
 

 משרד החינוך  
מכון טכנולוגי  –הטכניון  

 לישראל
 הישראלי מינהלת מל"מ, המרכז 

אגף  –המזכירות הפדגוגית 
 מדעים

לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה  למדעי המחשב מרכז המורים הארצי
 שליט

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 פיתוח:

 רותם מלכי, נועה רוט, מימון בלישה ,ריקי יפה,עופר דיין  שרית לולב, פרלמן רחל,

 לחטיבת הביניים תשע"ד שתתפי קורס מורים מוביליםמ

 
 יעוץ: 

 ד"ר איליה אברבוך

 מר איתי דברן

 ד"ר דורון זוהר 

 פרופ' עירד יבנה

 

 

 . 9/7.3102מרכז מורים ארצי במקצוע מדעי המחשב. הפרויקט מבוצע עפ"י מכרז 

 הפרויקט מבוצע עבור האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך
 

 יצא לאור במימון ובפיקוח המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים במשרד החינוך
 שליט-ומינהלת מל"מ, המרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי ע"ש עמוס דה

 

  כל הזכויות שמורות למשרד החינוך ©

http://www.google.co.il/imgres?hl=iw&sa=X&biw=993&bih=547&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=YXE4iP4-xGxiqM:&imgrefurl=http://www.n-k.org.il/?CategoryID=325&ArticleID=263&docid=5iexk1dB02zSmM&imgurl=http://www.n-k.org.il/_uploads/imagesgallery/semel2.gif&w=419&h=508&ei=80jDT4yqH4SO4gS0vPz9CQ&zoom=1&iact=hc&vpx=410&vpy=165&dur=921&hovh=247&hovw=204&tx=88&ty=170&sig=102599014686038306716&page=2&tbnh=171&tbnw=140&start=9&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:9,i:100
http://cse.proj.ac.il/Tofes/Tofes.asp


 

 

 

 2  ...............................................................מבוא למערכות ספרתיות )דיגיטליות(  1א. פרק 

 3    ..............................................................................................דף לתלמיד  –המרת בסיסים 

 22   ...................................... מערך שיעור ודף לתלמיד  –מבוא למערכות ספרתיות 

 22   .............................................................................................. דף לתלמיד  –יחידות מידה 

 

 33  ......................................................................................................... תקשורת נתונים  2ב. פרק 

 32    ........................................................... דף לתלמיד  –תכנות שיטות שליטה מרחוק 

 82   ............................................. דף לתלמיד  –בדיקת התקשרות עם מחשב ברשת 

 48   ............................................. מערך שיעור ודף עבודה לתלמיד  –מודל השכבות 

 

 33  ................................................................................... העברת מידע מוצפן ברשת  3ג. פרק 

 32  ........................................................................... מערך שיעור ודף לתלמיד  -חקר הצפנה 

 

 24  ..........................................................................................................  מסכמתהכנה למשימה . ד

 

 
 

 תכנית הלימודים בנושא סייבר ואינטרנט ניתנת להורדה כאן

http://www.csit.org.il/hativa/CS_0_Grade9_Ver_24.pdf 

 
 

 

  התוד

 ד"ר איליה אברבוך, איתי דברן ופרופ' עירד יבנה ל

  האקדמי, התמיכה והסיוע בהכנת החומרים.על הייעוץ 

http://www.csit.org.il/hativa/CS_0_Grade9_Ver_24.pdf


 

 

 

 3  ........................................................................................................................................ הקדמה  

 

 8   .................................................................................................................. דף לתלמיד  –יחידות מידה 

 

 11    ...................................................................................................................  – בסיסי ספירה

 

 23   ..................................... מערך שיעור ודף לתלמיד  –מבוא למערכות ספרתיות 

 

 

 

 תודה לד"ר איליה אברבוך על 

 1מי, התמיכה והסיוע בהכנת החומרים של פרק על הייעוץ האקד

 
 
  



 

 :הקדמה

 

במסגרת הפרק של מבוא למערכות ספרתיות נלמד על מערכות דיגיטליות שכן רוב המחשבים 

 עובדים באופן דיגיטלי.

המערכות שנעסוק בהן הן מערכות שקולטות מידע, מעבדות אותו ומחזירות מידע. את 

למשל(  DVD)כמו על דיגיטלי המידע הזה ניתן לייצג באופן דיגיטלי או באופן אנלוגי. ייצוג 

הוא ייצוג מדויק שניתן להגדיר את ערכו המספרי, בעוד שייצוג אנלוגי )כמו בסרט קולנוע או 

 .תקליט( הוא רציף

במערכת אנלוגית, כמו ברדיו אנלוגי למשל שבו יש חוגה באמצעותה מכוונים את המקלט 

לתחנת רדיו מבוקשת, ייצוג המידע הוא אנלוגי במהלך כל שלבי העיבוד. לדוגמה, גלי קול 

ידי מיקרופון לשדה אלקטרומגנטי ועוצמת הקול היא אנלוגית לעוצמה של -מתורגמים על

 ה האלקטרומגנטי מתורגם בחזרה לגלי קול. השדה. בעזרת הרמקול השד

למשל(, במקום להגביר את עוצמת האות של השדה  MP3במערכת דיגיטלית )כמו במכשיר 

ולקדד אותו בעזרת מספר )דגימה דיגיטלית, האלקטרומגנטי, אפשר למדוד את עוצמתו 

פרים. ואז המרה מאנלוגי לדיגיטלי(. באופן כזה, המידע מיוצג עכשיו בעזרת סדרה של מס

ניתן לתרגם את המספרים בחזרה לאות של שדה אלקטרומגנטי )המרה מדיגיטלי לאנלוגי( 

 ולנגן אותם ברמקול.

 לייצוג דיגיטלי של מידע יש מספר יתרונות חשובים: הוא מדויק, חסר רעשים, וניתן לדחיסה.

 

  



 

 דף לתלמיד – יחידות מידע

 רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך פיתוח:

 

 יחידות מידע מבוססות סיביות

הקטנה  נתוניםיחידת ה - בינארית ספרה היא  ("binary digit")או ביט, מתוך השם  bit - סיבית

 )וויקיפדיה(. לכתובות גישה לזיכרון והוא הבסיס מחשבביותר שבה משתמש ה

B(Byte )-ִית  – בייט/ביית היא יחידה  בייט( נכתב גם B ;מיוצג באנגלית באות:  ;byteאנגליתב(בַּ

 מקובל לבטא נפחי זיכרון בכפולות של בתים. )וויקיפדיה(  .סיביות 8מ־המורכבת  זיכרון מחשב,  של

1Byte = 8bit 

יות לכאורה מצד ספקיות אינטרנט ו( הולידה בעיות ותביעות על הטעByte( לבייט )bitהקרבה בצליל בין ביט )הערה: 

בייט, מאחר -מגה 1של  ביט היא רק שמינית ממהירות גלישה-מגה 1למשל, מהירות גלישה של  .וספקיות מחשבים
 שמינית הבייט )מכון  דוידסון(. שביט הוא

 
 השלימו את החסר: , 1 תרגיל

itb___8yte     =___B1 

5Byte    =_______ bit 

50Byte  =_______ bit 

200Byte =_______ bit 

400Byte =_______ bit 

________Byte  =24 bit 

________Byte  =40 bit 

________Byte  =88 bit 

________Byte =240 bit 

________Byte =320 bit 

 
KB 

 .  בתחום המחשב, קילובייט מציין:1111-מציינת הכפלה באלף  (kilo)קילו - בייט-קילו 

11)10(2 bits=1024=KB1  .)וויקיפדיה( 

 
 השלימו את החסר: , 2 תרגיל

 

1KB    = __1024__B 

5KB    = ________b 

20KB    = ________B 

100KB  = ________b 

300KB  = ________B 

 

_______KB    =     3072B 

_______KB    =   10240B 

_______KB    =   11264B 

_______KB    =   20480B 

_______KB    =   25600B 

 

Mg המונח "מגה" מציין הכפלה במיליון. - בייט-מגה 

 )וויקיפדיה(.  B1,048,576=MB1 = 2)20(11בתחום המחשב מגה בייט מציין:  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/B


 

GB גיגה - בייט-ג'גה(giga)  יליארד:מציינת הכפלה במ  

 )וויקיפדיה(.  B1,073,741,824=GB1 = 2)30(11בתחום המחשב גיגה בייט מציין: 

TB בייט-טרה - ( "המונח "טרהtera) 1,111,111,111,111 -מציין הכפלה באלף מיליארד. 

 )וויקיפדיה(.  B1,099,511,627,776=TB1 = 2)30(11בתחום המחשב טרה בייט מציין: 

 
 לסיכום

 11בסיס  ערכים וחזקות )בביטים( סימול גודל שם

kilo KB 210 = 1,024 > 103 

mega MB 220 = 1,048,576 > 106 

giga GB 230 = 1,073,741,824 > 109 

tera TB 240 = 1,099,511,627,776 > 1012 

 

 תרגילים

 1שאלה 

מיליארד בייתים בזיכרון קשיח. הקיפו בעיגול את כמות נפח הזיכרון הקרובה  3לשירה יש 

 ביותר:

3GB 3MB 3KB 3TB 
 2שאלה 

 מיליון בייתים בזיכרון קשיח. הקיפו בעיגול את כמות נפח הזיכרון הקרובה ביותר: 5לאהוד יש 

5GB 5MB 5KB 5TB 
 3שאלה 

 בעיגול את כמות נפח הזיכרון הקרובה ביותר:מיליארד בייתים בזיכרון קשיח. הקיפו  6לאהוד יש 

6GB 6MB 6KB 6TB 
 4שאלה 

 :בייתים בזיכרון קשיח. הקיפו בעיגול את כמות נפח הזיכרון הקרובה ביותר 6,111לאהוד יש 

6GB 6MB 6KB 6TB 
 5תרגיל 

. בחנות נאמר ע"י המוכר שכל הפריטים הם מאותה חברה  DiskOnKeyמרים רצתה לקנות 

 :ובאותו מחיר, אך נפח הזיכרון שונה. עזרו לרונית לבחור את הנפח המקסימלי

30KB  30MB 30B  30b 
 6תרגיל 

. בחנות נאמר ע"י המוכר שכל הפריטים הם מאותה חברה ובאותו  DiskOnKeyיעל רצתה לקנות 

 :מחיר, אך נפח הזיכרון שונה. עזרו לרונית לבחור את הנפח המקסימלי

4000KB 4000MB 4000GB 1TB 
 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 

 7תרגיל 

)מהירויות גלישה( שונות  קצב תעבורהבשירות הגולשים המהיר, קיימות אפשרויות שונות של 

ׁ את המהירויות מהאיטי ביותר )  ׁ  (:4( למהיר ביותר )1ללקוחות. סדרו 

 750Kb 

 1MB 

 750Mb 

 750b 

 
 8תרגיל 

בחנות "מחשב לכל דורש" קיימים מחשבים עם דיסקים בנפחי אחסון שונים. סדרו את הנפחים 

 (:4( לגדול ביותר )1מהקטן ביותר )

 2500GB 

 1TB 

 3500GB 

 3500KB 

 
 9תרגיל 

בטלפון הנייד. הוא מעוניין להתקין כמות מרבית של אפליקציות.  2GBלאברהם נפח אחסון של 

 כמה אפליקציות יוכל להתקין? 40MBכל אפליקציה נפחה הוא 

            

 

 11תרגיל 

מרבית של  . יעל מעוניינת לשמור כמות 800MBונפח זיכרון תפוס של  1GBליעל נפח אחסון של 

 . כמה קבצים תוכל להתקין?MB 5קבצים. כל קובץ  תופס 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 

 דף לתלמיד –יחידות מידה 

 שרית לולב, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך פיתוח:

 

 ִמיָדה ְיִחיָדה, רבים - ְיִחידֹות

גודל מוסכם המשמש כקנה מידה למדידת 

ערכים מאותו סוג, בעלי אותם מאפיינים 

קילוגרם הוא יחידת המידה ". ותכונות

הבסיסית של מסה לפי תקן מערכת היחידות 

 ".הבינלאומית

 שיעור, כמות, גודל .1

תכונה; אפיון )'אין בו אפילו מידה  .2

 טובה אחת'(. 

גודל של בגד או נעל )'הנעלים שלי  .3

 (.33במידה 

 

 הגדרות:

היא גודל מוסכם וקבוע, המשמש למדידת מאפיין של עצם  אמת מידה ה או ת מידויחיד .א

 .מסוים, באמצעות השוואת מאפיין זה ליחידת המידה

 .אורכם של עצמיםידת ת מדומאפשר ,לדוגמה: יחידות המידה סנטימטר, מטר, קילומטר 

להשוות כמויות שונות של דברים הוא צורך יחידות מידה קיימות מימי קדם, כיוון שהצורך  

בסיסי הנוצר בכל חברה שיש בה צורה כלשהי של מסחר, תהיה פרימיטיבית ככל שתהיה. 

