
Computer Network 

ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎನ್ನು ವುದು ಪರಸ್ಪ ರ ಸಂಪರ್್ ಹೊಂದಿದ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳ ಗೊಂಪಾಗಿದುು , 

ಅದು ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗೆ ಮತ್ತ ೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ಲು ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳ 

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತತ  ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ ದೆ. 

Types of Computer Networks 

 LAN- local area network 

 MAN-Metropolitan Area Network 

 WAN-Wide Area Network 

ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ಲ್ಯಾ ನ್) LAN 

ಇದನ್ನು  LAN ಎೊಂದೂ ರ್ರೆಯಲಾಗತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  ರ್ಚೇರಿ, ರ್ಟಟ ಡಗಳ ಗೊಂಪು ಅಥವಾ 

ಕಾರ್ಖ್ನೆಯಂತ್ಹ ಸ್ಣ್ಣ  ಭೌತಿರ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯೂ ಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯೂ ಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲು ಮತ್ತತ  

ನಿವಾರಿಸ್ಲು ಸುಲಭವಾದ ಕಾರಣ್ ಲಾೂ ನ್ಗಳನ್ನು  ವಾೂ ಪರ್ವಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗತ್ತ ದೆ. ವೈಯಕ್ತತ ರ್ 

ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಕಾಯ್ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಗಳು ಲಾೂ ನ್ ಮೂಲರ್ ಪರಸ್ಪ ರ ಸಂಪರ್್ ಹೊಂದಿವೆ. ನ್ಯವು 

ಲಾೂ ನ್ ಮೂಲರ್ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಟೊಪೊಲಾಜಿಸ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ್ಬಹುದು, ಅವುಗಳೊಂದರೆ ಸ್ಟಟ ರ್, 

ರಿೊಂಗ್, ಬಸ್, ಟ್ರ ೇ ಇತ್ಯೂ ದಿ. 

LAN ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತ್ಸುವಂತ್ಹ ಸ್ರಳವಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫೈಲ್

ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತತ  ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು  ಪರಸ್ಪ ರ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು, ಅದು ಸಂಪ್ಯಣ್್ ರ್ಟಟ ಡವನ್ನು  ಪರಸ್ಪ ರ 

ಸಂಪಕ್ತ್ಸುವಷ್ಟಟ  ಸಂಕ್ತೇಣ್್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಮುದರ ರ್ಗಳು, ಹಂಚಿದ ಹಾರ್ಡ್ ಡೆರ ೈವ್ ಮುೊಂತ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು LAN ನೆಟ್

ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು  ವಾೂ ಪರ್ವಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗತ್ತ ದೆ. 

LAN ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು characteristics  

 LAN ಗಳು ರ್ಖಸ್ಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ಸುೊಂರ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ನಿಯಂತ್ರ ಣ್ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲಿ . 

 ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ WAN ಗೆ ಹೇಲಿಸಿದರೆ LAN ಗಳು ತ್ತಲನ್ಯತ್ೂ ರ್ವಾಗಿ ಹೆಚಿಿ ನ ವೇಗದಲಿಿ  

ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ತ ವೆ. 

 LAN ನಲಿಿ  ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಮಾಧೂ ಮ ಪರ ವೇಶ ನಿಯಂತ್ರ ಣ್ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, 

ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳು ಈಥನೆ್ಟ್, ಟೊೇರ್ನ್ ರಿೊಂಗ್. 

 ಇದು ಒೊಂದೇ ರ್ಟಟ ಡ, ಬಿ್ಲರ್ಕ ಅಥವಾ ಕಾೂ ೊಂಪಸ್ನಲಿಿ  ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತ್ಸುತ್ತ ದೆ, 

ಅೊಂದರೆ ಅವು ನಿಬ್ೊಂಧಿತ್ ಭೌಗೊೇಳಿರ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಿ  ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ತ ವೆ. 

LAN ನ applications 



 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲಿಿರುವ ಒೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ ಕಿ್ ೈೊಂಟ್ಗಳು ಎೊಂದು ರ್ರೆಯಲಪ ಡುವ ಉಳಿದ ಎಲಿಾ  

ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸ್ಲಿಿಸುವ ಸ್ವ್ರ್ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ಟಫ್ಟಟ ವೇರ್ ಅನ್ನು  ಸ್ವ್ರ್ನಲಿಿ  

ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತತ  ಅದನ್ನು  ಉಳಿದ ಕಿ್ ೈೊಂಟ್ಗಳು ಬಳಸ್ಬಹುದು. 

