


توپولوژی های شبکه

شادکاممحمود

مربی فناوری اطالعات 

مرکز آموزش فنی و حرفه ای تالش



شبكه های( هم بندی)توپولوژي 
:محیل

 شبكه های ( بندیهم)انواع روشهای ايجاد
:محیل عبارتند از

(Bus)خیط 1.

(Ring)حلقوی 2.

(Star)ستاره ای 3.

(Complete)کامل4.

(Tree)درختی 5.



(Bus)شبکه های خیط 

ک ارتباط همه کامپيوترها از طريق کابل مشتی

 کابل مورد استفاده از نوعCoaxialاست

 در دو رس كابل ازTerminatorن بردن استفاده شده كه وظيفه آن از بي 
noiseدرون خط است.

ايجاد انشعاب در كابل اصیلي ازTconnector

 10پهناي باند اين شبكه هاMbpsاست.

(؟!)با قطع شدن کابل همه شبکه قطع یم شود



...شبکه های خیط





...شبکه های خیط





(Star)هم بندی ستاره ای

 همه کامپيوترها به يک واحد مرکزی(Hub)
متصلند

 کابل مورد استفاده در آنهاCat5است.

 100پهنای باند آنهاMbpsاست.

 مشکل با قطع شدن کابل شبکه، کل شبکه دچار
.نیم شود

 قطع شدنHub منجر به قطع کل شبکه یم
.گردد

صورت یم گ 
ن
داضافه کردن نود جديد به آسان .ت 



Hub







Hub/Hub)هاب سوئيچ/ هاب

Switch)

Rack



Hub/Hub)هاب سوئيچ/ هاب

Switch)

ندهابها ممکن است به صورت فعال يا غت  فعال باش.

ن یم کن .ندهابهای فعال، سيگنل ورودی را تقويت نت 

 یم باشد2توانن از معمول تعداد اسالتهای هابها.

 در هابها يک اسالت خاص اتصال به يک هاب ديگر
.(Uplink)است

 ه بهاب سوئيچامروزه در شبکه های مدل ستاره ای از
.جای هاب استفاده یم شود

قط به هاب سوييچ به جای پخش بسته، هر بسته را ف
.مقصدش ارسال یم کند

کندهاب سوييچ رسعت را بال برده، ترافيک را کم یم.

هاب سوييچ امنيت را افزايش یم دهد.



...هاب سوئيچ/ هاب

های امکان اتصال چند هاب به هم و ايجاد شبکه
UpLinkبا استفاده از اسالت)بزرگتی وجود دارد

)

 ی اتصال هابها به هم ممکن است به صورت رس
(Cascade) و يا به صورت درختی(Tree)باشد.



:هم بندی درختی 

توسعه يافته هم بندی ستاره ای است.

در اين معماری، درختی از هابها داريم.

 که ی شب( نودها)برگهای اين درخت، کامپيوترها
.هستند

 از سوييچ 
َ
در طبقات بالني اين درخت معموال

.استفاده یم شود

  وری استفاده از سوييچ سبب یم شود ترافيک غت  ضن
.به ساير قسمتهای شبکه نرود

 باشد3عمق اين درخت حداکتر یم تواند.



هم بندی درختی 



هم بندی درختی 





:(Token Ring)هم بندی حلقوی

لندکامپيوترها به صورت يک حلقه به هم متص.

ند و سيگنال ارسایل در يک جهت حلقه حرکت یم ک
.داز کامپيوترها عبور یم کند تا به مقصد برس

 ا دارددر اين روش هر کامپيوتر نقش يک تکرارگر ر.

 م نشانه ن (Token)برای نوبتی کردن ارسال از مکانت 

.استفاده یم شود

 هر نودی کهTokenرا در اختيار دارد یم تواند ارسال
.را انجام دهد







:هم بندی کامل

م در اين مدل تمام نودها به هم ارتباط مستقي
.دارند

ود اين مدل بر اساس ايده گرافهای کامل به وج
.آمده است

اين مدل به لحاظ حجم کابل کشی لزم قياس
.پذير نيست

اين مدل در عمل پياده سازی نشده است.





:مدلهای ترکيت  

يب و یم توان انواع روشهای ذکر شده را با هم ترک
.معماري  های ديگری ايجاد کرد

ت  در شبکه های بزرگ معمول از مدلهای ترکي
.استفاده یم شود



تاره ترکيب شبکه های خیط و س
ای


