
 PAN همه چیز درباره شبکه 
در این مقاله به سراغ یکی از اصلی ترین شبکه ها در عمده ترین تقسیم بندی شبکه رفته  

که که یک شبکه از داده هاست که مختص به یک محیط بسیار کوچک و   PAN شبکه . ایم
کامال شخصی است. در این مقاله قصد داریم به طور کامل با این شبکه آشنا شویم. همچنین  

، مزایا و معایب آن و ویژگی های آن نیز خواهیم پرداخت   PAN شبکه مقاله به انواعدر این  
تا به طور کامل این شبکه را بشناسید. پس در این مقاله با ما همراه باشید که قرار است  

 .اطالعات جدیدی درباره یک شبکه جالب بدست بیاوریم
 
 

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم؟ 
  PANشبکه  •
  PANشبکه   انواع  •
  چیست؟  PAN ه شبک   های  کاربرد  •
  PANشبکه   مزایای  •
  PAN شبکه   معایب  •

https://comco.computer/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-pan/
https://comco.computer/?p=12780&preview_id=12780&preview_nonce=2598055c6e&preview=true#pan
https://comco.computer/?p=12780&preview_id=12780&preview_nonce=2598055c6e&preview=true#types
https://comco.computer/?p=12780&preview_id=12780&preview_nonce=2598055c6e&preview=true#uses
https://comco.computer/?p=12780&preview_id=12780&preview_nonce=2598055c6e&preview=true#perks
https://comco.computer/?p=12780&preview_id=12780&preview_nonce=2598055c6e&preview=true#cons


 

 PAN شبکه 
در واقع یک شبکه به اندازه محدوده یک اتاق است که برای اتصال   PAN شبکه شخصی یا

متر نیست و شما    10دو دستگاه در یک محیط ساخته شده است. برد این شبکه بیشتر از  
می توانید با این شبکه دستگاه هایی مانند لپ تاپ، کامپیوتر، گوشی موبایل، پرینتر، کنسول  

می تواند   PAN شبکه  گاه های دیگر را به یکدیگر متصل کنید. یکهای بازی و سایر دست 
دستگاه ها را به صورت بی سیم یا با سیم به یکدیگر وصل کند. این شبکه می تواند به شبکه  
های دیگری مانند شبکه اینترنت نیز متصل بشود. این شبکه در مکان های مختلفی کاربرد 

ی شود. این سیستم، یک سیستم بسیار کم هزینه  دارد که شامل خانه ها و ادارات کوچک م
است که ارتباطات را در یک منطقع بسیار کوچک بسیار راحت می کند و بیشتر هم تمرکزش  
روی دستگاه های شخصی می باشد. این شبکه بیشتر برای به اشتراک گذاری منابع و برقراری  

ون، تلفن های هوشمند، کنسول  ارتباط بین دستگاه هایی مانند ماوس، کیبورد، کنترل تلویزی



بازی،   نحوه USBهای  شود.  می  تنظیم  ها  دستگاه  دیگر  و  پرینتر  سیم،    پشتیبانی  بی 
 .دو نوع اصلی دارد که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد PAN شبکه 

 

 
 

 PAN انواع شبکه 
می تواند به دو صورت بی سیم و با سیم باشد. برای اتصال   PAN شبکه شبکه شخصی یا

وسیله دو  به  ما  های شخصی  داریم  FireWireو  USBشبکه  از  PAN شبکه. نیاز  معموال 
بلوتوث یا بعضی وقت ها هم از اتصاالت مادون قرمز استفاده می کند. شبکه های شخصی  

هایی از طریق سیم و کابل  سیمی از طریق سیم به یکدیگر وصل می شوند و چنین شبکه  
از  PAN یا فایر وایر به یکدیگر وصل می شوند. شبکه های USB هایی که مثل بی سیم 

https://comco.computer/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://comco.computer/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/


برای وصل کردن دستگاه ZigBee  فناوری های بی سیم مثل بلوتوث، مادون قرمز، فوق باند و
ر استفاده می کنند. امروز، بیشتر شبکه های شخصی که ما آن ها را می بینیم،  ها به یکدیگ

بی سیم هستند و مبتنی بر اتصال بی سیم با یکدیگر در ارتباط هستند. یک سری از این 
 :فناوری های بی سیم به شرح زیر هستند 

ط این دو دستگاه  بلوتوث : با یک تراشه ارتباطی با دستگاه دیگر ارتباط می گیرد و باعث ارتبا
 ”PAN مگابیت بر ثانیه می شود. بلوتوث یکی از جامع ترین موارد در “شبکه  2در سرعت  

 .ی آیدهای شخصی به حساب م شبکه   نگهداری  می باشد و قدم بزرگی در
ZigBee :   کی از فناوری های کامپیوتری که برد کوتاهی دارد و بسیار هم مصرف انرژی ی