 ಯಾವುದೇ ಅೊಂತ್ರ್ಜ್ಲ ಪರ ವೇಶವಿಲಿದೆ ಸ್ಥ ಳಿೇಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪ ರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸ್ಲು 

ರ್ಟಟ ಡದಲಿಿನ ಎಲಿಾ  ಕಾಯ್ಸ್ಥ ಳಗಳನ್ನು  ಸ್ಥ ಳಿೇಯವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ತ್ಸ್ಲಾಗತಿತ ದೆ. 

 ಮುದರ ರ್ಗಳು ಮುೊಂತ್ಯದ ಸ್ಟಮಾನೂ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವುದು LAN ನ ಕ್ಲವು 

ಸ್ಟಮಾನೂ  ಅನವ ಯಿಕ್ಗಳಾಗಿವೆ. 

LAN ನ ಅನುಕೂಲಗಳು advantages  

 ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಹಂಚಿಕೆ: ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳಾದ ಮುದರ ರ್ಗಳು, ಮೇಡೆಮ್ಗಳು, 

ಡಿವಿಡಿ-ರಾಮ್ ಡೆರ ೈವ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್್ ಗ ಳನ್ನು  ಸ್ಥ ಳಿೇಯ ಪರ ದೇಶ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ 

ಸ್ಹಾಯದಿೊಂದ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಇದು ವೆಚಿ್  ಮತ್ತತ  ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಖರಿೇದಿಯನ್ನು  ರ್ಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 ಸಾಫ್್ಟವೇರ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆ: ಪರ ತಿ ಕಿ್ ೈೊಂಟ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಪರ ತ್ೂ ೇರ್ ಪರವಾನಗಿ 

ಪಡೆದ ಸ್ಟಫ್ಟಟ ವೇರ್ ಖರಿೇದಿಸುವ ಬದಲು ಒೊಂದೇ ಸ್ಟಫ್ಟಟ ವೇರ್ ಅನ್ನು  ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲರ್ 

ಬಳಸುವುದು ಅಗಗವಾಗಿದೆ. 

 ಸುಲಭ ಮತ್ತತ  ಅಗಗ ದ ಸಂವಹನ: ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳ ಮೂಲರ್ ಡೇಟಾ 

ಮತ್ತತ  ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗಿ ವಗಾ್ಯಿಸ್ಬಹುದು. 

 ಕೇೇಂದ್ರ ೋಕೃತ ಡೇಟಾ: ಎಲಿಾ  ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಕ್ದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು  ಸ್ವ್ರ್ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ನ 

ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್್ ು ಲಿಿ  ಉಳಿಸ್ಬಹುದು. ಬಳಕ್ದಾರರು ತ್ಮೂ  ಡೇಟಾವನ್ನು  ಪರ ವೇಶಿಸ್ಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್

ನಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ಸ್ಥ ಳವನ್ನು  ಬಳಸ್ಲು ಇದು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಏಕ್ೊಂದರೆ 

ಸ್ಥ ಳಿೇಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಗಳಲಿಿ  ಡೇಟಾವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲಾಗವುದಿಲಿ . 

 ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಡೇಟಾವನ್ನು  ಸ್ವ್ರ್ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ನಲಿಿ  ಕೇೊಂದಿರ ೇಯವಾಗಿ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿರುವುದರಿೊಂದ, ಡೇಟಾವನ್ನು  ಒೊಂದೇ ಸ್ಥ ಳದಲಿಿ  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗತ್ತ ದೆ 

ಮತ್ತತ  ಡೇಟಾವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

 ಇೇಂಟನೆ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೆ: ಲೇರ್ಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲಿಾ  ಲಾೂ ನ್ ಬಳಕ್ದಾರರಲಿಿ  ಒೊಂದೇ 

ಇೊಂಟನೆ್ಟ್ ಸಂಪರ್್ವನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವ ಸೌಲಭೂ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. ನೆಟ್ ಕ್ಫೆಗಳಲಿಿ , 

ಏರ್ ಇೊಂಟನೆ್ಟ್ ಸಂಪರ್್ ಹಂಚಿಕ್ ವೂ ವಸ್ಥಥಯು ಇೊಂಟನೆ್ಟ್ ವೆಚಿ್ ವನ್ನು  ಅಗಗವಾಗಿರಿಸುತ್ತ ದೆ. 

