
Топологія  шина – види, різновиди, особливості використання, 

швидкодія, недоліки та переваги. 

Під топологією (компонуванням, конфігурацією, структурою) комп'ютерної мережі 

звичайно розуміється фізичне розташування комп'ютерів мережі один щодо іншого та спосіб 

їх з'єднання лініями зв'язку. Важливо відзначити, що поняття топології ставиться, насамперед, до 

локальних мереж, у яких структуру зв'язків можна легко простежити. У глобальних мережах 

структура зв'язків звичайно схована від користувачів і не надто важлива, тому що кожний сеанс 

зв'язку може виконуватися по своєму власному шляху. 

Топологія комп'ютерної мережі відображає структуру зв'язків між її основними 

функціональними елементами. В залежності від компонентів, що розглядаються, розрізняють 

фізичну і логічну структури локальних мереж. Фізична структура визначає топологію фізичних 

з'єднань між комп'ютерами. Логічна структура визначає логічну організацію взаємодії комп'ютерів 

між собою. Доповнюючи одна одну, фізична та логічна структури дають найповніше уявлення про 

комп'ютерну мережу. 

Топологія мережі спричиняється її характеристиками. Зокрема, вибір тієї або іншої 

топології впливає на: 

• склад необхідного мережного устаткування; 

• характеристики мережного устаткування; 

• можливості розширення мережі; 

• спосіб керування мережею. 

Щоб спільно використати ресурси або виконувати інші мережні завдання, комп'ютери 

повинні бути підключені один до одного. Для цієї мети в більшості випадків використається 

кабель (рідше — бездротові мережі — інфрачервоне встаткування Input/Output). Однак, просто 

підключити комп'ютер до кабелю, що з'єднує інші комп'ютери, недостатньо. Різні типи кабелів у 

сполученні з різними мережевими платами, мережними операційними системами й іншими 

компонентами вимагають і різного взаєморозташування комп'ютерів. 

Кожна топологія мережі накладає ряд умов. Наприклад, вона може диктувати не тільки 

тип кабелю але й спосіб його прокладки. 

Базові топології 

Існує безліч способів з'єднання мережевих пристроїв. Виділяють 3 базових топології: 

• шина (bus) 

• зірка (star) 

• кільце (ring) 

І додаткові (похідні): 

• подвійне кільце 

• сотова топологія 

• решітка 

• дерево 

• Fat Tree 
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• сніжинка 

• повнозв'язна 

Додаткові способи є комбінаціями базових. У загальному випадку такі топології 

називаються змішаними або гібридними, але деякі з них мають власні назви, наприклад «Дерево». 

 

Топології мереж: кільцева, топологія сітки, зіркова, повного з'єднання, лінійна 

(ланцюгова), топологія дерева і шина. 

Шина (топологія) 

«Ши́на» — топологія комп'ютерної 

мережі, яку часто називають також «лінійною 

шиною» (linear bus). У ній використовується 

один кабель (коаксіальний), що 

іменується магістраллю або сегментом, до 

якого підключені всі комп'ютери мережі. 

Дана топологія є найбільш простою і 

поширеною реалізацією мережі.  

Топологія шина самою своєю структурою припускає ідентичність мережного 

устаткування комп'ютерів, а також рівноправність всіх абонентів по доступу до мережі. 

Комп'ютери в шині можуть передавати інформацію тільки по черзі, тому що лінія зв'язку в цьому 

випадку єдина. Якщо кілька комп'ютерів будуть передавати інформацію одночасно, вона 

спотвориться в результаті накладення (конфлікту, колізії). У шині завжди реалізується режим так 

називаного напівдуплексного (half duplex) обміну (в обох напрямках, але по черзі, а не одночасно). 

У топології шина відсутній явно виражений центральний абонент, через який передається 

вся інформація, це збільшує її надійність (адже при відмові центра перестає функціонувати вся 

керована їм система). Додавання нових абонентів у шину досить просто й зазвичай можливо 

навіть під час роботи мережі. У більшості випадків при використанні шини потрібна мінімальна 

кількість сполучного кабелю в порівнянні з іншими топологіями. 

У мережі з топологією «шина» комп'ютери 

адресують дані конкретному комп'ютеру, передаючи їх по кабелю у 

вигляді електричних сигналів. Щоб зрозуміти процес взаємодії 

комп'ютерів по шині, Потрібно з'ясувати такі поняття: 

• передача сигналу; 
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• віддзеркалення сигналу; 

• термінатор. 

Термінатор — поглинач енергії (зазвичай резистор) на кінці довгої лінії, опір якого 

дорівнює хвильовому опору даної лінії.  