התורה מחייבת הקפדה על מידות ה, והיא יחידת מידה לאורך המופיעה בתורה, למשל, האמ

 .תקניות

מרה מיחידת מידה קיומן של יחידות מידה שונות למדידה של אותו מאפיין, מחייב ה 

 .למעלות פרנהייט אחת לאחרת, למשל המרה ממעלות צלזיוס 

 )סיכום על בסיס הערך יחידות מידה בוויקיפדיה( 
 

מהעידן בו למדו בני אדם לספור עשתה האנושות שימוש ביחידות מידה כדי להעריך  .ב

מרחקים, משקלים, זמן, נפח, ועוד. אנו משתמשים ביחידות מידה בחיי היומיום מבלי 

הרי איך נתאר את העולם אם  –להקדיש להן מחשבה, והשימוש בהן הוא טבע שני עבורנו 

כמויות בלעדיהן? ברור לחלוטין שעבור הזמן שלנו )אותו לא על ידי אותן יחידות? איך נעריך 

נחשב בשניות( נקבל תשלום )אותו נחשב בשקלים(, ונוכל לקנות מזון )עליו נשלם לפי 

 קילוגרם(. 

ברוב העולם נעשה כיום שימוש ב"מערכת היחידות הבינלאומית" לה יש שבע יחידות 

תקשר, לקנות, למכור, ולהעביר בסיסיות, ובאמצעותה יכולים אנשים בארצות שונות ל

מידע זה לזה באופן מובן ואחיד. שלושת היחידות הבסיסיות והקדומות ביותר במערכת הן 

 .יחידות הזמן, המרחק והמשקל

 (קישור)ההיסטוריה הסודית של יחידות המידה, מכון דוידסון,  
  

http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/general_know/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94
http://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/general_know/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94


 

 במחשב יחידות מידע

 bit – binary digitבאנגלית: , ינארית אחתבפרה ס – סיבית

ב חשמלי זה מצ. off/on ,1/1כל מידע המאוחסן המחשב מבוסס על שילוב שני מצבים חשמליים: 

 יחידת המידע הקטנה ביותרסיבית היא )סיבית(.  תנאריבירה יפס( או tnary digiBi) BITנקרא 

 .הנשמרת במחשב

לתאר כמות מוזיקה מיוצג בצורה בינארית בעזרת סיביות. כאשר רוצים /תמונה/כל קובץ טקסט

 נוח יותר להשתמש ביחידות מידה המתארות מספר רב של סיביות: גדולה של סיביות

 
  משימה ראשונה

 לפניכם טבלה חלקית המציגה את יחידות המידע במחשב על פי סדר גולד עולה.

 השלימו את החסר. 

 גודל סימון שם

Byte B  

 KB  כאלף בתים 

(2^10 Bytes) 

Mega Byte   בתיםכמיליון 

(2^20 Bytes)  

 GB כמיליארד בתים 

(2^30 Bytes) 

Terra Byte   

Peta Byte   

   

 (2^60 Bytes) 
 

 תרגילים

 בתים מכיל _________ סיביות. 12קובץ שגודלו  .1

 פיקסלים? _____________ 640x480כמה סיביות בתמונת שחור לבן שבה  .2

גווני אפור? בביטים ובבתים  4 אם היא מיוצגת ע"י 2מה גודלה של התמונה מתרגיל  .3

.___________ 

  
 פיתוח: שרית לולב, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 

ביטים של  8ביטים של אדום,  8פיקסלים. כל פיקסל מיוצג ע"י  2Mבתמונה צבעונית  .4

 ? __________________ MBביטים של כחול. מה גודלה של התמונה ב  8 -ירוק ו

 

 בטלפון. 42KB תופסת מקום )נפח( של  Candy Crushאפליקציית  .5

 ?_______bitsמה גודלה ב  .א

 .  28MBתופסת נפח של   Wazeאפליקציית  .ב

 איזו אפליקציה תופסת יותר מקום בזיכרון ופי כמה? __________________

שפותרת בעיה מסויימת.  'המורה רינה הטילה על תלמידי הכיתה לכתוב תוכנית בסקראץ  .6

שגודלה  '. סימה כתבה תוכנית סקראץ5400KBשגודלה  'תוכנית בסקרץדינה כתבה 

4MB ?)מי לדעתכם כתבה עבודה "מושקעת" יותר )שילבה יותר תמונות וצלילים .

 הסבירו.

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ישראלה צילמה תמונה של נוף ארץ ישראלי והיא רוצה לשלוח אותה במייל. גודל התמונה  .7

.  0.025GB. המייל של ישראלה יכול להעביר קבצים עד גודל של 8576KBשצילמה הוא 

 האם היא תצליח להעביר את התמונה במייל? הסבירו.

______________________________________________________________ 

ועל השני  500GBסוגים של כונן קשיח חיצוני. על האחד כתוב  2בחנות מחשבים מוכרים  .8

 . איזה זיכרון הוא בעל נפח גדול יותר? ________________________ 0.25TBכתוב 

תפוס. כמה אפליקציות של   8GBמתוכו  11.5GBבטלפון הנייד שלי שטח כולל של  .3

20MB  ?אני יכולה להתקין על הטלפון

_______________________________________ 

  4GB, 6400MB, 8000MB, 32000KBמגדלים שונים:  DOKבכיתה חמישה  .11

,0.25TB  סדרו אותם מהקטן לגדול 

______________________________________________________________ 

 

 ד"ר איליה אברבוךפיתוח: שרית לולב, יעוץ אקדמי: 



 
 

 

 מבוא – בסיסי ספירה    בס"ד

 מימון בלישה פיתוח:

 :מערכת המספרים המצרית מוצגת באיור הבא

 

 

 

 

 

 

 

 לפי הטבלה לעיל, נסו לנחש מהם המספרים

 ב.      א.

 

 

 

 תרגם למצרית את המספרים הבאים:

 673ב.       63א.  

 פתור את התרגילים הבאים, המתארים את שעבוד אבותינו במצרים:

שקים  ו נשאו כל אחדשרדפו אחרישלמה ויצחק  שקי מלט,  ברהם סחב על גבוא. 1

 שקים.   כמה שקים סחבה החבורה? ______________ ויחונן הגיבור הצליח לקחת 

לבנים במורד הגבעה, מהבוקר   . במתכונת הלבנים היומית נקבע כי על שמעי להוביל 3

לבנים, כמה עוד נותרו לו? _________  הוא עובד במרץ, עד עכשיו העביר כבר



 
 

 

 עשרוני, בינארי, אוקטאלי והקסדצימלי

         :אוקטאלי

 30לאחר מכן עולה ל  17בבסיס עשרוני( ממשיך עד   8) 10לאחר מכן עולה ל 0...7מ 

בבסיס עשרוני(, ממשיך עד ___________ לאחר מכן עולה ל _______ ) ___  13)

 , תוכלו לנחש לאיזה ספרה עולה? ______77עד שמגיע לבבסיס עשרוני(וכן הלאה 

 זה הציון לתשובה שלכם. 100אם עניתם 

קשר בין כל המספרים בבסיס אוקטאלי שספרת האחדות שלהם האם תוכלו למצוא 

 8הוא________של   10ב:__________,   8_הוא ________של 0?  0היא 

 ב:__________,  8הוא________של  30ב:__________, 

 8= _______ )  110יש גם קשר,  10בבסיס אוקטאלי בין המספרים שהם חזקה של 

 8= ________ )  610בחזקת _____(.   8_____ ) = ____ 310בחזקת _____ (. 

 בחזקת______(. וכן הלאה....

 

 01לבסיס  8תרגול, פענוח מספרים מבסיס 

  594=   ב.    21=     .א

 8לבסיס  01תרגול, פענוח מספרים מבסיס 

 989=   ב.                     455=       .א

 

 

 

   !!בהצלחה 

 מימון בלישה פיתוח:



  
  13' דף מס.                                                שמעון שוקן ובני שורי "ע, )טיוטא" (מדעי המחשב ללא מחשב"מתוך הספר 
  Science UnpluggedComputer וטים בל מפרויקט , איאן וויטן,   בשיתוף פעולה עם מייק פלווסcom.blogspot.il-csu: אתר הספר

        ::::השלימו את התאים הריקים בטבלההשלימו את התאים הריקים בטבלההשלימו את התאים הריקים בטבלההשלימו את התאים הריקים בטבלה

        כמות תפוחיםכמות תפוחיםכמות תפוחיםכמות תפוחים
ייצוג ייצוג ייצוג ייצוג 

        עשרוניעשרוניעשרוניעשרוני
        ייצוג בינאריייצוג בינאריייצוג בינאריייצוג בינארי

        ) סיביות4בעזרת (    

          0     0     0     0     0  

     1     1     0     0     0  

      2     0     1     0     0  

       3     1     1     0     0  

          

          

           

             

              

               

                

                 

                  

                  

                    

                       15     1     1     1     1  

  

1דף פעילות 



  
  14' דף מס.                                                שמעון שוקן ובני שורי "ע, )טיוטא" (מדעי המחשב ללא מחשב"מתוך הספר 
  Science UnpluggedComputer וטים בל מפרויקט , איאן וויטן,   בשיתוף פעולה עם מייק פלווסcom.blogspot.il-csu: אתר הספר

        

        ::::כיתבו ליד כל תבנית את המספר העשרוני שהיא מייצגתכיתבו ליד כל תבנית את המספר העשרוני שהיא מייצגתכיתבו ליד כל תבנית את המספר העשרוני שהיא מייצגתכיתבו ליד כל תבנית את המספר העשרוני שהיא מייצגת

        

  

  2דף פעילות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 דף לתלמיד – בסיס בינארי

 רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך פיתוח:

 1,0:  2בסיס בינארי, בסיס 

 כדאי לדעת: הבסיס הבינארי תופס מקום חשוב במדעי המחשב כי קל יותר לייצג בעזרתו ספרות

 מייצגת "לא" או "אין קשר"(  1מייצגת "כן" או "יש קשר" ואילו הספרה  0) הספרה  דיגיטליות

 
  דוגמה

2=__________1017 
 

02 12 22 32 42 52 62 

1 2 4 8 16 32 64 

0 1 1 1 0   

 

0=+1*21+0*22+0*23+0*241*2 

1716+1=0=+1*241*2 

 דוגמה

 

2=1010________ 

 

10=1*2+0*1=2210 

 
2=__________1051 

 
1 2 4 8 16 32 64 

       
 

 

2=10110________ 

 

 
2=__________1087 

 

1 2 4 8 16 32 64 

       

 
2=__________10100 

 

1 2 4 8 16 32 64 

       
 

 

2=1010110________ 

 
 

2=10100110________ 

 

 

2=10111110________ 

 
 

2=__________10451 
 

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 

          
 

 
2=110110________ 

 
 

2=1100101011110________ 

 

  

2=__________1015001 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2045 

            

 
 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



  
  15' דף מס.                                                שמעון שוקן ובני שורי "ע, )טיוטא" (מדעי המחשב ללא מחשב"מתוך הספר 
  Science UnpluggedComputer וטים בל מפרויקט , איאן וויטן,   בשיתוף פעולה עם מייק פלווסcom.blogspot.il-csu: אתר הספר

  

        ::::טבלת קידודטבלת קידודטבלת קידודטבלת קידוד

        

        

        

  

  . המספרים הבינאריים הבאים21על ידי ) מימין לשמאל(מצאו מהו המשפט בעברית המיוצג ) 1

  .ואז השתמשו בטבלת הקידוד כדי לתרגם לעברית,  תרגמו תחילה מייצוג בינארי לייצוג עשרוני

  

10100101001010010100    00111001110011100111    10010100101001010010    00001001100110011001    10110101101011010110    10100101001010010100    00111001110011100111    10010100101001010010    00001001100110011001    10110101101011010110                

                

01111011110111101111    00001011101110111011        10110101101011010110    00100001000010000100    00111001110011100111    00001011101110111011    00101001010010100101    00001100110011001100    00101001010010100101    10101101011010110101    11000110001100011000        

  

   

     

 וממנו לייצוג) לא לשכוח רווח(תרגמו לייצוג עשרוני .  כתבו את שמכם הפרטי ושם משפחתכם) 2

קבלו ממנה את הייצוג הבינארי של . ומסרו למורה, כתבו את התוצאה על דף חלק נפרד. בינארי

  .ומצאו מהו, שם של תלמיד אחרה

  

  3דף פעילות 

  קוד  סימן      קוד   סימן
  16  פ    0  א
  17  צ  1  ב
  18  ק  2  ג
  19  ר  3  ד
  20  ש  4  ה
  21  ת  5  ו
  22  )רווח(       6  ז
  23  .  7  ח
  24  ,  8  ט
  25  !  9  י
  26  ?  10  כ
  27  ך  11  ל
  28  ם  12  מ
  29  ן  13  נ
  30  ף  14  ס
  15  ע

  

  31  ץ



  
  16' דף מס.                                                שמעון שוקן ובני שורי "ע, )טיוטא" (מדעי המחשב ללא מחשב"מתוך הספר 
  Science UnpluggedComputer וטים בל מפרויקט , איאן וויטן,   בשיתוף פעולה עם מייק פלווסcom.blogspot.il-csu: אתר הספר

        ::::טבלת קידודטבלת קידודטבלת קידודטבלת קידוד

        

        

        

  

  . המספרים הבינאריים הבאים21על ידי ) מימין לשמאל(מצאו מהו המשפט בעברית המיוצג ) 1

  .ואז השתמשו בטבלת הקידוד כדי לתרגם לעברית,  תרגמו תחילה מייצוג בינארי לייצוג עשרוני

