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  .باشد کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به ناشر می



 

     م دا ی  وا 
  مترجم  سخن

ي مختلـف  هـا  هشـاخ  این اثر پاسخ به نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی در ي ترجمههدف از  
راهنما جهـت   عنوان    به تواند  میاین کتاب   . شدبا  می اطالعات و مهندسی برق      فناوريمهندسی کامپیوتر،   

ي مهندسی بـرق و کـامپیوتر       ها  هشاخهاي تحصیالت تکمیلی در       داوطلبان شرکت در آزمون    سازي  آماده
  .نیز مورد استفاده قرار گیرد
 طـوالنی  ي تجربه است، حاصل یافته  پوشش این اثر پدیدآورندگان ي وسیله هببدون شک مطالبی که  

 و شاید به همین جهـت اسـت کـه           باشد  میهاي دانشگاهی    در کالس  آن    دروس مرتبط با   ي  هارائآنها در   
یک مرجـع درسـی پذیرفتـه شـده و بـا اسـتقبال         عنوان    بهي معتبر جهان    ها  هاین کتاب در اغلب دانشگا    

  . شده استرو روبهدان و دانشجویان روزافزون استا
 این اثر جهت استفاده دانشجویان      ي  ترجمهي   حائز اهمیت دیگري که سبب گردید تا گام برا         ي  نکته

 آن   مختلف هاي  فصلعزیز در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی برداشته شود، به روز بودن مطالب              
 ه سال گذشته از نخستین ویراسـت وازددر طی د   آن    این اثر روند تکامل و بلوغ      هاي  ویژگییکی از   . است
  .باشد می میالدي 2012است در سال  کنونی است، که آخرین ویري تا ترجمهآن 

، آشـکار   دهـد   مـی  بیان شده در هر فصل از کتاب و مطالبی کـه پوشـش               هاي  ویژگیبا تأمل بر روي     
  . دیگر تنظیم گردیده استهاي فصلاست که موضوعات هر فصل تقریباً مستقل از 

ـ               ي  نگارنده ه اسـتادان گرانقـدر      این سطور بر این باور است که این رویکرد در تنظیم مطالب کتاب، ب
 از فصول را که به نظرشـان مفیـد بـراي ارائـه در     اي  مجموعهگزینشی  صورت    به که   دهد  میاین اجازه را    

  . انتخاب نموده و به دانشجویان خود معرفی نمایندباشد مییک نیم سال دانشگاهی 
 و اسـتقالل    پیوسـتگی  بهم،  آیند  میشمار    بهنظر دانشجویان عزیز که کاربران اصلی این کتاب          از نقطه 

 که هر کاربر بنا بر ذوق و استعداد خود موضوعات مـورد عالقـه را مطالعـه و                   دهد  میفصول این اجازه را     
  .کنکاش نماید

 همکاران ارجمند و دانشجویان عزیزي کـه مطالـب ترجمـه            ي   از کلیه  داند  میدر انتهاي سخن الزم     
ي هـا   غلـط  و   هـا   کاستی، تقاضا نماید،    نمایند  میلیل   تیزبین خود بررسی و تح     ي  دیدهشده را مطالعه و با      

، گوشـزد و اعـالم نماینـد تـا در           باشـد   مـی در این حجـم میـسّر ن       آن   احتمالی را که ناگزیر جلوگیري از     
  . بعدي این نقطه نظرات به غایت ارزشمند مورد استفاده قرار گیردهاي ویراست

 کـه بـا    آقایان مهندس شـیرازي و شـمس      دانش  دارد از مسئولین مرکز نشر کتاب نیاز       همچنین جا 
 تمـامی   نظیر  بی ویژه به دنبال چاپ و نشر این کتاب بودند و از همسرم که با صبر و پشتکار                   مندي  عالقه

 نگـاري، طراحـی جلـد و      قلـم ي متن کتاب را مطالعه و ویرایش نموده است و نیز سایر فعاالن در عرصـه             
 خدمات فرهنگـی و     ي  ارائه را در    گانهمماید و آرزوي توفیق     اري ن ز صمیمانه سپاسگ  ، این اثر  سازي  آماده

 ایـران فـردا   ي شایـسته  سـازان  آینـده  جوان و پویاي دانشجویی کشور که بـه حـق   ي  جامعهپژوهشی به   
  .خواهند بود را از ذات پروردگار دانا مسئلت نماید
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  : قد م   
ک                    تالش   ا ان ز  ن ایک دا   ویان 