 

Дані у вигляді електричних сигналів передаються всім комп'ютерам мережі; проте 

інформацію приймає тільки той комп'ютер, чия адреса відповідає адресі одержувача, 

зашифрованій в цих сигналах. Причому в кожен момент часу вести передачу може тільки один 

комп'ютер. 

Оскільки дані в мережу передаються лише одним комп'ютером одномоментно, 

її продуктивність залежить від кількості комп'ютерів, підключених до шини. Чим більше 

комп'ютерів, тим більше їх число чекає передачі, і тим повільніша мережа. Проте вивести пряму 

залежність між пропускною спроможністю мережі і кількістю комп'ютерів в ній не можна, 

оскільки, окрім числа комп'ютерів, на швидкодію мережі впливає безліч інших чинників, 

наприклад: 

• тип апаратного забезпечення мережевих комп'ютерів; 

• частота, з якою комп'ютери передають дані; 

• тип працюючих мережевих додатків; 

• тип мережевого кабелю; 

• відстань між комп'ютерами в мережі. 

Шина — пасивна топологія. Це означає, що комп'ютери тільки «прослуховують» дані що 

передаються по мережі, але не переміщають їх від відправника до одержувача. Тому, якщо який-

небудь комп'ютер вийде з ладу, то це не позначиться на роботі мережі. У активних топологіях 

комп'ютери регенерують сигнали і передають їх далі по мережі. 

Електричні сигнали розповсюджуються від одного кінця кабелю до іншого. Якщо не 

вживати ніякого спеціального заходу, сигнал, досягаючи кінця кабелю, віддзеркалиться і 

створюватиме перешкоди, не дозволяючи комп'ютерам здійснювати передачу. Тому на кінцях 

кабелю електричні сигнали необхідно гасити. 

Для того, щоб запобігти віддзеркаленню електричних сигналів, на кожному кінці кабелю 

встановлюють термінатори (terminators), 

що поглинають ці сигнали. Будь-який 

кінець мережевого кабелю повинен бути 

до чого-небудь підключений: до 

комп'ютера або до баррел-конектора (його 

використовують для збільшення довжини 

кабелю). До будь-якого вільного, тобто ні 

до чого не підключеного, кінцю кабелю 

потрібно під'єднувати термінатор.  

Порушення цілісності мережевого кабелю відбувається при його розриві або від'єднанні 

одного з його кінців. Можлива також ситуація, коли на одному або декількох кінцях кабелю 

відсутні термінатори, що приводить до віддзеркалення електричних сигналів і, як наслідок, до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%96_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C


«падіння» мережі. Комп'ютери залишаються повністю працездатними, але до тих пір, поки 

сегмент розірваний, вони не можуть взаємодіяти один з одним. 

Фірми, що нормально розвиваються, постійно стикаються з необхідністю розширити 

мережу, іншими словами, збільшити ділянку, яку вона охоплює. У мережі з топологією «шина» 

кабель звичайно подовжують двома способами: 

1. Для з'єднання двох відрізків кабелі використовують баррел-конектор (barrel connector). 

Але зловживати ним не треба, оскільки сигнал при цьому слабшає. Краще купити один довгий 

кабель, чим сполучати декілька коротких. При великій кількості «стиковок» нерідко відбувається 

спотворення сигналу. 

2. Для з'єднання двох відрізків 

кабелю використовують повторювач 

(repeater). На відміну від конектора, він 

підсилює сигнал перед передачею його в 

наступний сегмент. Тому краще 

використовувати повторювач, чим 

баррел-конектор або навіть довгий 

кабель: сигнали на великі відстані підуть 

без спотворень.  

Переваги: 

• Невеликий час установки мережі; 

• Дешевизна (потрібно менше кабелю і мережевих пристроїв); 

• Простота налаштування; 

• Вихід з ладу робочої станції не відбивається на роботі мережі. 

Недоліки: 

• Несправності в мережі, такі як обрив кабелю і вихід з ладу термінатора, повністю 

блокують роботу всієї мережі; 

• Складна локалізація несправностей; 

• З додаванням нових робочих станцій падає продуктивність мережі. 

 

Саме дана технологія використовувалася для з'єднання 

комп'ютерів в локальну мережу при використанні коаксіального 

кабелю. В даному разі в ролі "шини" використовувалися відрізки 

коаксіального кабелю, об'єднані між збій за допомогою Т-

конекторів.  "Шина" прокладається повністю через все приміщення, 

після чого підключається до кожного окремого комп'ютера, а 

боковий висновок коннектора вставляється в роз'єм, встановлений 

на мережевій карті. 

 

У зв'язку з тим, що таке обладнання вже безнадійно застаріло, а більш широке поширення 

отримала топологія мережі "зірка", "шина" практично не використовується, але її по сьогоднішній 

день можна зустріти на різних підприємствах. 

 


