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 لینک مقاله در وبسایت

 
 

 

 

ران   مجله نت   
مید اتحادمحکم ا نویسنده:    

 

توپولوژی شبکه چیست و  
 د؟ ند مدل دارچ

که اومده  پیش  سوال  این  هم  شما  برای   حتما 
و چند مدل توپولوژی وجود  توپولوژی شبکه چیست

در تاثیری که  و  اهمیت شبکه  در  اگر هنوز هم   داره. 
فناوری داشته شک دارید، کافیه بگم که اینترنت هم  

جهانی که هر روز از اون   یست. همین شبکهیک شبکه
پیاده کردن یک شبکهاستفاده می و  اجرا  اما   کنید!!! 

هم   منسجم  معماری  یه  نیازمند  موفق،  و  منسجم 
اونه  نیاز  به  توجه  با  که  معماری    ست  این  شبکه، 

های عزیز! من در این مقاله رانیشه. نت مشخص می
آشنا کنم و انواع   شما رو با توپولوژی شبکه  قصد دارم

مزایا و معایب هر کدوم توضیح بدم.   باهمراه  اون رو  
   با من همراه باشید.

https://netran.net/mag/what-is-topology/
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و چند مدل توپولوژی وجود  توپولوژی شبکه چیست  حتما برای شما هم این سوال پیش اومده که
فناوری داشته شک دارید، کافیه بگم که اینترنت   داره. اگر هنوز هم در اهمیت شبکه و تاثیری که در

کنید!!! اما اجرا و پیاده کردن جهانی که هر روز از اون استفاده می  یست. همین شبکههم یک شبکه
شبکه، این   ست که با توجه به نیاز اونمنسجم و موفق، نیازمند یه معماری منسجم هم ه   یک شبکه

شما رو با توپولوژی شبکه   های عزیز! من در این مقاله قصد دارم رانیشه. نت معماری مشخص می
 .هر کدوم توضیح بدم. با من همراه باشید آشنا کنم و انواع اون رو همراه با مزایا و معایب

 ؟ توپولوژی شبکه چیست

 

نیاز به    -بزرگ سازمانی  یی خانگی و چه شبکهچه شبکه-که بتونیم یک شبکه رو تنظیم کنیم  برای این
سازی کنیم. ما عناصر مختلف یک شبکه پیاده   نقشه و طرح داریم که با توجه به اون نقشه، شبکه رو

 .کنیمی اون( به هم وصل می)یعنی نقشه رو با توجه به توپولوژی اون شبکه

 :مطالب زیر رو هم دوست داشته باشیدبه مباحث مربوط به شبکه عالقه دارید، ممکنه به  هاگ

 انواع اتصال شبکه 

 های هفت گانه آنو بررسی الیه  OSIمعرفی مدل مرجع

 ها و کاربردها در کسب و کار سازی؛ ویژگیمجازی

 دهندههای ارائهیا نقطه به نقطه چیست + شرکت  P2Pاینترنت

 

https://netran.net/mag/what-is-topology/
https://netran.net/mag/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%db%8c-%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%ac%d8%b9-osi-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a2%d9%86/
https://netran.net/mag/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7/
https://netran.net/mag/p2p-p2pm-internet/
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هر   دستگاه به  از  یاکدوم  گره  شبکه،  در  می Node ها  رایج گفته  و  گره   ترینشه.  کامپیوترها  ها، 
به همدیگه و همچنین    های مختلفهای جانبی هستند. چگونگی اتصال گره دستگاه  در یک شبکه 

ی نوع کننده شه. توپولوژی شبکه، عامل تعیینتعیین می  ها، توسط توپولوژی شبکهی ارتباط اوننحوه 
 .(یا وایرلس کابل شبکه شه )مثلشبکه استفاده می  ای هست که برایسانهر

ک و  اهمیت  شبکه  اونتوپولوژی  از  برخی  به  که  داره  بسیاری  دراربردهای  اشاره  ادامه  ها  مطلب  ی 
کرده و به افراد در درک مفاهیم شبکه   ها ایفاشه. توپولوژی شبکه، نقش مهمی در عملکرد شبکهمی