   دمدو   زو ه             



5  درآمد   پیش

  پیش درآمد
 سال پیش تـا  13 در 1)رویکرد از فراز به فرود(ي کامپیوتري ها هشبک چاپ نخستین ویراست کتاب   از

 انبوهی از مؤسسات آموزش عالی در کشورهاي مختلف جهان مورد اسـتفاده             ي  وسیله  بهامروز این کتاب    
بـیش از یکـصد هـزار دانـشجو و     .  زبان رایج دنیـا ترجمـه شـده اسـت          16ته است و به بیش از       قرار گرف 

بتـوان تـالش در   شـاید  یکـی از عوامـل موفقیـت ایـن کتـاب را       . انـد   گرفتهبهره   آن   پژوهشگر از مطالب  
  .آوردشمار  بهدر طول سالیان  آن  مطالبروزرسانی به

 کـه  باشـد  می ها فصلت بنیادي در مطالب بعضی از        این اثر آمده است تغییرا     ششمآنچه در ویراست    
ـ    . ي کامپیوتري صورت گرفته است    ها  هشبک ي   در عرصه  فناوريمتناسب با رشد       از سیاريبدیهی اسـت ب

زیرا نیـازي بـه اعمـال      . اند  مانده نیز بدون تغییر باقی      مطالب و موضوعات پوشش یافته در ویرایش کتاب       
 جهانی اینترنـت و  ي شبکه تمرکز این مجموعه بر روي  ي  نقطه. دش  نمیبازنگري در مطالب آنها احساس      

از لحاظ بررسی مطالب از فراز به فرود است، به جاي آنکـه       آن   رویکرد. ي کامپیوتري نوین است   ها  هشبک
برعکس  آن    باالتر پایان پذیرد، روند    ي  ها آغاز و به الیه      اول مدل مرجع همانند بسیاري از کتاب       ي  از الیه 
 ي نقطـه . علت گزینش عنوان از فراز به فرود نیز چنین بوده است.  نخست استي رین الیه به الیه  از باالت 

  .باشد میتمرکز دیگر این کتاب هر دو موضوع اصول و عمل 
   تـوان   مـی  را   5 کـه در جهـت تکمیـل موضـوعات ویـرایش             تغییرات ایجـاد شـده در فـصول کتـاب         

 شده روزرسانی بهي کامپیوتري ها  هشبکبوط به عناوین     در فصل اول موضوعات مر     :ذیل برشمرد صورت    به
 2نوري خـانگی  و DSLي کابلی، ها هشبکاز طریق ویژه  بهي کامپیوتري ها  هشبکو چگونگی دستیابی به     

  در فــصل دوم . انـد   اینترنـت جهــانی اهمیـت بیــشتري را از لحـاظ پوشــش مطالـب یافتــه    ي شــبکهبـه  
 حـذف گردیـده و   انـد  شـده  از رده خـارج  فنـاوري  از لحـاظ   که3کاوش نظیر به نظیر    بهمطالب مربوط   

 عـالوه بـر   . شده اسـت 4ریزي توزیعی به روش درهمهاي  جدولبخش جدیدي با عنوان  آن   جایگزین
  نویسی سـوکت معرفـی شـده        منظور برنامه   عنوان جایگزین زبان جاوا به       به Pythonنویسی    آن زبان برنامه  

  . است
ماشـین  ( در فصل سوم اکنون براسـاس موضـوعات گرافیکـی          TCPمطالب مربوط به کنترل تراکم      

این موضوع سبب شده است مطالب این فصل سازمان یافتـه           .  بنا گردیده است   TCP 5)محدود عملگرا 
موضـوعات و مطالـب فـصل پـنجم         . بهینه نسبت به قبل درآینـد     صورت    بهشفافیت نیز   نظر    نقطهتر و از    

 و  6ي محلـی مجـازي    هـا   هشـبک له بخش جدیدي با عنـوان       اند، از جم   کتاب گسترش بیشتري یافته   
این آخرین مورد اضـافه شـده بـه فـصل پـنجم،        . اند وب به این فصل اضافه گردیده     ي    هکاربردهاي روزمر 

ي  هواکـشی و نمـایش یـک صـفح    ي  هي عامل در یک تقاضاي ساد  ها  پروتکلشبکه و   هاي    تمامی فعالیت 
 قبلـی  هـاي  فـصل  مطالـب  ي کننـده  قـق ایـن واقعیـت بیـان    تح. دهد میوب را از یک سرور دورتر نشان    

