
 

 شبكات الحاسوب وانواعها 

ات الحتمٌة فً عالم االّتصاالت الّسرٌعة  ٌّ تعتبر شبكات الحاسوب من الَضرور ُُ

 الٌوم، وتتنّوع الّشبكات وفقاً لحجمها إلى ثالثة أنواع رئٌسة 

ة الّصغٌرة: ) -1 ٌّ ( وهً التً تكون ُمقتصرة على عدد من األجهزة LANالمنزل

 الُموجودة فً أماكن قرٌبة جّداً من بعضها البعض. 

( وهً التً تكون بٌن مدٌنتٌن أو دولتٌن بل WANالّشبكات بعٌدة المدى: )-2

نة، أو تكون شركة  ٌّ تٌن أحٌاناً، وتكون فً بعض األحٌان شبكة لشركة ُمع وقارَّ

ة التً تنقل اإلنترنت ُتزّود خدمة الّشبكات لش ٌّ ركة أُخرى، كشركات اإلنترنت العالم

ما بٌن دولة وأُخرى، وتعمل على ربط العالم ببعضه البعض لقاء رسوم خدمة 

ٌّة تتلّقاها من كلّ ُمستخِدم.  رمز

ة: )-3 ٌّ ( وهً شبكة تكون لشخص واحد فقط تربط بٌن RANالّشبكة الشخص

؛ أجهزته الُمختلفة، كالذٌن ٌعملون فً م ًّ ًّ والفلك جال الّتصمٌم أو البحث الفٌزٌائ

فهم ٌحتاجون عدداً من األجهزة الُمترابطة للقٌام بعملهم على وجهه الّصحٌح. هذه 

األنواع الثالثة من أشهر األنواع التً ُتصّنف على أساسها شبكات الحاسوب وفقاً 

ٌُعتب ر اعتمادها على لحجم الّشبكة، وعدد األجهزة الُمرتبطة بالّشبكة، وأٌضاً قد 

 المسافة بٌن األجهزة الُمرتبطة على تلك الّشبكة.

ٌّة )  -4 ٌّة أو الَحَضر (: وهً الّشبكة التً ٌكون حجمها MANالشبكة المدن

ة وأصغر من الّشبكة واسعة المدى، وُتغّطً عادًة مدٌنًة أو  ٌّ أكبر من الّشبكة المنزل

تخدمٌن الذٌن ٌستخدمون أجهزة جزءاً منها، وقد ُصمّمت هذه الّشبكة لجعل الُمس

د الذي تمتلكه  ٌّ ٌّة واألداء الج موجودة فً مدٌنة واحدة ٌستفٌدون من الّسرعة العال

هذه الّشبكة. أشكال الشبكات تكون الّشبكات ُمصّممة بأشكاٍل ُمختلفة لتؤّدي وظائف 

د، وهذه األشكال تختلف فً الوظائف ٌّ نة لٌستفٌد الُمستخِدم منها بشكل ج ٌّ  ُمع

ة، وهذه األشكال هً: ٌّ ًّ ألجهزة الّشبكة وتكلفتها المال  والّشكل التوزٌع

ة، ففً الُمنتصف ٌتواجد 1] ٌّ ٌُشبه رسم الّنجمة الُخماس [ الّنجمة: وهذا الّشكل 

جهاز َمركزّي تستخدمه األجهزة األخرى فً الّشبكة وٌقوم بتنظٌم االّتصال فٌما 

ة بشكٍل كامل عن العمل. تكلفتها عالٌة بٌنها، وإذا حصل له عطلٌ تتوّقف الّشبك

نوعاً ما؛ نظراً للجهاز المركزّي فٌها الذي ٌتطلّب أن ٌكون بمواصفات عالٌة 

دة جّداً لتحّمل الّضغط والقٌام بالَمهام بكفاءة عالٌة.  ٌّ  وج



: وهً شبكة ٌكون شكلها تماماً مثل الّدائرة، كلّ جهاز ُمّتصل بالجهاز 2ا] ًّ [لَحلَق

ٌُعتبر هذا  الذي بعده والذي قبله، وُتشّكل األجهزة فً هذا الّشكل حلقًة ُمغلقًة. و

الّشكل من أقلّ األنواع استخداماً نظراً لعدم جودة األداء فً هذا الّشكل، والّتكلفة 

اً.  ٌّ  الُمتوّسطة نسب

ٌُعتبر هذا الّشكل من أكثر األنواع وأوسعها انتشاراً نظراً لتكلفته 3]  : ًّ [الَخط

ضة نوعاً ما، وتكون األجهزة فً هذا الّشكل ُمّتصلة مع بعضها عن طرٌق الُمنخف

اً ألّن الّشكل  ٌّ خط اّتصال واحد فقط، لكن ٌبقى األداء فٌها غٌر مرغوب به حال

ًّ ال ٌسمح لجهازٌن بإرسال المعلومات فً نفس الوقت، بل ٌسمح لجهاٍز  الخط

، وبعد انتهاءه  ًّ ٌبدأ الجهاز الذي ٌلٌه، وهكذا. واحٍد فقط باستخدام الخط الرئٌس

ًّ )باإلنجلٌزٌة: 4] (: وهو أفضل أشكال الّشبكات، وأكثرها جودة Mesh[الَشبك

وكفاءة فً األداء. ٌكون كلّ جهاز ُمّتصل بجمٌع األجهزة األخرى الموجودة فً 

الّشبكة، فإذا تعّطل خط اّتصال فإّن هناك طرق أخرى للوصول إلى الجهاز الُمرَسل 

كن تكلفة تصمٌم هذا الّشكل باهظة جداً نظراً لعدد الكٌبالت الكبٌر جّداً إلٌه، ل

 الُمستخَدم لوصل كل جهاز بجمٌع األجهزة األُخرى فً الّشبكة.

 

 بروتوكوالت الشبكات

بروتوكوالت الشبكات لكً تعمل الّشبكات بشكل ُمنتظم ودقٌق ٌجب          

ٌُسّمى بالبروتوكوالت )باإلنجل ( لتبادل البٌانات Protocolsٌزٌة: استخدام ما 

ٌُعرف البروتوكول بأّنه عبارة عن قوانٌن تحكم طرٌقة  فٌما بٌنها بشكل دقٌق. 

ٌّة وشكل تبادل البٌانات بٌن الّشبكات واألجهزة بشكٍل عاّم، فلٌست كل  ونوع

األجهزة تعمل بنظام تشغٌل واحد، وال كل الّشبكات تستخدم نفس البروتوكول بٌن 

لالّتصال. تعمل البروتوكوالت كمترجم بٌن جهات االّتصال الُمختلفة التً  أجهزتها

َتستخدم نظام تشغٌل ُمختلف عن باقً جهات االّتصال. هذا وتعتمد الّشبكات بشكٍل 

ٌٌّن هما: ) ًّ على بروتوكولٌن أساس  Transmission Controlأساس

Protocol (TCP(و ،IP (Internet Protocol][. 

 