  

01111011110111101111    00001000010000100001    10011100111001110011    01001010010100101001    10110101101011010110    00011000110001100011    00001000010000100001    10011100111001110011    10110101101011010110    01111011110111101111    00001000010000100001    10011100111001110011    01001010010100101001    10101101011010110101    11001110011100111001                            

  

  

  

     

 וממנו לייצוג) לא לשכוח רווח(תרגמו לייצוג עשרוני .  כתבו את שמכם הפרטי ושם משפחתכם) 2

  ).4דף פעילות  (כתבו את התוצאה על דף חלק נפרד. בינארי

  

  

  

  )נוסף  (3דף פעילות 

  

  

  קוד  סימן      קוד   סימן
  16  פ    0  א
  17  צ  1  ב
  18  ק  2  ג
  19  ר  3  ד
  20  ש  4  ה
  21  ת  5  ו
  22  )רווח(       6  ז
  23  .  7  ח
  24  ,  8  ט
  25  !  9  י
  26  ?  10  כ
  27  ך  11  ל
  28  ם  12  מ
  29  ן  13  נ
  30  ף  14  ס
  15  ע

  

  31  ץ



  
  17' דף מס.                                                שמעון שוקן ובני שורי "ע, )טיוטא" (מדעי המחשב ללא מחשב"מתוך הספר 
  Science UnpluggedComputer וטים בל מפרויקט , איאן וויטן,   בשיתוף פעולה עם מייק פלווסcom.blogspot.il-csu: אתר הספר

ו את ומסר. )לא לשכוח רווח(משפחתכם שמכם הפרטי ושם הקידוד הבינארי של כתבו את  

 השם ומצאו מהו, שם של תלמיד אחרה את הייצוג הבינארי של המורהו מקבל. התוצאה למורה

ותרגום מן הייצוג העשרוני לעברית תוך שימוש , על ידי תרגום מייצוג בינארי לייצוג עשרוני(

  .)3בטבלת הקידוד מדף פעילות 

  

        

        ייצוג בינאריייצוג בינאריייצוג בינאריייצוג בינארישם בשם בשם בשם ב

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        שם בעבריתשם בעבריתשם בעבריתשם בעברית

                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4דף פעילות 



 דף לתלמיד – בסיסי ספירה

 רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך פיתוח:
 
 7-0, 8בסיס  –בסיס אוקטאלי 

 דוגמה
 

8=__________1025 

 
08 18 28 38 

1 8 46 212 

1 3   

 
3*8+1*1=24+1=25 

8=311025 

 דוגמה

 
8=2010________ 

 

10=2*8+0*1=16820 

 

 

8=__________1017 
 

1 8 46 212 

    
 

 

8=10410________ 

 

 
8=__________1085 

 

1 8 46 212 

    
 

 
8=4510________ 

 

8=12310________ 
 

8=__________10100 

 
1 8 46 212 

    
 

8=6510________ 

 
 

8=421710________ 
 

 
8=__________10340 

 

1 8 46 212 

    
 

 

8=3156210________ 

 

8=__________10520 

 
1 8 46 212 

    
 

 

 

8=__________105037 
 

1 8 46 212 6004 

     
 

 

 

 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך  



 (2בסיס בינארי )בסיס  -(  8בסיס אוקטאלי )בסיס 

 השלמו את הטבלה

 מערכת  בינארית המערכת האוקטאלית

 101 

 111 

 110 

 100 

 000 

 001 

 011 

 010 

 

 מאוקטאלי לבינארי: 3426המירו את המספר 

6 2 4 3 

_ _ _ 1 0 1 _ _ _ _ _ _ 

 
 מאוקטאלי לבינארי: 6326המירו את המספר 

6 2 3 4 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 מאוקטאלי לבינארי 360042המירו את המספר 

2 4 0 0 6 3 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 מאוקטאלי לבינארי: 134202המירו את המספר 

2 0 2 2 4 3 1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  

 52101=8 -דוגמה 

 הסבר

=2101 

*1=0*0+21*1+222 

4*1+0+1*1= 

1+4= 

5 

 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 (8( לבסיס אוקטאלי )בסיס 2בסיס בינארי )בסיס 

 

 דוגמה

 מבינארי לאוקטאלי  111011011100000המר את המספר 

8 73340=2111   011  011  100 000  

 

 ת המספר הבא מבינארי לאוקטאלי א המר

8 ______=2111   100  

 

 את המספר הבא מבינארי לאוקטאלי  המר

8 ______=2110   101  010  

 

 המר את המספר הבא מבינארי לאוקטאלי 

8 ______=21011000000  

 

 המר את המספר הבא מבינארי לאוקטאלי 

8 ______=210100111   

 

 המר את המספר הבא מבינארי לאוקטאלי 

8 ______=211100101000111  

  

 סיכום

המערכת 

 האוקטאלית

 (8)בסיס 

מערכת  

 בינארית

 (2)בסיס 

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

6 100 

2 101 

4 110 

4 111 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 61בסיס  –מערכת הקסדצימלית 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

 דוגמה
16=__________10124 

 

1 14 224 6004 

C 4   

 

     7*16+1*(C)12=124 

10=124167C 
 

 דוגמה

16 =3FA10________ 

 
=163FA 

3*256+F*16+A*1= 

1010803*256+15*16+10*1=  

 

 

16=__________1074 
 

1 14 224 6004 

    
 

 

16 =5FF10________ 

 

 
 

16=__________10215 
 

1 14 224 6004 

    
 

 

16 =4B910________ 

 

 
 

16=__________10102 
 

1 14 224 6004 

    
 

 

16 =2CA10________ 

 

 

16=__________10378 
 

1 14 224 6004 

    
 

 

16 =1DF10________ 

 

 
 

16=__________102237 
 

1 14 224 6004 

    
 

  

 

16= EA  10________ 

 
 

 

16=__________102991 
 

1 14 224 6004 

    
 

 

16= 1BD  10________ 

 

 

 פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוךפיתוח: רחל   



 (2מערכת בינארית)בסיס   -(  61מערכת הקסדצימלית )בסיס 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0   

 

 השלם את הטבלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מערכת 

 הקסדצימלית

 (14)בסיס 

 מערכת בינארית

 (2)בסיס 

 0100 

 1000 

5 0101 

C 1100 

 0000 

 0111 

 1101 

 1011 

 0001 

 1111 

 0110 

 1001 

 0010 

 1110 

 1010 

 0011 

 520101=16 -דוגמא 

 הסבר

=20101 

*1=0*0+21*1+222 

4*1+0+1*1= 

4+1= 

5 

 C21100=16 -דוגמא 

 הסבר

=21100 

*0=0*0+21*1+22*1+232 

16=C108+4=12 

 

 אקדמי: ד"ר איליה אברבוךפיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ 



 (2בסיס בינארית)בסיס   -(  61בסיס הקסדצימלית )בסיס 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 

 

 מהקסדצימלי לבינארי  C654  המרת המספר 

6 2 4 C 

_ _ _ _ 0101 _ _ _ _ 1100 

 
 מהקסדצימלי לבינארי 2FDהמרת המספר 

D F 2 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 מהקסדצימלי לבינארי 3EB2המרת המספר 

2 B E 3 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 מהקסדצימלי לבינארי A25המרת המספר 

5 2 A 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 מהקסדצימלי לבינארי 79AAהמרת המספר 

A A 0 7 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 מהקסדצימלי לבינארי EADF10Fהמרת המספר 

F 0 1 F D A E 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 (2בסיס בינארי )בסיס   -(  61בסיס הקסדצימלית )בסיס 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 

 דוגמה

 מבינארי להקסדצימלי  01110011001101000000 המרת המספר 

1673340=20111  0011  0011  0100 0000  

 
בסיס 

2 

בסיס 

14 

  

 הקסדצימלית המספר הבא מבינארי לא המר  0 0000

0001 1  1010  0100 2=______ 16 

0010 2   

 ת המספר הבא מבינארי להקסדצימליא המר  3 0011

0100 4  1111 10012=______ 16 

0101 5   

 ת המספר הבא מבינארי להקסדצימליא המר  6 0110

0111 7  0001 1110  10102=______ 16  

1000 8   

 פר הבא מבינארי להקסדצימלית המסא המר  9 1001

1010 A  10111101001002=______16 

1011 B   

1100 C  ת המספר הבא מבינארי ל הקסדצימליא המר 

1101 D  1010010011011000000011102=______16 

1110 E   

1111 F   

 

 

  

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 סיכום

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ספרות בסיס  

 Decimal 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 10 מערכת  דצימלית 

Binary 0,1 2 מערכת בינארית 

 Octal 0,1,2,3,4,5,6,7 8 מערכת אוקטאלית 

Hexadecimal 16 מערכת הקסדצימלית  ,A,B,C,D,E,F9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 

מערכת 

 אוקטאלית

 (8)בסיס 

מערכת 

 בינארית

 (2)בסיס 

מערכת  

 דצימלית

 (10)בסיס 

מערכת 

 הקסדצימלית

 (14)בסיס 

00 0000 00 0 

01 0001 01 1 

02 0010 02 2 

03 0011 03 3 

04 0100 04 4 

05 0101 05 5 

06 0110 06 6 

07 0111 07 7 

10 1000 08 8 

11 1001 09 9 

12 1010 10 A 

13 1011 11 B 

14 1100 12 C 

15 1101 13 D 

16 1110 14 E 

17 1111 15 F 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 0,6,2,0 – 4המצאת בסיס כיתתי, בסיס 

 דוגמה

  24מהו ערכו של המספר הדצימלי )עשרוני( 

 1027=?4            6בבסיס 

06 16 26 36 66 26 46 

1 6 14 46 224 1026 6004 

3 2 1     
 

0=+3*41+2*421*4 

123=16+4+3 

 דוגמה

 מה ערכו הדצימלי )עשרוני( של 

 10  - 6המספר בבסיס 

4=2310? 

=2*4+3*1109 

 
  6מהו ערכו של המספר הדצימלי )עשרוני( 

  104=?4              6בבסיס 

06 16 26 36 66 26 46 

1 6 14 46 224 1026 6004 

       
 

 

 מה ערכו הדצימלי )עשרוני( של 

 32  - 6המספר בבסיס 

4=3210? 

________________ 

 

  82מהו ערכו של המספר הדצימלי )עשרוני( 

 1085=?4            6בבסיס 

06 16 26 36 66 26 46 

1 6 14 46 224 1026 6004 

       
 

 

          6בבסיס  100מהו ערכו של המספר הדצימלי )עשרוני( 

4?=10100 

06 16 26 36 66 26 46 

1 6 14 46 224 1026 6004 

       
 

 

 מה ערכו הדצימלי )עשרוני( של 

 22  - 6המספר בבסיס 

422=10? 

 

 

 מה ערכו הדצימלי )עשרוני( של 

 120  - 6המספר בבסיס 

4=12210? 

 

 
            6בבסיס  301מהו ערכו של המספר הדצימלי )עשרוני( 

4?=10301   

06 16 26 36 66 26 46 

1 6 14 46 224 1026 6004 

       
 

 

 מה ערכו הדצימלי )עשרוני( של 

 243  - 6המספר בבסיס 

4=123310? 

________________ 

 
      6בבסיס  621מהו ערכו של המספר הדצימלי )עשרוני( 

4?=10451 

06 16 26 36 66 26 46 

 
 מה ערכו הדצימלי )עשרוני( של 

 243  - 6המספר בבסיס 

4=132010? 

 פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוךפיתוח: רחל 



1 6 14 46 224 1026 6004 

       
 

 
________________ 

 

4?=101500 

 6בבסיס  1200מהו ערכו של המספר הדצימלי )עשרוני( 

06 16 26 36 66 26 46 46 86 

1 6 14 46 224 1026 6004   

         
 

 
 

 6 -מבדק בהמרת בסיסים 

 61 -הקסדצימלי  8-אוקטלי 2-בינארי 60-דצימלי

236    

 110011   

  423  

   5FA 

 

 61 -הקסדצימלי  8-אוקטלי 2-בינארי 60-דצימלי

462    

 101111   

  462  

   3AB 

 

 61 -הקסדצימלי  8-אוקטלי 2-בינארי 60-דצימלי

123    

 110110   

  123  

   123 

 

  

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 2 -מבדק בהמרת בסיסים 

 61 -הקסדצימלי  8-אוקטלי 2-בינארי 60-דצימלי

231    

 100111   

  621  

   77D 

 

 61 -הקסדצימלי  8-אוקטלי 2-בינארי 60-דצימלי

326    

 101010   

  44  

   4A 

 

 61 -הקסדצימלי  8-אוקטלי 2-בינארי 60-דצימלי

62    

 111   

  43  

   AD3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (60תרגילי חיבור בדצימלי )בבסיס 

 
7251+ 

  6843     

---------- 

 

2754+ 

       12  

---------- 

 

1405+ 

   2379    

---------- 

 

2547+ 

  7064  

---------- 

 

 פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוךפיתוח: רחל 



 

 

 

 (      2תרגילי חיבור בינארי )בסיס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8תרגילי חיבור באוקטאלי  )בסיס 

 

 

 

 

 

 

 

 7תרגילי חיבור בבסיס 

 

 

 

 

 

 

 1גילי חיבור בבסיס תר

 

 

 

21010+ 

 21100   

---------- 

 

 

21010+ 

 21111   

---------- 

 

 

21010+ 

 21111   

---------- 

 

 

21100+ 

 211        

---------- 

 

 

836+ 

 827   

---------- 

 

 

8346+ 

 8521   

---------- 

 

 

83651+ 

 81731   

---------- 

 

 

82437+ 

 815        

---------- 

 

 

634+ 

 654   

---------- 

 

 

6520+ 

 6452   

---------- 

 

 

63450+ 

 62151   

---------- 

 

 

61235+ 

 64522   

---------- 

 

 

 

20+0= 0 

 

20+1= 1 
 

21+0= 1 

 

2101+1=  

2101011+ 

 2110110   

---------- 

 

 

210101011+ 

 211011010   

---------------- 

 

 

736+ 

 754   

---------- 

 

 

7526+ 

 7462   

---------- 

 

 

73460+ 

 75146   

---------- 

 

 

71236+ 

 72654   

---------- 

 

 
 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 

 
 5תרגילי חיבור בבסיס 

 

 

 

 

 

 4תרגילי חיבור בבסיס 

 

 

 

 

 

 0תרגילי חיבור בבסיס 

 

 

 

 

 

 61תרגילי חיבור בבסיס 

1     2     3      4    5   6    7    8    9    A    B    C    D    E     F   10 

11   12   13  14  15  16  17  18  19  1A  1B  1C  1D  1E   1F   20 

21   22   23  24   25  26  27  28  29  2A  2B  2C  2D  2E   2F  30 

 

 

432+ 

 413   

---------- 

 

 

4320+ 

 4232   

---------- 

 

 

43230+ 

 42131   

---------- 

 

 

41233+ 

 42223   

---------- 

 

 

541+ 

512   

---------- 

 

 

5342+ 

 5134   

---------- 

 

 

53234+ 

 51431   

---------- 

 

 

54233+ 

 52343   

---------- 

 

 

312+ 

 310   

---------- 

 

 

3120+ 

 3212   

---------- 

 

 

31210+ 

 32111   

---------- 

 

 

31211+ 

 32221   

---------- 

 

 

1632+ 

 1613   

---------- 

 

 

16320+ 

 16232   

---------- 

 

 

163230+ 

 162131   

---------- 

 

 

161233+ 

 162223   

---------- 

 

 

 ד"ר איליה אברבוךפיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

163A+ 

 1613   

---------- 

 

 

163B+ 

 1626   

---------- 

 

 

163F+ 

 1628   

---------- 

 

 

16AA+ 

 162B   

---------- 

 

 

163E+ 

 16A3   

---------- 

 

 

1637E+ 

 16182   

---------- 

 

 

1672B0+ 

 162B41   

---------- 

 

 

16A236+ 

 16A37B  

---------- 

 

 

163F+ 

 165F   

---------- 

 

 

163E6+ 

 16C32   

---------- 

 

 

163B3F+ 

 16C1A1  

----------  

 

 

161E3B+ 

162C3A   

----------  

 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך 



 חיבור בבסיסים שונים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבדק בהמרת בסיסים 

 סמנו איזה מהמשפטים הבאים נכון

1  16= (3*2) 8(3*2) 

2  16< (3*2) 8(3*2) 

3  16> (3*2) 8(3*2) 

6 16< (3*2) 10(3*2) 

 סמנו איזה מהמשפטים הבאים נכון

1  16= (12*12) 8(12*12) 

2  16(12*12) < 8(12*12) 

3  16> (12*12) 8(12*12) 

6 16< (12*12) 10(12*12) 
 

  

8346+ 

 8576   

---------- 

 

 

210101011+ 

 211011010   

---------------- 

 

 

31221+ 

 32222   

---------- 

 

 

16AA+ 

 162B   

---------- 

 

 

 210101011 

 211011010   

---------------- 

 

 

 

 פיתוח: רחל פרלמן, ד"ר דורון זוהר, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 מערך שיעור ודף לתלמיד –מבוא למערכות ספרתיות 

 אלדד קפיטולניק, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך פיתוח:

 

 שיעורי בית -בנושא מבוא למערכות ספרתיות  דף משלים לשיעור -דף לתלמיד 

 

 : יהםלסכום חזקותהבאים  העשרונייםאת המספרים  ופרט .1

1.1        84        

1.2        1414     

1.3       101420         

 
 : יהםלסכום חזקותהבאים  הבינארייםאת המספרים  ופרט .2

2.1     11        

2.2     101     

2.3     10001        

 
  הבאים מהבסיס הנתון לבסיס עשרוני: העבירו הערכים .3

3.1  3 (1201  = ) 10 ) _____________ ( 

3.2 8 (2324  = ) 10 ) _____________ ( 

3.3 4 (3022  = ) 10 ) _____________ ( 

 
 לבסיס הנתון:הפוך לפניכם מספרים בבסיס עשרוני. יש ל .6

6.1   10 (1610  = ) 2 ) _____________ ( 

6.2   10 (180  = )    3  () _____________ 

6.3   10 (42  = )       2 ) _____________ ( 

 
 ?1010מספר המספרים הבינאריים העוקבים ל 2הגדירו את  .2

2.1    

2.2    

2.3    

2.6    

2.2      

 
      מספר בינארי זוגי?מהי החוקיות ל .4

   
 
 

לפניכם מספרים בבסיסים שונים. המירו את המספר בבסיס אחד למספר  .4

 בבסיס המקביל לו בטבלה: 



4.1 

 בסיס אוקטלי  בסיס עשרוני

 = 21 

 = 262 

44 =  

080 =  

4.2  

 בסיס אוקטלי  בסיס בנארי

 = 44 

 = 301 

100100 =  

111000101 =  

4.3 

   בסיס 

 (14) הקסדצימלי
 בסיס עשרוני 

FFE2 =  

0E8C1 =  

 = 08 

 = 8044 

 

 אתגרעבודת בונוס, 

או באמצעות גיליון  JSמחשב באחת מהשפות שלמדת )סקרצ', תכנית יש לכתוב 

 אלקטרוני אקסל( .

  -ל 1מספרים שלמים: המספר הראשון מספר שלם בין  2התכנית תקלוט מהמסך 

 , המבטא מספר בסיס, והשני מספר שלם כלשהוא המבטא ערך להמרה. 0

התוכנית תבדוק אם מספר הבסיס הינו מספר תקין בבסיס שנקלט. במידה 

 והמספר תקין תדפיס התכנית למסך את ערכו של המספר בבסיס עשרוני, ובמידה

 ואינו תקין תדפיס למסך הודעת שגיאה. 

 

 אלדד קפיטולניק, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך פיתוח:

 דף לתלמיד –בסיסי ספירה 

 שרית לולב, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך פיתוח:

 

 2דף עבודה בנושא בסיס 

 השלימו את הטבלה הבאה:  .1



 2בסיס  בסיס עשרוני

0 0000 

1 0001 

2  

3 0010 

6  

2  

4  

4  

8  

0  

10  

 
 ציג את דרך החישוב:. יש לה10לבסיס  2המירו את המספרים הבאים מבסיס  .2

         1011 .א

         1111 .ב

         1010 .ג

         10111 .ד

 .ציג את דרך החישוב. יש לה2המירו את המספרים העשרוניים הבאים לבסיס  .3

          0 .א

          26 .ב

          40 .ג

          31 .ד

         1026 .ה

 
 מה משותף לכל המספרים הבינאריים המייצגים מספר עשרוני זוגי?  הסבירו .6

           
 ? 2האם ניתן לייצג כל מספר עשרוני בבסיס  .2

           

אותו מספר של ספרות. תלמיד תרגם מספר עשרוני למספר בינארי וקיבל שבשני הייצוגים  .4

 האם הדבר אפשרי או שיש לתלמיד טעות. הסבירו.

           

 פיתוח: שרית לולב, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 .הציגן את דרך החישוב. 2. מצאו את הייצוג שלו בבסיס  8בבסיס  36לפניכם המספר  .4

           

 

 

 (61דצימלי )בסיס -הבסיס ההקסה

 :את הטבלה הבאה השלימו

 14בסיס  2בסיס  בסיס עשרוני

0 0000 0000 

1 001  

2   

3   

6   

2   

4   

4 0111  

8 1000  

0   

10  A 

11  B 

12   

13   

16   

12  F 

14  10 

14   
 ענו על השאלות הבאות: 

     דצמלי ? -בבסיס ההקסה השתמשתבכמה סמלים  .1

    ועד   -הסמלים הם: מ

 

 דצימלי .-השלימו את המספרים העוקבים בבסיס ההקסה .2

       הוא: 25Fהמספר העוקב למספר   2.1

      הוא:  FFהמספר העוקב למספר   2.2

     הוא:  4CFהמספר העוקב למספר   2.3

     הוא:  20Eהמספר העוקב למספר   2.6

 

 פיתוח: שרית לולב, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



( לגיליון נתונים אקסל. 14העתיקו את טבלת הנתונים שיצרתם בתחילת הפרק )בסיס  .3

 וענו על השאלות הבאות:  60הגדירו את הערכים עד הערך העשרוני 

   ?  60מהו המספר ההקסה דצימלי המתאים למספר העשרוני  3.1

 התבוננו בטבלה והשלימו:    3.2

25 8 = _______ 10                  43 8 = ________ 10 

 תבוננו בטבלה והשלימו: ה 3.3

________ 16 = 33 10              _________ 16 = 27 10  

 

יש להכפיל כל ספרה בכופל   10לערך המתאים בבסיס  16כדי להמיר מספר בבסיס  .6

 המתאים למקומה במספר. לדוגמה:   
  X1 X16 X256 X4096 

1x4096+2x256+11x16+7X1=695 = 7 B 2 8 

 

 

 

     (? 6004מה יהיו ערך הכופל הבא )זה שמשמאל  ל  6.1

          הסבירו 

 

סעיף והשוו לתוצאות שקיבלתם ב  10לבסיס  14המירו את המספרים להלן מבסיס  6.2

 קודם

27 16 =  ______________ 

1𝐸16 = _____________ 

 

 ? 14בבסיס  326העשרוני איך מיוצג המספר  6.3

 שלבי הפתרון:

 . 224במקום שערכו  1א.  נמלא 

 98=354-256:    326מ   224ב.  נחסיר 

 שרית לולב, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוךפיתוח: 



 14פעמים( ונמלא במקום שערכו  4)  08נכנס ב  14ג.  נמצא כמה פעמים 

 354-1x256-6x16 = 2ד. נחסיר את הייצוג שמילאנו בינתיים 

 .1במקום שערכו  2ה. נמלא 

 
 התוצאה: 

X1 X16 X256 

2 4 1 

 

 :   בדיקה

162 16 = 1 × 256 + 6 × 16 + 2 × 1 = 35410 

 

 דצימלי והציגו את דרך החישוב:   -בבסיס הקסה 346ייצגו את המספר  6.6

            

 

  

 פיתוח: שרית לולב, יעוץ אקדמי: ד"ר איליה אברבוך



 



 

 

 

 

Bit Map  ..............................................................................................................................................    83 

 

RLE  .......................................................................................................................................................   83 

 

 

  

 

 מתוך מדעי המחשב ללא מחשב

 וחומרים שכתבו מורים
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 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 4 8 16 32 64 128  

0                 2 

170                 232 

170                 168 

190                 232 

0                 0 

4                 8 

119                 237 

17                 162 

119                 233 

 
 מצאו את התמונה:

2, 0, 235, 170, 168, 170, 235, 190, 0, 0, 8, 4, 237, 119, 165, 17, 233, 119           
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2תוכן קבץ   

 
 איזו תמונה הקבץ מייצג?

6  5  2  3  2                   

4  2  5  2  3  1  1                   

3  1  9  1  2  1  1                   

3  1  9  1  1  1  2                   

2  1  11  1  3                   

2  1  10  2  3                   

2  1  9  1  1  1  3                   

2  1  8  1  2  1  3                   

2  1  7  1  3  1  3                   

1  1  1  1  4  2  3  1  4                   

0  1  2  1  2  2  5  1  4                   

0  1  3  2  5  2  5                   

1  3  2  5  7                   

 
3תוכן קבץ   

 
 איזו תמונה הקבץ מייצג?

6  6  6                   

5  1  2  2  2  1 6                   

6  6  6                   

4  2  6  2  4                   

3  1  10  1  3                   

2  1  12  1  2                   

2  1  3  1  4  1  3  1  2                   

1  2  12  2  1                   

0  1  16  1  0                   

0  1  6  1  2  1  6  1  0                   

0  1  7  2  7  1  0                   

1  1  14  1  1                   

2  1  12  1  2                   

2  1  5  2  5  1  2                   

3  1  10  1  3                   

4  2  6  2  4                   

6   6  6                   

1תוכן קבץ   איזו תמונה מייצג הקבץ? 
4  11   3                   

4  9  2  1  2                   

4  9  2  1  2                   

4  11  3                   

4  9  5                   

4  9  5                   

5  7  6                   

0  17  1                   

1  15  2                   

מתוך: מדעי  
המחשב ללא 

מחשב. משחקי 
 פיקסלים
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 מתוך: מדעי המחשב ללא מחשב. משחקי פיקסלים
 ציירו ציור וכתבו את הקוד המספרי המייצג אותו.