ي سیار تلفنی کـه چنـدان کـاربردي از    ها  هشبکي متداول در ارتباط با      ها  پروتکلاستانداردها و   . باشد  می
لحاظ موضوعی ندارند از متن فصل ششم حذف گردیده و بخـش جدیـدي در ارتبـاط بـا سـاختار ایـن                       
                                                 
1- A top - down - approach  
2- Fibre to the home 
3- Peer to Peer search 
4- Distributed Hash tables 
5- Finite - State Machine (FSM) 
6- Virtual LAN (VLAN) 
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 خـدمات  ي ارائـه  اینترنـت و  ي شـبکه در رابطه با اتـصال بـه    ویژه    به و نیز چگونگی عملکرد آنها       ها  هشبک

  .اضافه گردیده است آن و نظایر 1آیفوناینترنتی به ابزاري همانند بالك بري، 
مطالـب  . پوشش امنیت شبکه در فصل هشتم کتاب دستخوش تغییـرات بـسیار وسـیع شـده اسـت           

 کـامالً دگرگـون     4گذاري کلید عمومی  رمز و   3زنجیره بلوك رمز   ،2اعتبارسنجی انتهایی به  مربوط  
 5امنیت پروتکـل اینترنـت    از طرفی مطالب مربوط به      . شده و براساس کاربرد امروز تدوین شده است       

  . نیز گردد6ي خصوصی مجازيها هشبکموضوعات ي  هتر شده تا دربرگیرند مجدداً بازنویسی و گسترده

آزمایـشگاهی آمـده    هـاي     اربردي و مثال  کهاي     هر فصل تمرین   بخش  پایاندر سراسر مطالب کتاب،     
بدیهی اسـت  . رو به گسترش و پرطرفدار را هرچه بیشتر اغناء نماید    ي    همندان به این شاخ    است، تا عالقه  

مناسب نیز فراموش نـشده     هاي    حل  مطالب و موضوعات هر فصل بیان مثال به همراه راه          ي  ارائهدر طول   
  .است

ي علوم کـامپیوتر و بـرق       ها  هشاخي کامپیوتري در    ها  هشبکس   موضوع در  تواند  میمطالب این کتاب    
هـاي     در نظر گرفته شده براي خواننـدگان ایـن کتـاب آشـنایی آنهـا بـا یکـی از زبـان                      فرض  پیش. باشد
اگرچه این کتاب از لحـاظ موضـوعات تحلیلـی و         . باشد  می Javaو یا    ++C، Cپیشرفته نظیر   نویسی    برنامه

ـ      ت به کتاب  از دقت بیشتري نسب   اي    هپای نـدرت از روابـط و    ههاي هم ردیف خـود برخـوردار اسـت، امـا ب
ي   هکارگیري موضـوعات پیچیـد     هاز ب . ریاضی پیچیده و سنگین در این اثر استفاده شده است         ي  ها  هنظری

عمــداً  آن ریاضـی هماننـد احتمـاالت، فرآینـدهاي تــصادفی و معـادالت دیفرانـسیل پیـشرفته و نظـایر        
تنهـا مناسـب تحـصیالت      نـه توانـد  مـی است که ایـن اثـر        آن   این رویکرد ي    هتیجن. خودداري شده است  

خواهند خـارج از کـالس درس دانـش          می تکمیلی، بلکه براي دانشجویان مقطع کارشناسی و افرادي که        
  .ي کامپیوتري ارتقا دهند نیز سودمند باشدها هشبکخود را در مورد 

و ) هـا   پروتکل(ترده است زیرا شامل بسیاري از قواعد        ي کامپیوتري بسیار پیچیده و گس     ها  هشبکمبحث  
براي پاسخگویی به این میزان ظرافـت       . اند  شده ظریف در یکدیگر تنیده      اي  گونه  که به  گردد  میهایی   فناوري

ي سـاختاري یـک شـبکه       هـا   هالیـ ي کامپیوتري غالباً در اطراف      ها  هشبکهاي   و پیچیدگی، بسیاري از کتاب    
ي کـامپیوتري را درك  هـا  هشـبک ، خواننـدگان پیچیـدگی   اي الیـه ر روش سازماندهی د. اند شدهسازماندهی  