LAN ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು disadvantages  

 ಹೆಚಿಿ ನ ಸ್ಥಟಪ್ ವೆಚಿ್ : ಹಂಚಿದ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳಿೊಂದಾಗಿ LAN ಕಾಲಾನಂತ್ರದಲಿಿ  

ವೆಚಿ್ ವನ್ನು  ಉಳಿಸುತ್ತ ದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥ ಳಿೇಯ ಪರ ದೇಶ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು  ಸ್ಟಥ ಪ್ಲಸುವ ಆರಂಭಿರ್ 

ಸ್ಥಟಪ್ ವೆಚಿ್ ಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ . 

 ಗೌಪೂ ತ್ ಉಲಿೊಂಘನೆಗಳು: ಪರ ತಿಯೊಬಬ  LAN ಬಳಕ್ದಾರರ ವೈಯಕ್ತತ ರ್ ಡೇಟಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು  

ಪರಿಶಿೇಲಿಸುವ ಹಕ್್ಕ  LAN ನಿವಾ್ಹರ್ರಿಗೆ ಇದೆ. ಇದಲಿದೆ ಅವರು LAN ಬಳಕ್ದಾರರ 

ಇೊಂಟನೆ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಮತ್ತತ  ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ ಬಳಕ್ಯ ಇತಿಹಾಸ್ವನ್ನು  ಪರಿಶಿೇಲಿಸ್ಬಹುದು. 



 ಡೇಟಾ ಭದರ ತ್ಯ ಬೆದರಿಕ್: ಕೇೊಂದಿರ ೇಕೃತ್ ದತ್ಯತ ೊಂಶ ಭಂಡಾರವನ್ನು  LAN ನಿವಾ್ಹರ್ರು ಸ್ರಿಯಾಗಿ 

ಪಡೆದುಕೊಳಳ ದಿದು ರೆ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬಳಕ್ದಾರರು ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಪರ ಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು  

ಪರ ವೇಶಿಸ್ಬಹುದು. 

 ಲಾೂ ನ್ ನಿವ್ಹಣೆ ಕ್ಲಸ್: ಲೇರ್ಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಲಾೂ ನ್ ನಿವಾ್ಹರ್ರ 

ಅಗತ್ೂ ವಿರುತ್ತ ದೆ ಏಕ್ೊಂದರೆ, ಲೇರ್ಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲಿಿ  ಸ್ಟಫ್ಟಟ ವೇರ್ ಸ್ಟಥ ಪನೆಗಳು 

ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ವೈಫಲೂ ಗಳು ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಅಡಚ್ಣೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಪ್ಯಣ್್ 

ಸ್ಮಯದ ಕ್ಲಸ್ದಲಿಿ  LAN ನಿವಾ್ಹರ್ರ ಅಗತ್ೂ ವಿದೆ. 

 ರ್ವಸ್್ ಸಿೇಮಿತ್ ಪರ ದೇಶ: ಲೇರ್ಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒೊಂದು ರ್ಚೇರಿ, ಒೊಂದು ರ್ಟಟ ಡ 

ಅಥವಾ ಹತಿತ ರದ ರ್ಟಟ ಡಗಳ ಒೊಂದು ಸ್ಣ್ಣ  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಿದೆ. 

ಮೆಟ್ರ ೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟವ ರ್ಕ್ (MAN) 

ಇದನ್ನು  1980 ರಲಿಿ  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಮೂಲತಃ LAN ನ ದೊಡಡ  ಆವೃತಿತ ಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನು  MAN ಎೊಂದೂ ರ್ರೆಯಲಾಗತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  LAN ನಂತ್ಯೇ ತಂತ್ರ ರ್ಜಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸುತ್ತ ದೆ. 