 
 תוכן הקבץ

 
 איזו תמונה הקבץ מייצג?

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
 

 את הקוד המספרי והעבירו את מחצית הדף למורה רקהעתיקו 
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 על  איתי דברןתודה ל

 3מי, התמיכה והסיוע בהכנת החומרים של פרק על הייעוץ האקד

 
 

 

 

 



 

 2פרק 

 תקשורת נתונים
 

 מושגים כלליים

רותם מלכי, שרית לולב, נעה רוט: י "נכתב ע  



Command prompt 

Command prompt  היא אפליקציה שלwindows 
 .שנשתמש בה לצורך תירגול המושגים

 Startלפתיחת האפליקציה יש ללחוץ על כפתור ה 

 .cmdובשורת החיפוש לכתוב 
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 MACכתובת 
צרובה כתובת , (מודם, טלפון, כרטיס רשת)על כל רכיב תקשורת •

 .MACייחודית הנקראת כתובת 
הסיביות הראשונות   24. סיביות 48מורכבת מ  MACכתובת ה •

 .מוקצות לייצרן
כי     (physical address)נקראת גם כתובת פיזית  MACכתובת ה •

 .היא קבועה ולא משתנה
 .דצימליות-זוגות של ספרות הקסה 6נהוג לכתוב את הכתובת כ •
 C5-49-04-A9-00-15:  לדוגמא •
של כרטיס הרשת   MACניתן לקבל את כתובת ה  window 7ב •

 .MACהמספר משמאל הוא כתובת ה . getmacבעזרת הפקודה  
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 IPכתובת 
ניתן מספר ייחודי המאפשר לו   ברשת האינטרנטלכל מכשיר •

בדומה לכתובת מגורים בשליחת  . )לקבל ולשלוח אליו מידע
 (.דואר

המספר הייחודי המשמש לזיהוי המחשב ברשת נקרא כתובת  •
IP .המספר מורכב מכתובת המחשב וכתובת הרשת. 

יכולה להינתן בצורה אוטמטית ברגע ההתחברות   IPכתובת ה •
 (.סטטית)י מנהל הרשת "או להיקבע ע( דינמית)לרשת 

 4סיביות ונהוג להציגה בעזרת  32היא בת  IPכתובת ה •
  . 0-255כאשר כל מספר בין , מספרים עשרוניים

  12.34.158.5הכתובת : לדוגמא     •
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ipconfig 

 :נותנת את אינפורמציה הבאהipconfig (Windows )הפקודה 

 

 

 

 

 

אם המחשב שולח הודעה למחשב שאינו באותה רשת מקומית המידע  
 .יועבר לנתב שמחבר את הרשת המקומית לאינטרנט

 .  subnet maskאת כתובת הרשת הפנימית ניתן לקבל תוך שימוש ב 

 .ניתן לנקות את המסך מתוצאות קודמות clsבאמצעות הפקודה  *
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 IPכתובת 

 כתובת הנתב



ipconfig /all 
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 שם המחשב

 MACכתובת 

 IPכתובת 



DNS-Domain Name System 
 מערכת השמות של האינטרנט 

וכתובת  (URL)לכל אתר אינטרנט כתובת מילולית 
IP .  אנשים מעדיפים להשתמש בשם האתר בעוד

 .IPשהמחשבים משתמשים בכתובת ה 

היא מאגר נתונים המתרגם שמות   DNSמערכת ה 
 .ולהיפך IPלכתובות 

המחשב  , כאשר אנו מקלידים שם אתר בשורת הדפדפן
המתרגם את השם    DNSשולח בקשה לשרת ה

 .IPלכתובת 
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DNS -   מערכת השמות של האינטרנט 

 .החלק האחרון של השם נקרא הרמה העליונה

 www.facebook.com : לדוגמא 

 :יש שני סוגים לשמות ברמה זו
.Iתווים המתארים פונקציה או ארגון 3: שמות ארגוניים  .

 com,gov: לדוגמא

.IIאיזורתוים המתארים מדינה או  2: שמות גאוגרפיים  .
 il,us: לדוגמא
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http://www.facebook.com/


ומתארת ( בצורת עץ)מערכת השמות היא היררכית •
 .את כל מרחב השמות ברשת האינטרנט

 .של מרחב השמות( ענף)כל ארגון מקבל חלק •

רשתות ותחומים מקבלים שם לפי , מחשבים•
 .מיקומם בעץ השמות

י "שם מלא הוא אוסף של תוים מופרדים ביניהם ע•
 .  נקודה

 ee.technion.ac.il :  לדוגמא•
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DNS -   מערכת השמות של האינטרנט 



-DNS דוגמא) היררכית השמות( 

ישראל אחראית  •
על הענפים 

 ilשתחת  
ארגון   –א "מחב•

המנהל את  
התשתיות של כל  
האוניברסטאות  
בישראל אחראי  

על הענפים 
 .acשתחת 

מרכז המחשבים  •
של הטכניון מנהל 

את הכתובות  
  technionשתחת 

 'וכו

 
 

 טכניון   \" רשתות מחשבים ואינטרנט"שקף מהקורס 
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 היררכית שרתי השמות

מציאת שמות •
י שיחה "נעשית ע

 עם שרתי השמות

כל שרת אחראי •
לחלק מסויים של 

 .תחום השמות

שרת השמות עונה •
לשאילתות בעינייני  

 .שמות באיזורו

 

  

 

 

 

 טכניון  \" רשתות מחשבים ואינטרנט"שקף מהקורס 
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 ?IP-מי אכל את כל ה



 .  בעבר היו מעט מחשבים המחוברים לאינטרנט

רק , בכל ארגון, לא כל בית היה מחובר לאינטרנט
 .מחשב אחד או שנים היו מחוברים לאינטרנט

בכל בית יש מספר מחשבים ומכשירים  , כיום
מאות /בכל ארגון יש עשרות, המחוברים לאינטרנט

 .  מחשבים המחוברים לאינטרנט

כמה מחשבים להערכתם מחוברים לאינטרנט בבית  
 ?הספר

 ?IPהאם יש מספיק כתובות 



?  מה מתחבר לרשת



 רשת פרטית

 .נגדיר רשת פרטית וציבורית

החשופות  IP -כל כתובות ה, רשת האינטרנט –רשת ציבורית 
 .של אתרים IP -כתובות ה  :למשל. לעולם כולו

:  למשל. רשת אשר אינה חשופה לעולם כולו –רשת פרטית 
,  רשת המחשבים בחברה, רשת המחשבים בבית הספר

, כל הרשת הפרטית נמצאת מאחורי נתב. הרשת הביתית
 . והעולם רואה רק את הנתב

 :הנמצאות ברשת פרטית נגדיר כך IPכתובות 
10.X.X.X 192.168:   או.X.X. 

 .  ל"ציבורית על פי התבנית הנ IPלא נמצא כתובת 



 .  פרטיות IPלכל המחשבים בכיתת המחשבים יש כתובות 

כאשר אחד המחשבים מכיתת המחשבים שולח בקשה למחשב 
הבקשה לא יוצאת מהרשת , אחר הנמצא ברשת הפרטית

 (.  לא מגיעה לנתב)הפרטית ועוברת רק ברשת הפרטית 

כאשר אחד המחשבים מכיתת המחשבים שולח בקשה למחשב 
הבקשה עוברת  . facebook: למשל, הנמצא ברשת הציבורית

דרך הנתב הנמצא בבית הספר ומשם יוצאת אל הרשת 
. הציבורית היא של הנתב IP -הציבורית כאשר כתובת ה

היא חוזרת לכתובת  , כאשר חוזרת תשובה מהרשת הציבורית
של הנתב והנתב יודע להחזיר את התשובה למחשב  IP -ה

 . המקורי

 בקשה הנשלחת מרשת פרטית



192.168.1.1 

192.168.1.254 

72.188.45.84 

 הדרך שבה הבקשה עוברת

 192.168.1.1  :כתובת השולח

 192.168.1.254: כתובת היעד

1 

 72.188.34.84  :כתובת השולח

 facebook: כתובת היעד

2 

   facebook :כתובת השולח

 72.188.34.84: כתובת היעד

3 

 192.168.1.254  :כתובת השולח

 192.168.1.1: כתובת היעד

4 

facebook 



IPv6 - העשרה 

2564?  אפשריות IPכמה כתובות  = 4,294,967,296    

 – IPהחלו לעבור לגרסה מתקדמת יותר של כתובות  2011בשנת 
 IPv6 (IP version 6.) – 6גרסה 

כל מספר (. בגרסה הקודמת 4במקום )מספרים  8בגרסה זו ישנם 
כל אחד (. 16בסיס )דצימליות -ספרות הקסה 4 -מורכב מ

 :למשל, ffff-0: מהמספרים יכול לנוע בתחום
2001:0db8:85a3:0042:1000:8a2e:0370:7334 

 ?כמה כתובות אפשרויות יש עכשיו

𝑓𝑓𝑓𝑓 =  164 = 65,536 
65,5368 = 
340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 

.  ipconfigניתן לראות את הכתובת כאשר מריצים את הפקודה 

 



 ? באותה רשת IPהאם ניתן להגדיר אותה כתובת 

 !לא

 .כמו לתת לשני אנשים את אותו מספר טלפון

כאשר באותה רשת לשני מחשבים יש את אותה כתובת  
IP ,  הרשת לא יודעת מאיזו מחשב הגיעה בקשה

 . מסוימת ולאן התשובה צריכה להגיע

אך  . מחשבים אלו לא יתחברו כלל לרשת 2ככל הנראה 
רכזים ושרתים מתנהגים כל אחד מעט שונה , נתבים

 .  ותתכן התנהגות בלתי צפויה

כיום חלוקת הכתובות נעשית באופן אוטומטי על מנת  
 .  למנוע הגדרות שגויות



 ?שונה משאר הרשת IPהאם ניתן להגדיר כתובת 

 .  אך לא מומלץ, כן

,  X.192.168.1: אם נגדיר רשת ובה כל הכתובות יהיו בתבנית
כל תעבורה פנימית ברשת לא מגיעה לנתב ונעשית ברשת 

 . הפנימית

:  תהיה IP -אם נגדיר מחשב אחד באותה רשת ובו כתובות ה
כל תעבורה בינו ובין שאר המחשבים תעבור דרך  , 10.1.1.1

 .  הנתב

מכיוון שהיא מעמיסה זו לא מומלצת אך הגדרה , הרשת תעבוד
 .  על הנתב

כיום חלוקת הכתובות נעשית באופן אוטומטי על מנת למנוע  
 .  הגדרות שגויות

 



 ?  שגויות IPאיך מונעים הגדרת כתובות 

באופן   IPהיה צורך להגדיר לכל מחשב כתובת , בעבר
 .הדבר גרם לשגיאות. ידני

בכל נתב יש מנגנונים הדואגים לחלוקת כתובות , כיום
 DHCP (Dynamicפרוטוקול : למשל. ברשת פרטית

Host Configuration Protocol.) 

, IPהוא מקבל כתובת , כאשר מחשב מתחבר לרשת
עד אשר  , כתובת זו לא תינתן לאף מחשב אחר

 .  המחשב יתנתק מהרשת והכתובת תתפנה

ומקצה  , הפרוטוקול עוקב אחר חלוקת הכתובות
 .  בהתאם לכתובות פנויות



 תירגול המושגים

  

 IP ,DNSכתובת , MACדף עבודה בנושא כתובת 

22 

addresses.docx
addresses.docx
addresses.docx
addresses.docx
addresses.docx
addresses.docx
addresses.docx


 מושגים נוספים



ping 

Ping   היא חבילת נתונים הנשלחת ממקור מסויים ליעד
 . מסויים ברשת

 .משמש לבדיקת תקינות בין מחשב המקור למחשב היעד
 :השימוש בפקודה

 pingאתר _שםאו    IP ping_כתובת 
חבילות ממחשב המקור  4הפקודה תגרום לשליחה של 

 .למחשב היעד ומחשב היעד ישלח תשובה בהתאם למצב
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 pingתוצאת ה 

במקרה שהבדיקה הצליחה נקבל תשובה המכילה את 
ומספר החבילות שחזרו     (sent)מספר החבילות שנשלחו

(received) , מספר החבילות שאבדו(lost)  ואת הזמן מרגע
 .השליחה ועד לקבלת התשובה

 

 

  
 

תישלח , במקרה של בעייה בתקשורת בין המקור ליעד* 
 .הודעת שגיאה

25 



 pingשליחת 

 .  pingישנם נתבים אשר חוסמים תעבורת 

ממחשבו למחשב אחר הנמצא   pingכל תלמיד יכול לשלוח 
 . בחדר המחשבים

 (.ipconfig)של מחשבו  IP -כל תלמיד בודק מה כתובת ה

של אחד המחשבים   IPלכתובת  pingכל תלמיד שולח 
 :בעזרת הפקודה. האחרים בחדר

ping  X.X.X.X 

החבילה לא , למחשב ברשת הפרטית pingכאשר שולחים 
 .  מגיעה לנתב ולכן היא לא נחסמת



 תירגול

  

 pingדף עבודה בנושא 

27 

ping.docx
ping.docx


traceroute 

כלי נוסף העוזר לבדיקת תקינות התקשורת בין 
 .  מחשבים

מדפיסה את הדרך בה  tracert (windows )הפקודה 
.  עוברת החבילה ממחשב המקור למחשב היעד

של השרתים אשר   IP -את כל כתובות ה, כלומר
 .  החבילה עוברת בדרך

, לא מגיע ליעדו ping -וה, במידה ויש בעיות תקשורת
ניתן להשתמש בפקודה זו על מנת לראות איפה  

 . נתקעת החבילה

 דוגמה בשקף הבא



 

 

 

 

יש שרתים  , googleלא תמיד מגיעים עד השרת של 
המאחסנים מידע המבוקש בתדירות גבוהה  

ומחזירים אותו למחשב המבקש ללא פנייה לשרת  
 . הראשי

 .  זאת על מנת להקטין את תעבורת הרשת החיצונית



Subnet mask 

 . עוזר ליעל את חיפוש הכתובות ברשת

 -מוגדר כ subnet mask -ה, אם ברשת הביתית שלי, למשל
ברשת הפנימית  IPהכוונה היא שכל כתובת  255.255.255.0

:  כלומר. מספרים 3של " קידומת"חייבת להכיל את אותה 
192.168.1.X  . 