، در حالیکـه تـصویر بزرگتـري از    گیرنـد  میي شبکه را از یکسو یاد ها  پروتکل، آنها اصول بنیادي و      کنند  می
  .ند مالحظه نمایندتوان میدر کنار یکدیگر را از سوي دیگر  ها بخش ي همهچگونگی قرار گرفتن 

 در درك و انتقال    اي  الیه رویکرد   گونه  این که   دهد  مینظر آموزشی تجربیات شخصی ما نشان        طهاز نق 
 کـه رویکـرد سـنتی آمـوزش         ایـم   دریافتهاز طرف دیگر    . مطالب به دانشجویان داراي تأثیر بسزایی است      

 فیزیکـی بـه   ي  باالتر است و به عبـارت دیگـر از الیـه   ي الیه پائین به ي الیهي کامپیوتري که از    ها  هشبک
  .آید نمیشمار  بهي کامپیوتري نوین ها هشبک کاربرد است، رویکرد مناسبی براي تدریس ي الیهسمت 

ي از فـراز   ي کامپیوتري را به گونهها ه سال پیش، از این خط قرمز عبور نمود و شبک          13کتاب حاضر   
ري آغاز و سپس با عبور از درون ي کامپیوت  ي کاربرد بررسی یک شبکه     ابتدا از الیه  . به فرود بررسی نمود   

                                                 
1- iphone 4 , Blackberry Phone, iphone 5 
2- End Point authentication  
3- Cipher block chaining 
4- Public key encryption 
5- IPsec 
6- Virtual Private Networks (VPNs) 
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  .یابد  خاتمه میفیزیکی ي الیهي زیرین به سمت ها هالی

دهد که این رویکـرد در سـازماندهی    نظرهاي دریافتی از سوي همکاران و دانشجویان نشان می   اظهار
دي  کاربر ي  الیهآموزش بر روي    تأکید  که   آن   نخست. باشد  مینظر آموزشی بسیار کارآمد      مطالب از نقطه  

 ي   اهمیـت تحـوالت چـشمگیر اخیـر در حـوزه           شـود   مـی که هر روز در حال رشد فزاینده است، سـبب           
 و اجتماعی که    اي  رسانهي  ها  هشبک و   1اشتراك فایل نظیر به نظیر    وب،  ویژه    بهي کامپیوتري و    ها  هشبک

 کـاربرد   ي الیهبر روي اهمیت    تأکید  . ، بیشتر مشخص شود   شوند  می کاربرد سازماندهی    ي  الیههمگی در   
 که بخـش کـوچکی را بـه موضـوعات بـسیار بـا       ها کتاباز همان آغاز سبب شده است که برخالف سایر     

، برعکس مطالب گسترده و موضوعات حیاتی در ارتباط با این           اند  دادهاین الیه در انتها اختصاص       اهمیت
سِ درسِ شـبکه  این رویکرد سبب شده است، در شـروع یـک کـال   . الیه در فصول آغازین گردآوري شود   

.  قدرتمندي جهت ترغیب دانشجویان به اهمیت یادگیري این بخش بسیار مهـم فـراهم آیـد       يها  همحرک
اسـتفاده   آن و وب گردي که اغلب دانشجویان هر روز به نوعی از         2پست الکترونیکی کاربردهایی نظیر   

 او گـاه  آنا درك نمایـد  هنگـامی کـه یـک دانـشجو کاربردهـا ر         . باشـد   می از این مهم     اي  نمونه،  کنند  می
 در پـی  . ، بدست آورد  کنند  می کاربردها را پشتیبانی     گونه  این درك درستی از خدمات شبکه که        تواند  می
 و رویکردهایی که چنین خدماتی را ممکن است فراهم نماینـد  ها روش انواع مختلف تواند میدانشجو آن  

 آخر اینکه رویکـرد از فـراز بـه    ي نکته. ررسی نمایدي زیرین بها هالی آنها را در سازي پیادهو نیز چگونگی   
ي کاربردي شبکه، دانشجویان  ي انجام شده در حوزهها ه مدرسین نیز با معرفی توسع     شود  میفرود، باعث   

ي مربـوط بـه ایـن سـطح از شـبکه            ها  پروتکلافزارهاي کاربردي و نیز      نرم مند به طراحی و خلق     را عالقه 
افزارهـا را در     سازي و طراحی عوامل مربوط به ایـن نـرم           مراحل پیاده  تواند  میدانشجو   آن   پس از . نمایند