کشی رو کاهش های کابلعملیاتی و تعمیر و نگهداری مانند هزینه  هایکنه. همچنین، هزینهکمک می
کاربران رو به یک   کنه. توپولوژی شبکه،ی موثر از منابع و اجزای شبکه رو فراهم میه استفاد  ده ومی

 .کنهمی ها عملعنوان رابط بین دستگاه کنه و بهمرکز داده متصل می

ی خودتون رو مشاهده و های موجود در شبکهتونید تمام دستگاه شما می Network topology با
 .ررسی کنیدها رو باتصال فیزیکی بین اون 

 

 هانواع توپولوژی شبک 

 ییکی و منطقتوپولوژی فیز 

دو نوع اصلی توپولوژی شبکه وجود داره: توپولوژی فیزیکی و منطقی؛ که در ادامه هر دو رو توضیح  
 .میدم

کابل دستگاه شبکه  اتصال  برای  که  وکشی  شبکه  ها  توپولوژی   تجهیزات  به  مربوط  میشه،  استفاده 
ها به شبکه نحوه قرار دادن کابل شبکه، برای اتصال از رایانه  توپولوژی فیزیکی به  فیزیکی شبکه است.

صورت فیزیکی یا منطقی  ست و بهترکیب عناصر ارتباطی یک شبکه در واقع توپولوژی شبکه،
ست. اصطالح  ی طراحی شبکهتوپولوژی شبکه، همچنین بخش مهمی از نظریه. شهبررسی می 

توپولوژی  کنه. این مفهومها در یک شبکه اشاره میشبکه، به ترتیب قرارگرفتن دستگاه  توپولوژی
 . شبکه است

 

این نکته رو باید در نظر گرفت که توپولوژی انتخاب شده، متناسب با نیازهای شبکه و همچنین  
 .کاربرای نهایی باشه

https://netran.net/product-category/%da%a9%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://netran.net/
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مختلف    هایی انتقال اطالعات بین گره کنه و نحوه دادن اجزای مختلف شبکه اشاره می  و در واقع قرار
ی  نقشهعوامل مختلفی مانند    کنید، بهرا توضیح میده. نوع توپولوژی فیزیکی که برای شبکه انتخاب می

شده، محل قرار دادن دستگاه و … کابل استفاده   ی نصب، نوعیابی، هزینههای عیبساختمان، تکنیک
 .بستگی داره 

 

شه، اما هر  استفاده می  که اصطالح توپولوژی شبکه اغلب برای شکل فیزیکی یا چیدمان شبکهبا این
یزیکی اون باشه. ممکن هم هست  توپولوژی ف  شبکه یک توپولوژی منطقی هم داره که ممکنه مشابه با

 .تفاوت داشته باشه

این موضوع همیشه   کنه امادر بسیاری از موارد، توپولوژی منطقی مثل توپولوژی فیزیکی عمل می
ای(، اما )ستاره  Star عنوان توپولوژی  صورت فیزیکی بهها بهدرست نیست. برای مثال، برخی از شبکه 

  .کننعمل می Ring یا Bus عنوان توپولوژیصورت منطقی بهبه

ی انتقال منطقی، نحوه   گن. توپولوژیخیلی از افراد به توپولوژی منطقی، توپولوژی سیگنال هم می
ای  ها در شبکه اشاره داره. شیوه به مسیر داده   ده واطالعات از شبکه یا رایانه به یکدیگه رو توضیح می

کنن، به توپولوژی  ها عبور میبدون در نظر گرفتن اتصال فیزیکی دستگاه   ها از طریق یک شبکه،که داده 
 .ارتباط داره  هاهای کنترل دسترسی و پروتکل شگرده. توپولوژی منطقی اغلب با روباز می منطقی

های مختلف و در مدل  خب … االن که با تفاوت توپولوژی منطقی و فیزیکی آشنا شدیم، وقتشه که
 .های مختلف توپولوژی رو با هم مرور کنیمواقع چیدمان

  .کنهها عمل میعنوان رابط بین دستگاه ی کاربران رو به یک مرکز داده متصل و بهتوپولوژی، شبکه
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 ؟ های مختلف توپولوژی چیستمدل

