
 تقسیم الشبكات
 : الشبكة إلى ( مساحة )  تقسم الشبكات إلى عدة أقسام حسب مدى

 

 شخصیةالحاسب الشبكة 
Personal Area Network - PAN 

ھي الشبكات التي تصل بین أجھزة ضمن مساحة صغیرة نسبیاً، عادةّ ما تكون ھذه المساحة ضمن مجال یمكن  المناطق الشخصیة شبكات

أو طابعة مع  تقوم مثالً بربط حاسوب شخصي مع سماعات البلوتوثلشخص الوصول إلى جمیع أجزائھ. كمثال على ذلك، فإن تقنیة 

 و تدار من قبل فرد یملك الشبكة للتطبیقات الشخصیة . . الحاسب 

 محلیةالحاسب ال شبكة 
Local Area Network LAN 

من أجل تسھیل العمل ونقل المعلومات معات أو معمل المدرسة  أو مبنى شركة یغطي ھذا النوع من الشبكات عادة المناطق الجغرافیة الصغیرة مثل الجا

 .و تدار من قبل مستخدمي الشبكة مثل إدارة المدرسة أو الشركة  المشتركة بین األقسام بشكل سریع

أو  المركزأي  switch  أو  hub  ولربط ھذه األجھزة نحتاج إلى جھاز یسمى  500عدد أجھزة الحاسوب في ھذا النوع یتراوح على األقل من جھازین إلى 

 . من االتصال ببعضھا البعضلتتمكن لیعمل على ربط األجھزة معا  الناقل

 یستخدم لربط األجھزة عادة في مثل ھذا النوع من الشبكات أسالك وھي من نوع خاص لنقل البیانات أو األجھزة الالسلكیة.

 مكن المتصل في الشبكة من رؤیة المعلومات والملفات الموجودة على أجھزة اآلخرین إن سمح لھ بذلك.یت

 شبكة الند للند ( راجعي كتاب الطالبة لمزید من المعلومات ) . –و یوجد لھا أنواع متعددة أھمھا : شبكة الخادم و العمیل 
 

 الحاسب المدنیة شبكات 
Metropolitan Area Network - MAN 

 مثل الشبكة التي تربط بین المصارف في المدینة الواحدة ) في منطقة واحدة LAN( الشبكات المحلیة األجھزة أو  ھي عبارة عن ربط مجموعة من

وعند ربط الثالث ) ، LAN( شبكة محلیةكل مبنى فیھ  ، ومبنى آخر فرعي ،  ومبنى إداري ، شركة فیھا مصنع ناكلتقریب صورتھا لذھنك تخیلي أن ھو 

 في منطقة واحدة.  MANكة شب عنضھم أصبحت شبكة عبارة مباني ببع

 و تدار ھذه الشبكة من قبل جھة حكومیة أو شركة كبرى . كیلو متر. 30ومن خصائص ھذه الشبكة أنھا تربط شبكة في منطقة 

	

 سعة )( مو عریضةالحاسب ال شبكة 
Wide Area Network WAN  

 المختلفة و تدار من قبل ھیئة عامة أو جھة حكومیة و تربط بین أجھزة الحاسب و الشبكات عبر المدن نطقة جغرافیة واسعة وھي كل الشبكات الممتدة على م

 و مثال علیھا الشبكة التي تربط بین أجھزة الحاسب بالمصارف المختلفة و تدار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي .
 

 االنترنت شبكة 
Internet 

. و مساحتھا كبیرة جدا تمتد ألالف األمیال و تسمح بتبادل المعلومات عبر شبكة تربط بین أجھزة و شبكات الحاسب المختلفة عبر الدول المختلفة وھي 

 مستخدمي الشبكة . 
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