گیگاهرتز کار    2.4مگاهرتز و    928تا    902کمی دارد. این محصوالت در باند های بدون مجوز  
می کنند. این فناوری طوری طراحی شده است که ساده و ارزان باشد و مقرون به صرفه  

 .محسوب بشود

 

 چیست؟  PAN کاربرد های شبکه 
در موارد مختلفی می شود استفاده کرد که یک سری از آن ها را اینجا برای   PAN از شبکه

 .شما بیان خواهیم کرد

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zigbee
https://comco.computer/%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://comco.computer/wp-content/uploads/2022/08/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-PAN.png


 شبکه ناحیه بدن 

 شبکه یک شبکه تلفن همراه که با یک شخص خاصی در حال جا به جایی است، خودش یک
 PAN  محسوب می شود. این شخص حاال ممکن است بین گوشی موبایل خود و هدفونش

یک اتصال بلوتوثی برقرار کند. این شبکه هرجا که شخص برود با او می رود و برای همین  
 .است که به شبکه شخصی، شبکه ناحیه بدن هم می گویند

 دفتر کار خانگی 

 ه ها استفاده می کند. در واقع شبکهیک دفتر کار کوچک و خانگی معموال از همین نوع شبک
PAN  که مخفف Personal Area Network   است کامال دارد در معنای خود به خصوصی و

شخصی بودن خودش اشاره می کند و به ما کمک می کند که امور شخصی و کاری خودمان  
انجام بدهیم. طبعا به خوبی در محیط خانه  در   PANکامپیوتری   های   شبکه   پشتیبانی  را 

 .خانه آسان تر میباشد

 شبکه آفالین 

امپیوتر های شخصی، پرینتر ها، ماوس و کیبورد،  در این نوع از شبکه های شخصی مثل ک
اسپیکر ها و سایر دستگاه ها اینترنت کامال یکپارچه می شود. این تجهیزات برای اتصال از  
وای فای، بلوتوث یا دیگر فناوری های بی سیم استفاده می کنند تا یک شبکه ارتباطی آفالین  

  خدمات  ه به ساختار کلی شبکه، انواعبین قطعات در یک منطقه کوچک ایجاد بشود. با توج
 .انجام میپذیرد  PANبرای شبکه نوع  افزار  سخت   و   شبکه   پشتیبانی 

 PAN مزایای شبکه 
 :میتوان به موارد زیر اشاره کرد PAN شبکه   مزایای  از انواع •
چون یک منطقه شخصی را پوشش    PANاین شبکه : شخصی   دیتاهای   حفظ  •

می دهد و ارتباط تنها بین چند دستگاه شخصی است، امنیت آن بسیار باال  
 .تر می باشد

یک شبکه شخصی نیازمند راه اندازی پیچیده نیست و کابل   : بودن   اقتصادی  •
های بسیار زیادی هم نمی خواهد و برای همین هم بسیار کم هزینه و مقرون  

 .به صرفه است
نوع شبکه به ساختار بندی پیچیده ای نیازی    برای استفاده از این : آن   نگهداری  •

نیست و پیچیدگی سیم، سرور و روتر هم ندارد و نیازی نیست که خیلی نگران 

https://comco.computer/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c/
https://comco.computer/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
https://comco.computer/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1/
https://computernetworktopology.com/personal-area-network/


تجهیزات آن باشیم. اگر هم مشکلی در این شبکه ها پیش بیاید، معموال به  
 .راحتی می شود آن ها را حل کرد

ی فناوری های  بک شبکه شخصی از بلوتوث یا یک سر  : فضا   در   جویی  صرفه  •
نیازمند   و  کند  می  استفاده  اطالعات  گذاری  اشتراک  برای  دیگر 

 .تجهیزات مختلف در آن نیست  جاگیری
این شبکه ها به سرور وابستگی ندارند و برای همین هم شبکه   : اطمینان   قابل  •

  .های پایدار تر و قابل اعتماد تری هستند

 

 PAN معایب شبکه
اطالعات و داده ها در این شبکه با سرعت بسیار پایینی انتقال   : کند   انتقال  •

 .پیدا می کند
این شبکه ها داده ها را در فاصله های بسیار کوتاهی   : ای   منطقه   محدودیت  •

 .متر برد ندارند 10منتقل می کنند و بیشتر از 
داده های ارسال شده با این شبکه ممکن   : رادیویی   های   سیگنال   با   تداخل  •

است با سیگنال های رادیویی تداخل پیدا کنند و این موضوع ممکن است  
 .باعث از دست رفتن اطالعات بشود

 

https://comco.computer/wp-content/uploads/2022/08/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-PAN.png