 :طرح اصلی داره ۶توپولوژی شبکه 

 Bus Topology یا توپولوژی خطی •
 Ring Topology یا ایتوپولوژی حلقه •
 Star Topology یا ایتوپولوژی ستاره  •
 Mesh Topology توپولوژی مش •
 Tree Topology توپولوژی درختی •
 Hybrid Topology توپولوژی ترکیبی •

 

 ؟ چیست  BUS TOPOLOGY توپولوژی خطی یا

 

 :های توپولوژی خطیویژگی

 .ده میاین نوع توپولوژی اطالعات رو فقط در یک جهت انتقال  •
 .هر دستگاه به یک کابل متصله  •

 های توپولوژی خطی چیست؟ مزیت

متصله.  (Bus) که در اون، هر کامپیوتر و هر دستگاه به یک خط ارتباطی  ایهتوپولوژی خطی، شبکه
  .پایان هست نوع توپولوژی، دارای دو سر و دو نقطه این
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 .شمار میره صرفه بهتوپولوژی خطی یک نوع توپولوژی مقرون به •
 .شه تری استفاده میهای دیگه از کابل کمدر مقایسه با توپولوژی •
 .ها استفاده کرد شه از اونراحتی می های کوچیک بهدر شبکه •
 .سازی هست راحتی قابل پیاده به •

 معایب توپولوژی خطی چیست؟

 .شهاگر کابلی دچار مشکل شده یا قطع بشه، کل شبکه هم قطع می •
دی اینترنت به مقدار زیا  افزاری سنگینی انجام بده و یا از ترافیکها کار نرماگر یکی از سیستم •

 .شه ها کم میی سیستماستفاده کنه، سرعت بقیه
های دارای فاصله زیاد استفاده  ها برای سیستمشه از اونها طول محدودی دارن و نمی کابل •

 .کرد
 .ای در فرایند انتقال داده داره تری نسبت به توپولوژی حلقهتوپولوژی خطی سرعت کم •

 

 ؟ چیست RING TOPOLOGY ای یا توپولوژی حلقه
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 ای چیست؟ های توپولوژی حلقهویژگی

تعدادی  • از  توپولوژی  این  می repeaters در  استفاده  تکرارکننده  چونیا  در    شه  که  وقتی 
انتقال داده   ١٠٠ کامپیوتر شماره  یک به ای بخواد از کامپیوتر شماره تر، داده های بزرگتوپولوژی

ها باعث حفظ شدن داده در این انتقاالت Repeaters .کامپیوتر عبور کنه   ٩٩بشه، باید از تمام  
 .شن می و مانع از آسیب دیدن داده 

سیم بین هر دو   شه با استفاده از دوست اما میطرفهصورت یک در این توپولوژی، اتصال به •
 .ای دوطرفه هم میگنتوپولوژی حلقه  ال دوطرفه تبدیل کرد که به اونکامپیوتر، اون رو به اتص

های ارسال داده  .شن که منظورم بایت به بایت هستای متوالی منتقل میها به شیوه داده  •
 .کامپیوتر مقصد برسن شده باید از طریق هر کامپیوتر از شبکه عبور کنن تا به

 ای چیست؟ مزایای توپولوژی حلقه

 .یادی ارزون به حساب مییک توپولوژ  •
داده  • انتقال  استفاده سرعت  با  در شبکه،  داده ها  باالی  انتقال  یا  و  اینترنت  از  زیاد  بین  ی  ها 

 .شهکامپیوترها کم نمی

 ای چیست؟ معایب استفاده از توپولوژی حلقه

ی  تر از بقیهیابی در توپولوژی حلقه سختعلت وصل شدن متوالی کامپیوترها به هم، عیببه •
 .هاستتوپولوژی

 .کنهافزودن یا حذف یک کامپیوتر، فعالیت کل شبکه را مختل می •

 

 

 

  ها و کامپیوترهاگذاری شده چون دستگاه ای نامبه شکلش، توپولوژی حلقه این توپولوژی با توجه
 . وصله صورت حلقه به هم متصل شده و هر کامپیوتر به کامپیوتر کناریبه
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 ؟ چیست STAR TOPOLOGY ای یاتوپولوژی ستاره

