اعتقاد من بهترین روش برای شروع یادگیری در هر زمینه ای دریافت
مفاهیم اولیه و پایه است .به بیانی دیگر در صورتی که با اگرهای فراوان به کنکاش تمام جنبه های یک مسئله
بپردازیم دریافت ما کامل تر و یافته ها ماندگار تر خواهد بود .در نیمههای راه فعالیتم در شرکت نفت و با توجه
به همین دیدگاه ،تالشی فردی برای درک نحوه عملکرد تجهیزات ،ارتباط میان آنها و ساختار کلی شبکه
ارتباط داخلی شرکت متبوعم را شروع کردم .به موجب فراوانی مراجع و گستردگی مطالب ،مطالعات پراکنده
و یادداشت برداری ها متعدد بود .ذهنم ساختار منسجم نداشت و همه چیز آن وسط پهن بود .تا اینکه به
واسطه یکی از دوستان با کتاب راجش کومار آشنا شدم .مهندس راجش کومار جین مدیر بخش سیگنال
و انتقال وزارت راه آهن هند است و یکی از وزنه های سنگین در بخش ارتباطات محسوب میشود .در کنار
مقاالت علمی فراوان و تحقیقات عملی مفید و کارساز در زمینه سیگنالینگ و ارتباط مخابراتی او عضو هیئت
بازبینی سازمان بین المللی  ITU-Tنیز می باشد .خواندن چند فصل ابتدایی کتاب مرا مطمئن کرد که او نیز
روزی (که به موجب ارتقا به پستی باالتر  7ماه اوقات فراغت پیدا کرده) در همین مسیر قدم برداشته است.
اولین درسی که باید به خاطر بسپاریم این است  :بدون داشتن درک درستی از  PDHهرگز قادر به دریافت
مفاهیم  SDHنخواهیم بود .برای درک  PDHباید در مورد  ،HDB-3کالک TDM، PCM ،و ...بدانیم .پس یک
فصل به توضیح در مورد این مطالب اختصاص داده شد .خطای بیت مهمترین معیار برای سنجش کیفیت
یک سیگنال دیجیتال است .برای درک صحیح از خطای بیت و علت وقوع آن باید در مورد مشخصات بستر
انتقال و اثرات مختلف آن اطالعاتی کسب کنیم .به همین دلیل یک فصل را به مشخصات بستر انتقال و
تاثیر آن بر کیفیت سیگنال اختصاص دادیم .ناگفته پیداست که حرفه ایهای انتقال راه دور مخابراتی نباید
از مبدل های آنالوگ به دیجیتال و برعکس غافل شوند به همین دلیل در فصلی مجزا به این مقوله پرداخته
شده است .بحث مالتی پلکس دیجیتال بدون توجه به مفاهیم مالتی پلکس های آنالوگ اولیه مانند FDM

کامل نخواهد شد به همین دلیل در یک فصل به مفهوم مالتی پلکس و مالتی پلکس آنالوگ پرداخته ایم .در
ادامه و در فصولی مجزا به مفاهیم  PDHو  SDHنگاهی انداختیم .بحث مدیریت و نگهداری  PDHاز مفاهیم
پایه در  SDHاست پس با من موافق هستید که باید در مورد آن نیز صحبت می شد SDH .از بسیاری پیشینیان
خود از نظر ظرفیت ،انعطاف پذیری و قابلیت های مدیریتی برتر است .توپولوژی های فراوانی در  SDHقابل
پیاده سازی است و این بحث به طور مختصر درقالب پروتکشن سوئیچ ها بیان شده است .رشد ترافیک دیتا
در سالهای اخیر  SDHرا به سمت پیشرفت هایی سوق داده تا امکانات خود را بروز کند .در یک فصل در مورد
قابلیت های جدید  SDHبه منظور کسب توانایی حمل دیتا و ارتقا به  NG-SDHمی پردازیم .در فصلی دیگر به

پیشرفت های صورت گرفته در زمینه بستر انتقال خواهیم پرداخت .در ادامه و به منظور پوشش جدیدترین
تکنولوژی های موجود در دنیا  OTNرا زیر ذره بین برده ایم و یک فصل کامل در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
برای چاپ کتاب با مهندس راجش کومار در ارتباط بوده ام و ایشان مکاتبات خود با انتشارات  CRCآمریکا
در مورد چاپ ترجمه کتاب در ایران را برای من ارسال کردند اما در نهایت ،به دالیل مختلف و علیرغم میل
باطنی ما کسب مجوز امکان پذیر نشد.
ترجمه این کتاب دو بار به صورت دست نویس نوشته و مورد بازبینی قرار گرفته ،همچنین در قسمت های
مختلف ،مطالبی برای درک بهتر مفاهیم به اصل کتاب اضافه شده است .در ادامه به ویراستاری حرفه ای
سپرده شده و در نهایت صفحه آرائی باتجربه و کارآزموده آن را به سرانجام رسانده است.
تمام تالش این چند سال بر این بوده تا کتابی جامع برای یادگیری متخصصان فنآوری ارتباط مخابراتی
فراهم آوریم .کارشناسانی که سالها از درس و دانشگاه فاصله گرفته اند با مطالعه این کتاب درکی عمیق در
مورد انتقال دیجیتال پیدا کرده و نیاز آنها به منابع دیگر مرتفع می گردد.
این کتاب به زبانی ساده نوشته شده و درک آن آسان است اما عمیقا معتقدم متخصصین در کنار افراد تازه کار
نفع خود را از مطالعه این کتاب به نسبت خواهند برد .سعی شده با تکرار مفاهیم به روش های مختلف برای
خواننده درکی عمیق تر فراهم آوریم.
من بسیار مراقب بودم و حقیقتا وسواس فراوان به خرج دادم که تمام مطالب ارائه شده درست و معتبر بوده و
متن دارای اشتباه تایپی نباشد .همچنین ویرایش متن ،حرفه ای و مطابق استانداردهای چاپ باشد .اما در
صورت وجود هر گونه اشکال ،مراتب عذرخواهی خودم را از خواننده متخصص و حرفه ای کتاب ابراز میدارم.
در تمام این  3سال لحظه های زیادی خسته از زمانهای طاقت فرسائی که برای ترجمه و تالیف این کتاب
صرف می شد از خودم پرسیدم با چاپ این کتاب چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ بی هدفی تاریکترین اطاق روح
من است و این کتاب برای مدتی چراغ این اطاق را روشن نگه داشته است .آگاهی رمز اولیه هر تغییر سالم
است .اگر در گذر زمان این کتاب برای مهندسین انتقال و مخابرات ،دروازه ای باشد برای ورود به دنیای بی
نهایت تکنولوژی های ارتباط راه دور ،من توشه خود را از این وادی برداشته ام.
در پایان الزم میدانم از کلیه همکاران محترم به خصوص جناب آقای مهندس صداقتی معاونت محترم
عملیات که مرا از نظرات خود آگاه کردند کمال تشکر را داشته باشم .خواهشمندم نقطه نظرات خود را با
اینجانب از طریق پست الکترونیک  Mehdi.Niknam87@Gmail.comدر میان بگذارید.
" تقدیم به هر کسی که گم شده و راه خانه اش را پیدا نمی کند " ....