هـاي   واسـط در رویکرد از فراز بـه فـرود دانـشجو بـه اهمیـت             .  بررسی و تجربه نماید    تر  پائیني  ها  هالی
  .شود میي آنها آشنا ها پروتکلهاي خدماتی و  ، مدل3نویسی کاربردي برنامه

و بـا اسـتفاده از جـاوا     )4سـوکت ( نویسی پایه برنامههاي   مثالي ارائهدر بخش نخستین کتاب با 
Python ي کاربردي را براي خـدمات مربـوط بـه ایـن الیـه در اختیـار       ها هبرنامي بنیادي طراحی    ها  هاید

گرفتـه شـده بـراي وي    کـار   بـه که نگرانی را از لحاظ درك کدهاي  آن خواننده گذارده شده است، بدون 
ي مهندسی علوم کامپیوتر و برق قاعـدتاً نبایـستی          ها  هشاخن مقطع کارشناسی در     دانشجویا. فراهم آورد 

  .دچار نگرانی شوندو یا پیتون از لحاظ درك کدهاي جاوا 
دامنـه  . باشـد  مـی  اینترنـت  ي شبکهو دیگري تمرکز بر  آن دو ویژگی این اثر، رویکرد از فراز به فرود    

رشـد و بالنـدگی اسـت کـه چنـدین موضـوع مهـم و            ي کامپیوتري در حال حاضر داراي چنان        ها  هشبک
 انتقال، موضوعات اساسی عبارتند از ارتباط       ي  الیهنمونه، در   عنوان    به. پیوند داد  آن    به توان  میبنیادي را   

 نامطمئن شبکه، چگونگی ایجاد و قطع ارتباط، مـوارد       ي  الیهان و مؤثر از طریق یک       نو انتقال قابل اطمی   
.  اطالعاتپلکس مالتیرل تراکم ترافیک و کنترل جریان اطالعات و سرانجام          ، کنت 5دهی  دستمربوط به   

 شبکه شامل مواردي نظیر گـزینش بهتـرین مـسیر بـین دو مـسیریاب                ي  الیهدو موضوع مهم و اساسی      
مـانع   هـا  هددادر الیه پیونـد  . باشد می) غیرهمنام (6نوع واگراو ارتباط بین تعداد زیادي شبکه از        ) روتر(

                                                 
1- Peer to Peer file sharing 
2- E-mail 
3- Application Programming Interfaces (APIs) 
4- Socket programing 
5- Hand shaking 
6- Hetorogeneous 
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در ارتباط با موضوع امنیت شبکه، موضوعات مربوط        . اشتراك یک مسیر ارتباطی چندگانه است     اساسی،  

 اعتبارسنجی و حفظ یکپارچگی پیام، همگـی براسـاس اصـول            ،گاه داشتن پیوندهاي شبکه   به محرمانه ن  
ي کـامپیوتري  هـا  هشـبک  براساس شود میاگرچه آنچه امروز آموزش داده . رمزگذاري بنا نهاده شده است  

 و در نتیجـه     شـوند   مـی  تجهیـزات دسـتخوش تغییـر        فنـاوري موجود است که به شکل مستمر با رونـد          
 و استانداردها ممکن است همانند پیشینیان خود به سرعت از گردونه خارج شوند، اما اصـولی                 ها  پروتکل

. ننـد ما مـی  همـواره مهـم و بـدون تغییـر بـاقی           کنند  می خود نگهداري    ي  هستهکه این موضوعات را در      
اینترنت که سبب قرار گرفتن دانشجویان در انبوه        ي    ه بر این باوریم که ترکیبی از استفاد       ،بنابراین عقیده 

را براي  این امکان    آن   بر اصول بنیادي شبکه و اصول راهبردي      تأکید   به همراه    شود  میموضوعات شبکه   
   . و تحلیل نمایند شبکه را بتوانند تجزیهفناوري که به سرعت هر آورد میایشان فراهم 

  :صورت ذیل خالصه نمود توان به مطالب و موضوعات جدید در ویرایش ششم را می
هـا  ISPروزرسانی شده و موارد مربوط بـه     هاي دستیابی به     موضوعات مربوط به شبکه    1در فصل    �

هـاي تـأمین محتـوا     ي شـبکه   نوین در عرصهفناوريمورد بازنگري مجدد قرار گرفته تا آنها را با        
. مانند گوگل که اخیراً ظهور نموده و با رشدي فزاینده در حال گسترش هستند، سـازگار نمایـد                 

