ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای و ﺣﻠﻘﻪای وﺟﻮد دارد؟

اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای و ﺣﻠﻘﻪای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺘﺎرهای ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺠﺎور آن در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮏ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺎدی در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن و ﭼﯿﺪﻣﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺜﻞ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ،ﺣﻠﻘﻪای ،ﺳﺘﺎرهای ،درﺧﺘﯽ و
زﻧﺠﯿﺮهای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .روشﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﯾﻦ
ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ دو ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی راﯾﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺘﺎرهای و ﺣﻠﻘﻪای ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻮد ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﻧﻮد ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻫﺎب ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ
ﮐﺎﺑﻞ زوج ﭘﯿﭻ ﺧﻮرده ﯾﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ آن ﺳﺎده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﮔﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد روی ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺻﻼح ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪای ﻧﯿﺰ ﺳﺎده اﺳﺖ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ارﺗﻘﺎ و ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺳﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ
ﻧﺼﺐ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺎده و ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی

ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع
ﺧﺎﻧﮕﯽ و اداری اﯾﺪهال اﺳﺖ.

ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اول ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻠﻘﻪای ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دو دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎور ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻫﺎ را از
دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﮔﺮدش داده در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎی
ﺳﺎﻋﺖ و ﯾﺎ ﺧﻼف ﺟﻬﺖ آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﯿﻐﺎم در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻘﺼﺪ
ﺑﺮﺳﺪ.

ﻧﺼﺐ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای ارزان اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﻬﺪاری از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺮوز ﯾﮏ ﻧﻘﺺ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ارﺗﺒﺎط ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای دﺷﻮار
اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای و ﺣﻠﻘﻪای وﺟﻮد دارد؟
در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺑﯿﭻ و ﯾﺎ ﻫﺎب ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﻣﺎ در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﻪ  ۲دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻤﺘﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل داده ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دو دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
روش اﻧﺘﻘﺎل داده در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ داده از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای داده در اﻣﺘﺪاد ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل روی
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ را دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ در ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺎرهای ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺣﻠﻘﻪای ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ارزانﺗﺮ اﺳﺖ.
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