 

 

 ای چیست؟ ی توپولوژی ستاره هاویژگی

 .هست  HUB هر دستگاه دارای اتصال جداگانه به •
• HUB در مرکز به عنوان یک REPEATER کنهعمل می. 
 .اندازی و استفاده کردراه  Coaxial شه با فیبرنوری یا کابلاین نوع توپولوژی رو می •

 ای چیست؟ های توپولوژی ستاره مزیت

ی شبکه وجود ه تعدادشون کمه، سرعت باالیی در انتقال داده ها در شبکاون مواقعی که دستگاه  •
 .داره 

• HUB   شه به راحتی ارتقا داد)دستگاه مرکزی( رو می. 
 .شهیابی می راحتی عیباین توپولوژی شبکه، به •

توپولوژی، نوع  این  به یکهمه  در  از طریق کابل  ها وصل در مرکز کامپیوتر HUB ی کامپیوترها 
شبکه،   های موجود درشه که تموم دستگاه یک دستگاه مرکزی در شبکه شناخته می HUB .شنمی
  .شنطور جداگانه به اون متصل میبه
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 .شه سازی میاندازی و پیاده راحتی راه به •
ن هیچ مشکل خاصی  تونن بدوهای دیگه میها دچار مشکل بشه، دستگاه اگر یکی از دستگاه  •

 .به کار خودشون ادامه بدن

 ای چیست؟ معایب توپولوژی ستاره 

 .ای باالستی نصب و پیاده سازی توپولوژی ستاره هزینه •
 .صرفه نباشهبرای استفاده قیمت باالیی دارن که شاید مقرون به •
 .کنه از کار بیفته و یا دچار مشکل بشه، تمام شبکه دچار مشکل شده و کار نمی  HUB اگر •
 .مورد استفاده داره  HUB عملکرد و سرعت عمل شبکه، بستگی به ظرفیت •

 ؟ چیست MESH TOPOLOGY توپولوژی شبکه مش

 

 :دو روش برای انتقال داده روی توپولوژی مش وجود داره 

 مسیریابی •
 سیالبی •

ی  کنه. در این نوع شبکه، همهم متصل میها رو به ه ای دستگاه صورت نقطهاین توپولوژی به
 .شنها بهم وصل میها و کامپیوتردستگاه 
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 مسیریابی: MESH توپولوژی

انتقال داده بین کامپیوترها    ها یک منطق مسیریابی دارند. در این توپولوژی، برایدر این روش، دستگاه 
 .شهی ممکن استفاده میترین فاصلهاز کوتاه 

 سیالبیمش:  توپولوژی

 .شنها منتقل میها و کامپیوتری دستگاه های مشابه به همهدر این مدل، داده 

 انواع توپولوژی مش چیست؟ 

عنوان توپولوژی  به ها به همون شکلتوپولوژی جزئی مش: در این توپولوژی بعضی از سیستم •
 .شنسه دستگاه وصل می ها فقط به دو یاشن اما بعضی از دستگاه بندی میمش، هم

 .شنتوپولوژی کامل مش: هر کامپیوتر یا دستگاه به همدیگه متصل می •

 های توپولوژی مش چیست؟ویژگی

 .ها به همتمام دستگاه  اتصال کامل •
 .تره ها قدرتمندنسبت به باقی توپولوژی •
 .پذیر نیستاین نوع توپولوژی به هیچ عنوان انعطاف •

 :های توپولوژی مشمزیت

شده از هر دستگاه به دستگاه دیگه، بر کابل و اتصال همون دو دستگاه  داده ی انتقالبار داده  •
 .ذاره تاثیر می

 .ره شمار میرتمند بههای قداز جمله توپولوژی •
 .شهراحتی تشخیص داده میمشکل به •
 .کنهها رو فراهم میامنیت و حریم خصوصی دستگاه  •

 :معایب توپولوژی مش

 .ترهها سختاندازی این نوع شبکه نسبت به بقیه توپولوژینصب و راه  •
تری استفاده  شن، کابل بیشصورت جداگانه به هم وصل می ها بهی دستگاه که همهدلیل اینبه •