לכל המחשבים   – 255.255.0.0: הוא Subnet mask -אם ה
 .  X.X.192.168: מספרים 2ברשת יש את אותה קידומת של 

 subnetכאשר המחשב שולח בקשה למחשב הנמצא באותו 
mask ,עליו לשלוח , אחרת. המחשב יודע שהוא באותה רשת

 .  את הבקשה לנתב



Default gateway 

המחשב יעביר  , כאשר בקשה נשלחת לרשת הציבורית
אותה לנתב הקרוב ביותר אליו כדי שישלח את  

 .הבקשה ברשת

זהו הנתב ? כיצד המחשב יודע מי הנתב הקרוב
 .  default gateway -שכתובתו היא ה

גם לנתב , גם הנתב רוצה להעביר את החבילה הלאה
אליו יש להעביר את  , יש כתובת של הנתב הקרוב

 . החבילה
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 דף לתלמיד –בדיקת התקשרות עם מחשב ברשת 

 רחל פרלמן, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 מבוא והסברים
 מחשבים סוגי רשתות

שם כללי לשני מחשבים או יותר, שניתן להעביר ביניהם מידע, מבלי להעביר אמצעי  -רשת מחשבים 

כלשהו ביניהם. הקשר בין המחשבים מתקיים באמצעות תווך תקשורת כלשהו: כבלים פיסי 

קואקסיאליים, קווי טלפון, סיבים אופטיים, גלי רדיו )ברשתות אלחוטיות( וכו'. רשתות מחשבים 

 .מאפשרת שיתוף משאבים כגון: מדפסות, זיכרון, כוח חישוב ועוד. קיימים מספר סוגי רשתות

 

 ותטופולוגיה של רשת

ת את הסידור ומתארשונות ה ת רשתוטופולוגיכיצד מחוברים המחשבים שלנו ברמה הפיזית? ישנן 

ניתן לתאר כל רשת  .רשת מחשביםהפיזי )הממשי( או הלוגי )הווירטואלי( של הרכיבים השונים ב

כאשר כל קצה יכול להיות מחובר לקצוות אחרים. קצה הוא כל רכיב  (nodes) כאוסף של קצוות

 .או כל רכיב תקשורת אחר נתב, מחשבהמתפקד ברשת, בין אם מדובר ב

 

 מבוא למודל השכבות

מחשב ישנה תוכנה וחומרה התומכת לשם עבודה יעילה ברשתות תקשורת פותח מודל השכבות. בכל 

בשכבות התקשורת. פתרון הבעיות הנצבות בעת שידור וקליטה של נתונים, מחולק לפי נושאים 

כאשר כל שכבה עוסקת בנושאים שמיועדים לה, מתבססת על כך שהשכבה שמתחתיה עובדת 

 כראוי, ומספקת שרות אמין לשכבה שמעליה.

 שכבות. 7מתבסס על   OSI –המודל הקלסי 

השכבה הראשונה היא השכבה הפיזית, שאליה שייך כרטיס הרשת והתווך )נחושת, קו  (1

(. אחד מתפקידי שכבה זו הוא השידור החשמלי של wirelessאופטי או אויר לשידורי 

 0הביטים. השכבה מבטיחה אות חשמלי )או גל אור( שמאפיין בצורה מדויקת מהו הביט 

 .1ומהו הביט 

. שכבה זו בין השאר מבטיחה גלוי שגיאות Data link –בה השניה היא שכבת ה השכ (2

 בהודעה ויודעת לערוך שידורים חוזרים אם צריך.

השכבה השלישית זו שכבת הרשת, אשר יודעת למפות את המחשבים ברשת ולהעביר  (3

הודעה בין כל מחשב לכל מחשב ברשת. לדוגמא: ברשת האינטרנט שכבת התקשורת זו 

 .IP –ה  שכבת

)תעבורה(. שכבה זו יודעת לתת שרותים   Transport-השכבה הרביעית היא שכבת ה (4

לאפליקציות ולשכבות שמעליה על מנת שיוכלו להעביר מידע יחודי להם מעל הרשת. 

, שכבת התעבורה יודעת בו זמנית emailלמשל אם אנחנו גולשים באינטרנט ומקבלים 

 ון.להעביר את האינפורמציה למקום הנכ

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%91
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שמאפשרת את הקמת השיחה בין שני   Session –השכבה החמישית היא שכבת ה  (5

 הצדדים.

( שיודעת איך לייצג נכון לפי סטנדרטים שונים את presentationיצוג ) –השכבה השישית  (6

 עבור התווים(. asciiהמידע המועבר )למשל 

 השכבה השביעית הינה האפליקציה שמתחברת לשכבות מתחתיה. (7

 

, מלבד העובדה OSI -דומה מאוד למודל ה  TCP/IP -כבות הקיים באינטרנט היום במודל הש

 משולבות באם יש צורך בהן באפליקציה. 6-ו 5ששכבות 

 

 כאןלחצו  – על מודל השכבות האזינו לשיעור הבא

(http://www.youtube.com/watch?v=8nKgHvJxqeg) 

 

 פרוטוקולים של תקשורת

 בין שתי שכבות מקבילות במחשבים שמתקשרים אחד לשני מתבצע פרוטוקול תקשורת.

וכללים מוסכמים על כל הוא אוסף של חוקים  פרוטוקול תקשורת תקשורת?  פרוטוקולמהו 

ין מערכות תקשורת. הפרוטוקול עוטף את המגדירים את אופן בקשת וקבלת נתונים בהצדדים 

אשר מכיל אינפורמציה על המידע, הגנה מפני שגיאות ואת כתובות  header -המידע המועבר ב

 המחשב למשלוח ההודעה. 

 (http://www.youtube.com/watch?v=6lg2Fm0wYAo) כאן –האזינו לשיעור הבא 

 

 מבנה רשת האינטרנט

רשת האינטרנט מחוברת מאוסף של רשתות המחוברות ע"י נתבים. כל מחשב באינטרנט צריך לדעת 

המחשבים באינטרנט וצריך לתת כתובת שלו על מנת ששאר המחשבים ידעו להגיע איך להגיע לשאר 

אליו, ממש כמו בדואר הרגיל. בנוסף, על מנת לשלוח אינפורמציה למחשב אחר, המחשב שולח אותה 

המשויך אליו על מנת שיעביר את החומר למחשב היעד ישירות או דרך נתבים נוספים.  נתב מקומי -ל

שהיא מידה לסניף הדואר הקרוב למגורינו. אנו שמים שם את המכתב והוא מגיע הנתב שקול באיזו 

 ליעד, ישירות או דרך סניפים באמצע.

ניתן לעקוב אחרי המסלול שהודעה עושה בין מחשב המקור למחשב היעד ע"י פקודה שנלמד בהמשך 

תבי הביניים בדרכה )עקוב אחרי מסלול(. ע"י שימוש בפקודה זו נדע מה היו נ Trace Routeונקראת 

 של ההודעה ממחשב המקור למחשב היעד.

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8nKgHvJxqeg
http://www.youtube.com/watch?v=8nKgHvJxqeg
http://www.youtube.com/watch?v=8nKgHvJxqeg
http://www.youtube.com/watch?v=6lg2Fm0wYAo
http://www.youtube.com/watch?v=6lg2Fm0wYAo
http://www.youtube.com/watch?v=6lg2Fm0wYAo
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 בדיקת התקשרות עם מחשב:

 :הוראות התחלה

  cmdשורת פקודה  תחל ה  :  Windows7לעובדים בגרסת 

 

 

 ולחיצה על      התחל :    Windows8לעובדים בגרסת 
 

 
 

 בהגעה לחלון הבא: 
 

 

 

 

 

 

 נקבל מסך עם מאפייני תקשורת של המחשב לרשת:  ipconfigברישום ההוראה 

 

 

 

 הסבר מונחים:

 Wireless LANכרטיס הרשת הוא מסוג   אנו רואים שהמחשב מחובר דרך רשת אלחוטית. 

Adapter. 

. IP Addressאו בקיצור  Internet Protocol Address –כתובת האינטרנט של המחשב היא ה 

(, אך כיום משתמשים IP Version 4) 4השיטה הנפוצה ביותר לכתיבת כתובות אלו היא גרסא 

, לכן ישנם מחשבים שמחזיקים כתובת בכל שיטה כדי שיהיה ניתן להגיע 6יותר ויותר בגרסא 

 אליהם בכל אחת מהשיטות.

 .IPv4 Addressוגם את  IPv6 Addressאנו רואים בדוגמא גם את 

של הנתב המקומי )"סניף הדואר המקומי"(. שימו לב   IP-היא כתובת ה Default Gateway –ה 

מספרים  4-ומורכב מ IPv4 Address. פורמט הכתובת דומה לפורמט של 4שהוא כתוב לפי גרסא 

 עשרוניים המופרדים ע"י נקודות.

גרסא מאפיינת באופן בינארי תת קבוצה משותפת של כמה מחשבים )גם לפי  Subnet mask –ה 

צמודות המוחברות יחד תחת אותו נתב. הגדרה זו  IP(. מין "משפחה" של מחשבים בעלי כתובות 4



 פיתוח: רחל פרלמן, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן

 

תאפשר לנתב לדעת באיזו קבוצת מחשבים )רשת מקומית( נמצא המחשב הזה על מנת להעביר לו 

 אינפורמציה שמגיעה אליו מהאינטרנט.

 Domain –ולכן ה ( www.ynet.co.ilלמחשב בדוגמא אין שם לוגי באינטרנט )כלומר שם כמו 

Name Service  שמקצה שמות נשאר ריק. לא חייבים שמות לוגיים באינטרנט, רק שהרבה יותר

 נוח לזכור ולהשתמש בהם.

של אתרים   IP-ניתן לבדוק מה כתובת ה st2ip.cgihttp://www.hcidata.info/ho למשל באתר

 -למשל, נגיע ל http://157.166.226.25 מוכרים ואח"כ לגלוש אליהם לפי כתובת זו. אם נגלוש ל:

CNN.com 

 .nslookup –בהתאמה   IP-ישנה פקודה שבה נוכל למצוא את השם הלוגי ו/או כתובת ה

 

 (. זוהי שכבת הרשת של האינטרנט.Internet Protocol)  IP –נתמקד בשכבת ה 

 .4בגרסא  IPכתובות  

 
הודעה אשר נשלחת ממחשב כלשהו ברשת האינטרנט, נשלחת לפי פרוטוקול הנקרא  פרוטוקול  

IP כל הודעה מכילה תוספת של מספר ביטים הנקראים .header  ובו בין השאר נמצאות כתובות ה

– IP  (IP Address של השולח ושל המקבל. שכבת ה )כפי שהוסבר קודם-IP   בצד המקבל תקבל

ותסיק מכך אם היא  header –את השידור, וכיון שהיא מבינה את הפרוטוקול תדע לקרוא את ה 

 תחנת היעד ומה היתה תחנת המקור.

 
השמאלי מאפיין , המחולקים לשני חלקים. החלק ביטים 32-בנויה מ 4בגרסא  IP-כתובת ה

כתובת של תת רשת שעליה מחוברת קבוצת מחשבים והחלק הימני את הכתובות הפרטיות של כל 

 מחשב.

 מחלקות לשימוש הרגיל. 3מחלקות לכתובות, מתוכן  5ישנן 

 לכתובות המחשבים. ביטים  24-ביטים לחלק השמאלי )כתובת תת הרשת( ו 8יש   Aבמחלקה 

 לכתובות המחשבים. ביטים  16-השמאלי )כתובת תת הרשת( וביטים לחלק  16יש   Bבמחלקה 

 לכתובות המחשבים. ביטים   8-ביטים לחלק השמאלי )כתובת תת הרשת( ו 24יש   Cבמחלקה 

, שידור ממחשב בודד למספר מחשבים בו זמנית:   Multicast- משמשת לתקשורת Dמחלקה 

 שמורה לשימוש עתידי.  Eומחלקה 

 

אך הכי מעט כתובות של מחשבים  Cשימו לב שיש הרבה יותר כתובות של רשתות במחלקה 

 במחלקה זו.