ಇದನ್ನು  ಇಡಿೇ ನಗರದಾದೂ ೊಂತ್ ವಿಸ್ತ ರಿಸ್ಲು ವಿನ್ಯೂ ಸ್ಗೊಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಲಾೂ ನ್ಗಳನ್ನು  

ದೊಡಡ  ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸಂಪಕ್ತ್ಸುವ ಸ್ಟಧನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಒೊಂದೇ ಕೇಬಲ್ 

ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಮುಖೂ ವಾಗಿ ಏರ್ ರ್ಖಸ್ಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟವ್ಜನಿರ್ ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ ಹಿಡಿದು 

ನಿವ್ಹಿಸ್ಲಪ ಡುತ್ತ ದೆ. 

MAN ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು characteristics 

 ಇದು ಸ್ಟಮಾನೂ ವಾಗಿ ಪಟಟ ಣ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ನಗರಗಳನ್ನು  (50 ಕ್ತ.ಮಿೇ) ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ 

 MAN ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂವಹನ ಮಾಧೂ ಮವೆೊಂದರೆ ಆಪ್ಲಟ ರ್ಲ್ ಫೈಬಗ್ಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು 

ಇತ್ಯೂ ದಿ. 

 ವಿತ್ರಿಸಿದ ಕಂಪ್ಯೂ ಟ್ೊಂಗ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾ ದರಗಳು ಸ್ಟರ್ಷ್ಟಟ ವೆ. 

MAN ನ ಅನುಕೂಲಗಳು advantages 

 ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಲಟ ರ್ಕ ಕೇಬಲ್ಗಳಂತ್ಹ ಹೆಚಿಿ ನ ವೇಗದ ವಾಹರ್ಗಳ ಮೂಲರ್ ಅತ್ೂ ೊಂತ್ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತತ  ವೇಗದ ಸಂವಹನವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 ಇದು ದೊಡಡ  ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಉತ್ತ ಮ ಬೆನಿು ನ ಮೂಳಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ ಮತ್ತತ  WAN ಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಪರ ವೇಶವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ತ ದೆ. 

 MAN ನಲಿಿ  ಬಳಸ್ಲಾದ ಡುೂ ಯಲ್ ಬಸ್ ಏರ್ಕಾಲದಲಿಿ  ಎರಡೂ ದಿಕ್್ಕ ಗಳಲಿಿ  ಡೇಟಾವನ್ನು  

ರವಾನಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

 ಒಬಬ  ಮನ್ನಷ್ೂ  ಸ್ಟಮಾನೂ ವಾಗಿ ನಗರ ಅಥವಾ ಇಡಿೇ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಬಿ್ಲರ್ಗ ಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ಯತ ನೆ. 

 

 



MAN ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು advantages 

 ಒೊಂದು ಸ್ಥ ಳದಿೊಂದ ಇನು ೊಂದಕ್್  MAN ಸಂಪರ್್ಕ್ಾ ಗಿ ಹೆಚಿಿ ನ ಕೇಬಲ್ ಅಗತ್ೂ ವಿದೆ. 

 ಹಾೂ ರ್ಸ್್ ಮತ್ತತ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಹುಗಾರಿಕ್ (ಬೇಹುಗಾರಿಕ್) ಚಿತ್ಯರ ತ್ೂ ರ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿೊಂದ 

ವೂ ವಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿಸುವುದು ರ್ಷ್ಟ . 

ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (WAN) 

ಇದನ್ನು  WAN ಎೊಂದೂ ರ್ರೆಯುತ್ಯತ ರೆ. WAN ರ್ಖಸ್ಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಟವ್ಜನಿರ್ 

ಗತಿತ ಗೆ ರ್ಜಲವಾಗಿರಬಹುದು. ದೇಶದ ರ್ವರ್ ಸ್ಥಟ ೇಟ್ಗಳಂತ್ಹ ದೊಡಡ  ಅೊಂತ್ರವನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಿರುವ 

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಬಳಸ್ಲಾಗತ್ತ ದೆ. ವಿನ್ಯೂ ಸ್ ಮತ್ತತ  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲಿ . WAN 

ಬಳಸುವ ಸಂವಹನ ಮಾಧೂ ಮವೆೊಂದರೆ PSTN ಅಥವಾ ಉಪಗರ ಹ ಕೊೊಂಡಿಗಳು. WAN ರ್ಡಿಮೆ ಡೇಟಾ 

ದರಗಳಲಿಿ  ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ತ ದೆ. 

WAN ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು characteristics 

 ಇದು ಸ್ಟಮಾನೂ ವಾಗಿ ದೊಡಡ  ದೂರವನ್ನು  (ರಾಜೂ ಗಳು, ದೇಶಗಳು, ಖಂಡಗಳು) ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ. 

