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  vI.۳ –ساختار شبكه بي سيم 
ــع     ــتفاده منب ــدد و اس ــع مج ــده      (SGML-Doc Book)توزي ــرد آوري ش ــاي گ ــكل ه و ش

(SGML,HTML,PDF,PostScript,RTF,…)    با دستكاري يا غير دستكاري در صورت وجـود

  :شرايط زير مجاز مي باشد

اين فهرست از ، حق انتشار ذكر شده در باال،  (SGML-Doc Book)در توزيع مجدد كد منبع  -۱

شرايط و عدم مسئوليت توضيح داده شده در پايين بايد به عنوان نخستين خطوط دست نخورده ي 

  .اين پروژه محفوظ باشند

 , RTF,PostScriptها، تبديل بـه DTDتعويض با ديگر (در توزيع مجدد به شكل گردآوري  -۲

PDF  و عدم مسـئوليت توضـيح   بايد حق انتشار باال، اين فهرست از شرايط ) و ديگر فرصت ها

 .داده شده در پايين، در سند و ديگر مواد ارائه شده به همراه توزيع دوباره دوباره توليد شوند

شـامل  ضمانت صريح يا ضـمني   فراهم شده و هرگونه" ASIS"اين سند توسط مولفان  :نكته ي مهم 

گر ضمانت ها به طور ضمانت هاي ضمني براي قابل فروش بودن و درستي آن براي هدفي خاص و دي

مولفان در هيچ رويدادي مسئول آسيب هاي مسـتقيم، غيـر مسـتقيم، تصـادفي     . نامحدود، رد مي شود

شامل تهيه ي وسايل جايگزين يا خدمات ديگر، نقص در استفاده، اطالعات (مخصوص، الگويي يا مهم

د، هر چند كه چنين چيـزي  نمي باشن) يا فوايد آن يا وقفه ي كاري و ديگر رويدادها به طور نامحدود

شـامل  (شده باشد و مطابق با تئوري مسئوليتي باشد چه در قرار داد، مسئوليت شديد يا صـدمه  ايجاد 

و در محدوده ي خارج از كاربرد اين سند به وجود آمده باشد، حتـي  ) كوتاهي يا عمل بيش از اندازه

  .االمكان بروز چنين آسيبي توصيه شده باشد

هايي كه شبكه رخي از خطوط اصلي كلي را به گروهشبكه ي بيسيم است، سندي كه باين سند ساختار 

بيسيم مي سازند مي دهد و آن ها را قادر مي سازد تا يك شبكه ي قابل ارتقاء با طراحي هاي ارتباطي 

  .عالي كه به آساني به ديگر شبكه هاي بيسيم مشابه در سراسر دنيا متصل مي شود داشته باشند

شبكه هاي بيسيم در طي چند سال اخير تا حد بسيار زيادي افزايش يافتـه اسـت مخصوصـاً     تمايل به

اميـد  . اخيراً كه هزينه ها كاهش يافته و سخت افزار به طور گسترده تري در دسترس قرار گرفته است

است كه چنين سندي براي تركيب دانش افرادي كه در ساخت چنين شبكه هايي تجربه دارند كمـك  

و از بروز مشكالتي كه بعدها ممكن است دسترسي به يك شـبكه ي جهـاني بيسـيم را دچـار     نموده 

 .مشكل نمايد جلوگيري كند

 

 