 

 נעשה עפ"י הביטים שמאפינים את הכתובת. זהוי המחלקות 

 .Cזו מחלקה  110 –. אם ב B, זו מחלקה 10 –. אם ב A, זו מחלקה 0אם הכתובת מתחילה בביט 

 
ביטים  8קבוצות של  4 -הביטים הבינאריים ל 23: מחלקים את צורת הרישום של הכתובת

 ורושמים כל קבוצה בצורה עשרונית עם נקודה בין הספרות.

http://www.ynet.co.il/
http://www.hcidata.info/host2ip.cgi
http://157.166.226.25/
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 01011110 01000011 11000010 10101101   – :ייצוג בינאריב למשל, הינה כתובת 

הביטים השמאליים הם כתובת תת  B ,16, לכן שייכת למחלקה 10 –שימו לב שהיא מתחילה ב 

 הימניים רשומה כתובת המחשב. 16-הרשת וב

 .173.174.67.74 נעביר את הכתובת לייצוג עשרוני שנוח לנו יותר: 

יחד עם  173.174ונמצא בתת רשת  67.74המחשב שזו הכתובת שלו הוא בעצם מחשב שכתובתו 

 .173.174.67.74המלאה שלו ברשת היא   IP-עוד מחשבים. כתובת ה

 

  AND? הנתב מבצע פעולת מיסוך על ידי ת של מחשב כלשהוכיצד יודע הנתב מה כתובת תת הרש

על הכתובת הבינארית עם "מסכה של ביטים" כך שכתובת המחשב תתאפס ותשאר רק כתובת תת 

 הרשת.

 11111111.00000000.00000000.00000000הוא   Aשל מחלקה   Subnet mask –ה 

 11111111.11111111.00000000.00000000הוא   Bשל מחלקה   Subnet mask –ה 

 11111111.11111111.11111111.00000000הוא   Aשל מחלקה   Subnet mask –ה 

 

 ? לבחור  subnetכיצד יודע הנתב איזה 

 עפ"י הביטים בתחילה הכתובת שמהם ניתן להסיק באיזו מחלקה הכתובת.

 

 .IPסוגי ההודעות ברשת 

מעל האינטרנט קיימים שימושים רבים ויש צורך בהודעות שונות עבורם. יש צורך בהודעות בין 

תחנה לתחנה, בהודעות מתחנה לקבוצה של תחנות באיזור מסוים )שידור מסוים שצריך להתקבל 

ע"י כל המחשבים ברשת( או בהודעות מתחנה לקבוצה מפוזרת של תחנות )למשל כאלו שרואות 

 כאן –האזינו לשיעור הבא  מסוים מעל האינטרנט(. ערוץ טלויזיה 

(http://eldadvc.com/2013/05/ip-messege-types)/ 

 

  Trace Routeפקודת  -איך זורמות ההודעות ברשת 

  tracert-הפקודה התואמת נקראתWindows  במערכת ההפעלה

נתבים עד ליעד. וכן מוצג הזמן שלקח לנתבים לענות  17בדוגמה המצורפת חבילת המידע עברה 

  תיהם.ובנוסף לכתוב

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eldadvc.com/2013/05/ip-messege-types/
http://eldadvc.com/2013/05/ip-messege-types/
http://he.wikipedia.org/wiki/Windows
http://he.wikipedia.org/wiki/Windows
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 סיכום פקודות קיימות במערכת ההפעלה:

במערכת ההפעלה ישנם כלים שבעזרתם אנו יכולים לנהל את התקשורת של המחשב  ולשלוח 

, לקבל חלון של מסוף cmdפקודות באינטרנט. הצורה הנוחה להפעיל אותן היא להריץ פקודת 

 ועליו להריץ אץ הפקודות. בטבלה להלן מופיעות רוב הפקודות הקיימות.

 

ARP  

למחשב אחר ברשת, הוא זקוק  כדי שמחשב אחד יוכל להעביר מידע

 . MAC לכתובת הפיזית של מחשב היעד, כלומר כתובת ה

למחשב  10.0.0.2כאשר משתמש משגר פינג ממחשב בעל כתובת 

של מחשב היעד;  IP הוא יציין את כתובת ה 10.0.0.1בכתובת 

  - .ping 10.0.0.1 הפקודה תכתב

הוא צריך על מנת שהמחשב המשגר יוכל להעביר את הפינג ליעד 

של מחשב היעד. מידע זה  MAC  לבנות פריים המכיל את כתובת ה

  ARP לא מצוי בידי המחשב המשגר ולשם כך נוצר פרוטוקול

 .של מחשבים ברשת האתרנט המקומית MAC  לבירור כתובות ה

  דקות. 5המידע נשמר בזיכרון מטמון למשך 

 .ARPתציג את כל האפשרויות של הפקודה  arpהפקודה ?/ 

ping 
פקודה זו תשמש אותנו כדי לבדוק קשר בין המחשב שעליו אנו 

 עובדים לנקודת יעד כלשהי

ipconfig 

של העמדה. המידע  Tcp/ipמאפשרת לקבל מידע אודות הגדרות 

 .Default Gatewayו  IP  ,subnet maskמציג כתובת 

 .DNSולקבל מידע על שרת  allניתן להוסיף את המתג 

nslookup 
שלנו  DNS-לוודא ששרת ה ,DNSמשמשת לצורך בדיקת שרתי 

 פועל כראוי

tracert 
פקודה זו מאפשרת לנו למצוא את הנתיב בו יעברו נתונים מהמחשב 

 שלנו אל יעד כלשהו

ipconfig/release משחררת את כתובת האי פי הנוכחית שלך   

ipconfig/renew הנותנת כתובת חדש 

ipconfig /flushdns 

 

. במקום לעשות אתחול למחשב DNS Cacheמוחקת את רשימת 

 .RAM-שם זה נמחק אוטומאטית מה

ipconfig /displaydns הצגת רשימת ה-DNS  של כל הip השמורות ב DNS Cache  

hostname הצגת שם המארח של המחשב. 

Ipconfig /all 
נקרא   MAC-. )הSubnet Mask, DNS, MAC address-הצגת ה

 .0או  255יכלול רק   Physical Address.)Subnet Mask" " -שם כ

arp -a 
אליו מחוברים כרגע לרשת )מציג את כל  MAC ADDRESSתצוגת 

 (.-MACהפעולות האחרונות שנעשו עם ה
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 דף עבודה

 

 1שאלה 

            של המחשב שלכם:  ressdv4 AdIP  -אתרו את כתובת ה

         המחשב שלכם: של  Default Gatway  -אתרו את כתובת ה

 מה משותף ומה שונה ביניכם לבין תלמיד אחר?

 

            הסבר: 

 
 

 2שאלה 

 חברים בכיתה. רשמו מהם ההוראות שכתבתם 2של  ip-ל pingבדקו 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 3שאלה 

  www.microsoft.comלאתר  pingבדקו 

         מהי התשובה שהתקבלה?  

            הסבר: 

 .כאןלמידע נוסף לחצו 

 

 המחשב בבית - 4שאלה 

 ( ______________________Default Gatewayמהי כתובת הראוטר בבית שלכם? )

 בצירוף התשובות לדף זה.  wordכנסו לכתובת זו , צלמו את מסך והדביקו לדף 

 ________________של המחשב שלכם? _________________ MAC addressמהו  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/
http://superuser.com/questions/595547/why-is-the-ping-on-microsoft-com-so-bad
http://superuser.com/questions/595547/why-is-the-ping-on-microsoft-com-so-bad
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 טלפון חכם 5שאלה 

  –של הטלפון החכם שלכם? העזרו באתר  IP-א( מהו ה

http://whatismyipaddress.com  

            

 

זכרו שיש נתב אחר בכל רשת ?  IP-בנייד ובדקו שוב. מהו ה ב( שנו את הרשת בה אתם גולשים

 המקשר לאינטרנט, כיצד ניתן לראות זאת?

            

 

 מהנייד שלכם  pingג( הורידו את "אמולטור מסוף" ובצעו 

 ל-google  

 לנייד של חבר מהכיתה 

 למחשב בכיתה 
 

 6שאלה 

 (pingהשלימו את הטבלה המצורפת מטה )העזרו בהוראה 

נשאר(, במידה ולא   Domain-)למרות שה של האתרים השתנתה ip-יתכן וכתובות השימו לב, 

 השתנה. ip-מצאתם אתר יש לרשום שה

נק' למחשבה(, במידה ואין  –אליהם )מדוע?  pingיתכן שקיימים אתרים שלא מאפשרים 

 תשובה יש לרשום זאת.

 IP-כתובת ה של האתר domainכתובת 

http://he.wikipedia.org  

www.education.gov.il  

 173.174.70.73 

 74.220.215.67 

 82.80.255.50 

 217.174.174.245 

www.walla.co.il  

 IP-כתובת ה של האתר domainכתובת 

www.facebook.com  

www.yahoo.com  

 
  

http://whatismyipaddress.com/
http://he.wikipedia.org/
http://www.education.gov.il/
http://www.walla.co.il/
http://www.facebook.com/
http://www.yahoo.com/
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 .4בגרסא  IPכתובות  -  7שאלה 

 
ביצוג הבינארי , השתמשו ,המירו  מייצוג בינארי לייצוג עשרוני ולהיפך  IPלפניכם מספר כתובות 

 על מנת למצוא את המחלקה של הכתובת.

 

 מחלקה ייצוג בינארי ייצוג עשרוני

 11000000  10101000 00000001 00010001  

..57.07.271   

 11000000  10101000 00000111 00000001  

192.168.28.17   

 0011110  01111101  01011110  00001001  

 10010110 11011100  10001110  00111010  

.507.07.07.5   

 

 8שאלה 

 subnet mask הבאות הגדירו לאיזו מחלקה היא שייכת ומהו ה  IP-עבור כל אחת מכתובות ה
 עבורה.

 
IPV4 מחלקה subnet mask 

.487..87.5712   

.47..475017..   

..175027107.2   

 ..27.07..17.    

  507..715781    
 Class A  

  ........7........700000000700000000 

 

 9שאלה 

 
 בין פרוטוקול לתפקיד: מתחו קוא. 

 

 תפקיד  פרוטוקול

 IPת מילוליים לכתובו שמות תחום משמש לתרגום של  ARP פרוטוקול

   MACלבין כתובת  IPמשמש להמרה בין כתובת  DHCP פרוטוקול

 DNS פרוטוקול
עבור מכשירים שלא  IP משמש להקצאה אוטומטית של כתובת 

 .סטטית IP הוגדרה להם מראש כתובת

 

 

 :ב. העזרו ברשת האינטרנט ותארו בקצרה מהו תפקידו של כל אחד מהפרוטוקולים הבאים

http://he.wikipedia.org/wiki/ARP
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/DHCP
http://he.wikipedia.org/wiki/DNS
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 מה תפקידו                                     שם הפרוטוקול

  HTTPפרוטוקל  

  HTTPSפרוטוקל  

  FTPפרוטוקל  

  SMTPפרוטוקול 

  SMMPפרוטוקול 

  IMAP4פרוטוקול 

  POP3פרוטוקול 

  TELNETפרוטוקול 

  SSHפרוטוקול 

)Internet Protocol (IP  

  ICMPפרוטוקול 

 

 )מודל השכבות( 11שאלה  

 

 ענו על השאלות הבאות: 

 ___________________________________-זה ראשי תיבות ל OSI .א

 ?     OSI-מדוע יש צורך ב .ב

a. ___________________________________________ 

b. ___________________________________________ 

c. ___________________________________________ 

d. ___________________________________________ 
 

 , כיצד נקראת ומהו תפקידן. השלימו את הטבלה הבאה:OSIמהן השכבות של מודל  .ג

 תפקיד השכבה עברית אנגלית 

  אפליקציה  7
6 Presentation   

5 Session   

  העברה  4
  רשת  3
2 Data-Link   

1 Physical   

 
 ? _______________ ping-באיזו שכבה מתבצע ה .ד
 

 (IP)סוגי ההודעות ברשת  11שאלה 

 
 בין שם ההודעה  למשמעותה: מתחו קו

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-OSI
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 משמעות  שם ההודעה
 הודעת ברודקסט

(broadcast)  

 
 הודעה של מחשב בודד אחד המיועדת למחשב בודד אחר

 הודעת מולטיקסט

(Multicast) 

ממחשב אחד ברשת אתרנט ומיועדת לכל המחשבים  הודעה היוצאת 

 ברשת

 הודעות יוניקסט

(unicast) 

)שימו   הודעה שמקורה במחשב אחד המיועדת  לקבוצה  של מחשבים.  