موارد مربوط به راهیابی بسته و نیز راهیابی مـداري سـازماندهی مجـدد شـده تـا مـوارد عملـی               
 . بیشتري را در پوشش خود قرار دهد

نویـسی   منظـور توصـیف برنامـه     با زبـان جـاوا بـه    (Python)نویسی پیتون     زبان برنامه  2در فصل    �
نویـسی   هاي اصـلی برنامـه   اگرچه موارد اضافه شده هنوز هم اندیشه      . سوکت جایگزین شده است   

نظـر درك دسـتورها بـه       را مدنظر قرار داده است اما زبان پیتون از نقطـه           (API)واسط کاربردي   
هـاي بـه      بی بـه سـوکت    باشد زیرا برعکس جاوا این زبان امکان دسـتیا          تر از جاوا می     مراتب ساده 

شود دانشجویان قـادر بـه سـاختن     این موضوع سبب می. کند اصطالح خام و خالص را تأمین می 
 . تري از کاربردهاي شبکه گردند انواع وسیع

هاي انتقال داده سـاده شـده اسـت و موضـوعات            ترین پروتکل   ي یکی از مطمئن      ارایه 3در فصل    �
ي عملکـرد خـدمات ابـراي در رایـانش ابـري       ي بهینه  که مورد استفادهTCPي  مربوط به تجزیه 

 . است نیز به مطالب قبلی افزوده شده است
روز رسانی شـدده   صورت چشمگیري به به) روترها(ها   بخش مربوط به معماري مسیریاب  4در فصل    �

تـر   موضوعات اضـافه .  شبکه را انعکاس دهدفناوريتا پیشرفتها و کاربردهاي عملی در این عرصه از        
 .  به موارد مربوط به ویرایش پنجم افزوده شده استOSPF و DNS ،BGP جدید پیرامونو
 مربـوط بـه     فنـاوري نظر موضوعات انجام گرفته است تـا           سازماندهی مطلوبی از نقطه    5در فصل    �

 و در نتیجـه گـسترش روزافـزون از اترنـت در           LANهـاي     را در شـبکه    1اترنت راهیابی شـده   
 هـاي   شـبکه بخش جدیدي پیرامـون     .  را منعکس نماید   (P-to-P) یا   هاي نقطه به نقطه     فناوري

 .  نیز به این فصل افزوده شده استDCN یا 2مرکز داده
هـاي    شـبکه فنـاوري هاي نـوین در    تجدیدنظر بنیادي صورت گرفته است تا پیشرفت    6در فصل    �

وب در مطالب    از انعکاس مطل   4Gهاي سلولی داده و نیز معماري خدمات          ویژه شبکه   سیم و به    بی
 .مند گردند این اثر بهره

                                                 
1- Switched Ethernet 
2- Data center networks  
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بازنگري عمیق صـورت  . اي قرار دارد   هاي چندرسانه    که تمرکز آن بر موضوعات شبکه      7در فصل    �

دیویی ماننـد  مند از موضوعات عمیق پیرامون پخش سیال وی گرفته است و این فصل اکنون بهره      
Netfix کنکان ،(Kankan)استهایی از این قبیل پرداخته   و نمونه . 

ي نهـایی بـه         اي پیرامـون اعتبارسـنجی نقطـه        یافتـه    بحث جدیـد و توسـعه      8سرانجام در فصل     �
  . موضوعات و موارد قبلی در ویرایش پنجم افزوده شده است

فکري ارزشمند و تأثیرگذار خـویش سـبب شـدند تـا            هاي     با کمک   در پایان الزم است از همگان که      
ایـن  . شـود   مـی  سپاسگزاري   ، شکل ممکن سازماندهی گردد    ترین شایستهمطالب این کتاب به بهترین و       

 و  گـردد،   مـی سپاس به سمت همه استادان و دانشجویان مؤسسات آموزشـی سراسـر گیتـی نیـز روانـه                   
لی نیـز        ي   اعضا و کارکنان مؤسسه    ي  همهسرانجام سپاس صمیمانه را بایستی به سوي         ن و سـ نشر آدیس 

  .شد نمیآنها این مهم انجام پذیر گسترش داد زیرا بدون تالش و حمایت 
   کراس . اف.جیمز
   راس. دبلیو.کیت
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