 ಬಳಸಿದ ಸಂವಹನ ಮಾಧೂ ಮವೆೊಂದರೆ ಉಪಗರ ಹ, ಸ್ಟವ್ಜನಿರ್ ದೂರವಾಣಿ ರ್ಜಲಗಳು ರೂಟರ್

ಗಳಿೊಂದ ಸಂಪರ್್ ಹೊಂದಿವೆ. 

 

 

WAN ನ ಅನುಕೂಲಗಳು advantages  

 ಒೊಂದು ದೊಡಡ  ಭೌಗೊೇಳಿರ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಒಳಗೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ ಆದು ರಿೊಂದ ದೂರದ ವೂ ವಹಾರವು 

ಒೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲಿಿ  ಸಂಪರ್್ಗೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ. 

 ಸಂಪಕ್ತ್ಸುವ ಕಾಯ್ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಫ್ಟಟ ವೇರ್ ಮತ್ತತ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನ್ನು  

ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತ್ತ ದೆ. 

 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲಿಿರುವ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ರ್ಳುಹಿಸ್ಬಹುದು. ಈ 

ಸಂದೇಶಗಳಲಿಿ  ಚಿತ್ರ , ಶಬು ಗಳು ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು (ಲಗತ್ತತ ಗಳು 

ಎೊಂದು ರ್ರೆಯಲಾಗತ್ತ ದೆ). 

 ಪರ ತಿ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗೆ ವಿಭಿನು  ಬ್ಲಹೂ  ವಸುತ ಗಳನ್ನು  ಖರಿೇದಿಸ್ದೆ ದುಬ್ಲರಿ ವಸುತ ಗಳನ್ನು  

(ಮುದರ ರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇೊಂಟನೆ್ಟ್ಗೆ ಫೇನ್ ಲೈನ್ಗಳಂತ್ಹ) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲಿಿರುವ ಎಲಿಾ  

ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲಿಿರುವ ಪರ ತಿಯೊಬಬ ರೂ ಒೊಂದೇ ಡೇಟಾವನ್ನು  ಬಳಸ್ಬಹುದು. ಕ್ಲವು 

ಬಳಕ್ದಾರರು ಇತ್ರರಿಗಿೊಂತ್ ಹಳಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಮಸ್ಥೂ ಗಳನ್ನು  

ಇದು ತ್ಪ್ಲಪ ಸುತ್ತ ದೆ. 

WAN ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು disadvantages 



 ಹರಗಿನವರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಪರ ವೇಶಿಸುವುದನ್ನು  ಮತ್ತತ  ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವುದನ್ನು  ನಿಬ್ೊಂಧಿಸ್ಲು 

ಉತ್ತ ಮ ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅಗತ್ೂ ವಿದೆ. 

 ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು  ಹೊಂದಿಸುವುದು ದುಬ್ಲರಿ, ನಿಧಾನ ಮತ್ತತ  ಸಂಕ್ತೇಣ್್ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ದೊಡಡ  

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚಿ್ಚ  ದುಬ್ಲರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಒಮೊ  ಸ್ಟಥ ಪ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು ಪ್ಯಣ್್ ಸ್ಮಯದ 

ಕ್ಲಸ್ವಾಗಿದುು , ಇದಕ್್  ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲಿವ ಚಾರರ್ರು ಮತ್ತತ  ತಂತ್ರ ಜಾ ರು ಕ್ಲಸ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತ ದೆ. 

 ಇತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂ ಟರ್ಗಳಿೊಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಬಳಸುವ ಸ್ಟಮಥೂ ್ವನ್ನು  ಅನೇರ್ ವಿಭಿನು  

ಜನರು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತ್ಯು ನಿಜವಾದ ಸ್ಮಸ್ಥೂ ಯಾಗಿದೆ. ಹಾೂ ರ್ಸ್್ ಮತ್ತತ  ವೈರಸ್

ಗಳ ವಿರುದಿ  ರಕ್ಷಣೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಂಕ್ತೇಣ್್ತ್ ಮತ್ತತ  ವೆಚಿ್ ವನ್ನು  ಸೇರಿಸುತ್ತ ದೆ 