 .ره ی اون باالتر میشه و هزینهمی
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 TREE TOPOLOGY توپولوژی درخت

 

 های توپولوژی درخت چیست؟ویژگی

 .شههای بزرگ استفاده می از این نوع توپولوژی در شبکه •
آل عمل  ها به صورت سلسله مراتبی در یک گروه قرار بگیرن، شبکه به صورت ایده گه دستگاه ا •

 .کنهمی

 :مورد از مزایای توپولوژی درخت 4

 .شهای شامل میهای بیشتری رو نسبت به توپولوژی خطی و ستاره دستگاه  •
 .پذیر و آسونهها امکانگسترش تعداد دستگاه  •
 .شن راحتی مدیریت و نگهداری میهها بدر این توپولوژی دستگاه  •
 .شهتشخیص خطا در کل شبکه به راحتی انجام می •

 مورد از معایب استفاده از توپولوژی درختی چیست؟  4

 .گیرنهای زیادی در این توپولوژی مورد استفاده قرار میکابل •

های دیگه به اون )به صورت دستگاه ریشه یا مرکزی دارد و تمام دستگاه   توپولوژی نیز یکاین  
داشته   صورت سلسله مراتبژی حداقل باید سه سطح بهوشن. این توپولمراتبی( وصل می  سلسله

 .باشه
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 .یادحساب می بر بههای هزینهاز توپولوژی •
بیشاگر دستگاه  • اضافههای  اون  به  نیز طبیعتا سخت  تر  توپولوژی  این  از  نگهداری  تر  بشن، 

 .شهمی
 .شهمرکزی از کار بیفته و یا دچار مشکل بشه، کل شبکه دچار مشکل می اگر دستگاه  •

 

 ؟ چیست HYBRID TOPOLOGY توپولوژی شبکه ترکیبی

 

 :های توپولوژی ترکیبیویژگی

 .یادژی به وجود می این توپولوژی از ترکیب دو یا چند توپولو •
 .شهکار رفته در اون می های بهاین شبکه شامل مزایا و معایب توپولوژی •

ای  ترکیبی از چند توپولوژیه. مثال اگه در یک دفتر بزرگ از توپولوژی ستاره   این توپولوژی یک نوع
  .یادمی وجودترکیبی به Topology طور همزمان استفاده بشه، یکتوپولوژی درختی به  و
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 :مزایای توپولوژی ترکیبی

 .پذیرهها، بسیار انعطافبودن روشعلت ترکیبیبه •
 .شه افزایش دادراحتی میشده در این توپولوژی رو بههای استفاده مقیاس و تعداد دستگاه  •
 .تر هستتشخیص خطا در شبکه بسیار راحت •

 :معایب استفاده از توپولوژی ترکیبی

 .ی زیادی براتون دارهاین توپولوژی هزینه •

 

 ر حرف آخ

انواع   ژی شبکه چیه، چهدوستان! توی این مقاله به این موضوع پرداختم که توپولو انواعی داره و 
از انوع توپولوژی رو با هم مرور کردیم تا   مختلفش رو با هم بررسی کردیم. مزایا و معایب هر کدوم

به  رو  اونا  با همبتونیم  بیش   راحتی  امروزه  اگرچه  کنیم.  و  مقایسه  ترکیبی  یعنی  آخر  توپولوژی  از  تر 
توپولوژی هم استفاده    بعضی وقتا ما نیاز داریم از سایر انواع  شه، اماای استفاده میستاره   توپولوژی

تره. بنابراین خوبه که در این زمینه مهم  ی ماشون برای اهداف شبکهکنیم و تصمیم بگیریم که کدوم
 .بتونیم بهترین انتخاب رو داشته باشیم اطالعات کافی داشته باشیم تا

کنم. اگر هر سوال یا    ش تونسته باشم حق مطلب رو اداامیدوارم در توضیح مفهوم توپولوژی و انواع
برای ما کامنت بذارید تا من و همکارانم در    جا ی توپولوژی شبکه دارید، کافیه همینابهامی درباره 

 .ران همراه بودیدبدیم. ممنون که با نت ترین زمان به شما جوابسریع

 