כל המחשבים( וכן אינה תחומה לרשת  לב: קבוצת   מחשבים אין פירושו

 אחת ויכולה לנוע בין רשתות

 

 )טופולוגיית רשת( 12שאלה 

 
 השאלות הבאות:ענו על 

 מחשבים 6לפניכם שרטוט המתאר טופולוגית רשת בת 

 מה שם הטופולוגיה ?)באנגלית ובעברית( 

 עברית ______________   אנגלית   ___________________

ציינו יתרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

בטופולוגיה זו ציינו  חיסרון לשימוש 

______________________________________________ 
 

 מחשבים 6לפניכם שרטוט המתאר טופולוגית רשת בת 

 מה שם הטופולוגיה ?)באנגלית ובעברית( 

 עברית ______________   אנגלית   ___________________

ציינו יתרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

ציינו  חיסרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

 

 מחשבים 6לפניכם שרטוט המתאר טופולוגית רשת בת 

 מה שם הטופולוגיה ?)באנגלית ובעברית( 

 _________עברית ______________   אנגלית   __________

ציינו יתרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

ציינו  חיסרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 
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 מחשבים 6לפניכם שרטוט המתאר טופולוגית רשת בת 

 מה שם הטופולוגיה ?)באנגלית ובעברית( 

 עברית ______________   אנגלית   ___________________

ציינו יתרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

ציינו  חיסרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

 

 מחשבים 6לפניכם שרטוט המתאר טופולוגית רשת בת 

 מה שם הטופולוגיה ?)באנגלית ובעברית( 

 עברית ______________   אנגלית   ___________________

ציינו יתרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

ציינו  חיסרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

 

 מחשבים 6לפניכם שרטוט המתאר טופולוגית רשת בת 

 מה שם הטופולוגיה ?)באנגלית ובעברית( 

 עברית ______________   אנגלית   ___________________

ציינו יתרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

ציינו  חיסרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

 

 מחשבים 6לפניכם שרטוט המתאר טופולוגית רשת בת 

 מה שם הטופולוגיה ?)באנגלית ובעברית( 

 עברית ______________   אנגלית   ___________________

ציינו יתרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

ציינו  חיסרון לשימוש בטופולוגיה זו 

______________________________________________ 

 

 31שאלה 

 ומלאו את העמודה הראשונה בטבלה הבאה: tracertהשתמשו בהוראה  .א

 כמות הנתבים עד ליעד IPכתובת 
 בכיתה

 כמות הנתבים עד ליעד
 בבית

www.google.co.il   

www.mit.edu   

www.csit.org.il   

www.intel.com   

www.wikipedia.org   

www.whatsapp.com   
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 נסו שוב את התרגיל בבית ומלאו את העמודה השנייה.  .ב

 האם התקבלה תוצאות זהות?_____ 

           מדוע?

 

 (GeoIP) 41שאלה 
 

 האם ניתן לגלות את מיקומו של שרת באינטרנט?

 :IPישנם מאגרי מידע על המיקום הגיאוגרפי של כתובות 

o בהנתן כתובת נוכל לדעת באיזו מדינה ועיר היא נמצאת 

o לא מדויק אבל די נכון ברוב המקרים 
 

ומיצאו היכן יושב השרת של  http://www.geoiptool.comהיעזרו באתר אתר הבא :  .א

Google   : 

a. ____________מדינה 

b. ______________עיר 

c.  IP Address ________ 
 

 מלאו את הטבלה המצורפת: .ב
 

 IP Address Country City אתר האינטרנט

www.youtube.com    

www.ask.com    

instagram.com    

www.leumi.co.il    

www.facebook.com    

www.walla.co.il    

twitter.com    

 מעקב אחרי תעבורת המידע מסביב לעולם() 15שאלה 

visual trace Route Tool (-lhttp://www.yougetsignal.com/tools/visua  -היעזרו באתר 

tracert/ותארו באלו מדינות עוברת הודעה מהמחשב שלכם לאתר )- www.facebook.com  ? 

 כתבו את שמות המדינות: _______________________________________

http://www.geoiptool.com/
http://www.geoiptool.com/
http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/
http://www.facebook.com/
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 .IPשמות לוגיים וכתובות  16שאלה 

 

Nslookup 

 (https://www.youtube.com/watch?v=IVIwIB8Kkxg)   כאן -האזינו לשיעור הבא 

 וענו על השאלות הבאות

 ? ____________________________________ nslookupא.למה משמשת הוראת  

 שנחסמות? __________________________________ IPב. מדוע קיימות כתובות 

 של האתר? _______________ IP-ג.מדוע ללא שימוש בהוראה זו לא היה ניתן להגיע ל

 הדרוש? __________________________ IPד. כיצד שימוש בהוראה זו עזר להשגת 

 

 

 

 

 

 (Firewall) 17שאלה 
 

 סמנו את התשובה הנכונה ביותר:  ? firewallמהו 
 

 תוכנה שחודרת למחשב באופן ופוגעת בפעולה התקינה של המחשב הנפגע. .א

תוכנה שחודרת למחשב באופן סמוי, מפיצה את עצמה באמצעות תוכנות מסרים מידיים  .ב

 המחשב הנפגע. או באמצעות הדואר האלקטרוני, ופוגעת בפעולה התקינה של

 תוכנה לזיהוי ואיתור וירוסים, מחיקתם ותיקון קבצים נגועים בהם. .ג

https://www.youtube.com/watch?v=IVIwIB8Kkxg
https://www.youtube.com/watch?v=IVIwIB8Kkxg
https://www.youtube.com/watch?v=IVIwIB8Kkxg
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תוכנה למניעת חדירה לא מורשית אל המחשב, וקישור לא מורשה אל האינטרנט על ידי  .ד

 תוכנות במחשב, או אנשים במחשבים אחרים.

תוכנה שעוקבת בחשאי אחר הרגלי גלישה של המשתמש במחשב, בו היא  .ה

מעבירה מידע על הרגלים אלה, או על שימוש בתוכנה שמותקנת על המחשב ו מותקנת, 

באופן בלתי חוקי לאתרים ששתלו אותה. התוכנה אינה מאפשרת למשתמש למחוק 

 אותה.
 
 

 סוגי רשתות: 18שאלה 

 

 בין שם הרשת  למשמעותה: מתחו קו

 משמעות שם הרשת

PAN רשת עירונית 

LAN רשת מקומית 

MAN רשת אזורית 

WAN רשת אישית 

 

 



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 מערך שיעור ודף עבודה לתלמיד –מודל השכבות 

 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 דף מלווה למורה - TCP/IPמודל  –נושא השיעור: תקשורת מחשבים 
 

 נושא השיעור

 תוך התייחסות למודל שבע השכבות TCP/IPהעמקה ותרגול  מודל  – TCP/IPמודל 

 
 קישור לתכנית הלימודים: 

 , תקשורת נתונים2פרק 

 
 : קהל יעד

 תלמידי כיתה ט' הלומדים במסגרת העתודה מדעית טכנולוגית.

 
  מטרה:

 TCP/IPאת מודול שבע השכבות ואת אסופת פרוטוקולי  יחקרו יכירוהתלמידים 

 
, שעור ללימוד עצמי של מודל שיעור מבוא המסביר את מודל שבע השכבותשני מפגשים:  

TCP/IP. 

 
 .עם חיבור לאינטרנט מעבדת מחשבים  :מיקום

 
 :   ידע קודם

 : שהתלמידים יחקרו, ילמדו ויתרגלו הנושאיםפירוט 

  שכבות מודלTCP/IP. 

  כתובתIP. 

  פקודתIpconfig. 

 

  שיטת הלימוד: 

יחקרו וילמדו ממקורות התלמידים יקבלו דף עבודה המנחה אותם בשלבי חקירת הנושא. הם 

 .באינטרנט + סרטוני הדרכה אליהם יופנו, וכן יוכלו להוסיף מקורות משלהם

 
 : חומרי עזר למורה ולתלמידים

 דף עבודה לחקר הנושא 

 



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 מהלך השיעור:תכנון 

 הערות תיאור -זמן כ שלב השיעור

 1מפגש 

 השכבות 7הצגת הנושא:  הצגת מודל  דק' 03 פתיחה

 

 

  

הסבר המשימה, חלוקת דף עבודה לכל  דק' 03 חקרעבודת 

תלמיד. עבודה עצמית ללימוד מודל 

TCP/IP  )סיום העבודה כשיעורי בית( 

 צרוף דף משימה 

 

 2מפגש 

סיכום הנושא. ליבון שאלות שעלו תוך  דק' 03 פתיחה

 כדי העבודה

 

 

משחק לסיכום 

 הנושא

הסבר המשימה, חלוקה לקבוצות  דק' 03

 תלמידים  0בנות 

 

  03 סיכום הנושא

 

 

 

 )שיעור כפול( 3מפגש 

הצגת הנושא:  כתובות ברשת  דק' 03 פתיחה

  IPוכתובת  MACתקשורת כתובת 

)החבירה בין הכתובות לצורך 

  ARPקישוריות באינטרנט והסבר על 

 דקות( 03ידרשו לפחות 

 

 

הסבר המשימה, חלוקת דף עבודה לכל  דק' 03 עבודת חקר

תלמיד. עבודה עצמית ללימוד מודל 

)סיום העבודה כשיעורי  IPכתובות 

 בית(

 

   דק' 03 סיכום הנושא

 

 

 

  



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 TCP/IP  –דף עבודה 

 !באינטרנט כל מה שרציתם לדעת, ולא העזתם לשאול, על הפרוטוקולים שמאחורי התקשורת

 ? OSI -מהו מודל ה

 Open System Interconnection-  מנת -המציג את הפעולות השונות הנדרשות על מודלהוא

להעביר נתונים ברשת תקשורת, ואת הסדר בין הפעולות השונות. המודל מתייחס לחומרה, לתוכנה 

 .ולשידור וקליטת הנתונים

שכל שכבה בו מבצעת  ,שכבות 7המודל נוצר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי בצורה של מודל שכבתי בעל 

 ) ויקיפדיה(. חלק מסוים מהפעולות הדרושות לביצוע התקשורת

השכבות יחד מספקות את  7 -ו  שכבה תפקיד ספציפי( כאשר לכל  7עד  0)שכבות  שכבות 7 -המודל בנוי מ

 מימוש התקשורת בין שתי התקני התקשורת.

 .בדיוק  צע תהליך הפוך מתב, ובקליטה 0לכיוון שכבה  7תחיל משכבה מבשידור 

 .OSI -בנויים ביחס למודל ה –כמעט כל פרוטוקולי התקשורת היום 

 
תקשורת מודל . המתאר את מרכיביו והקשרים ביניהם מורכב תכנית או המחשה של רעיוןמודל הוא ** 

 .בו מידע עובר בין מחשב אחד לשני  אופןמרכיבי ההתקשרות והתהליכים הקשורים ל מתאר את

 
 היעזרו במקורות והגדירו את מבנה מודל שבע השכבות על פי מספר שכבה ותפקידה: 

 תפקיד שכבה                                    

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 שלם כך שלתלמידים יהיה מספיק מקום למלאו( A4)דף זה כדאי להרחיב ולהגדיר כדף 

  



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 הצעת פתרון
   

 תפקיד שכבה                                    

7 Application    הקשר מול המשתמש עבור שירותים ומשאבים רשתיים  יישום

 )דוא"ל,  קבצים בדיסק מרוחק, גלישה באינטרנט וכו'(

0 
Presentation ייצוג 

שרותי  של: תרגום מייצוגים שונים של המידע, הצפנה, 

 דחיסה.

5 

Session שיחה 

הקמת קשר השיחה בין שני תהליכים  הפועלים  במחשבים 

שונים,  שימור הקשר, וסיומו בסוף השיחה.  לדוגמה ביצוע 

 , או אבטחת השיחה.logon-ה

0 

Transport תעבורה 

אחריות להעברת השיחה: חלוקת המידע  הנשלח לקטעים 

/ הרכבת המידע מקטעים שמתקבלים. וידוא שלמות 

. טיפול בשידור חוזר במידת הצורך, או ואמינות המידע

 בסינון קטעים כפולים.

 ריבוב בין מספר שיחות ובין הרשת.

0 
Network רשת 

ניתוב המידע מקצה לקצה: יצירת קשר לוגי בין נקודות 

 הקצה, העברת קטעי המידע באופן סדרתי.

2 
Data Link    קו 

ביצוע המיתוג וההעברה עצמה של המידע. זיהוי העברה 

 תקינה.

0 
Physical     פיזית 

האמצעים הפיזיים המשמשים  להעברה הגדרת  החיבורים, 

 התווך, עוצמות שידור וכו'.

 

 

  



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 

 :תרגיל

חברתה הטובה נירית  הגרה בתל אביב  .צרפת, פריסבירת מטיילת ב יעל

חוגגת יום הולדת. יעל שלא יכולה  להשתתף בחגיגת יום ההולדת של 

 נירית החליטה לשלוח לה מכתב ברכה מעוצב.

 . מיעל לנירית והברכה בדרכיעבור מכתב תארו את התהליך אותו 

 את התהליך על פי  מודל שבע  השכבות והגדיר

 

7 
 
 

0 
 
 

5 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

2 
 
 

0 
 
 

 

 הצעת פתרון למורה:

 ←  (המסר הברכה  )בחירה וקנית  –( 7שכבת האפליקציה / יישום  )

, הפונט הרצויוצורת  גודל להיכתב במחשב או בכתב יד ב ה)יכול הברכה צורת  -(6שכבת ייצוג  )

בכתב  ,  בשפה עברית, אנגלית או רוסית. אפשר  להצפין את הכתובנייר צבעוני או נייר רגילעל 

  ←  סתרים (

האם בדואר רגיל?  המכתב, צריך להחליט כיצד לשלוח אותו... שליחתלפני  -(0) שכבת התעבורה

דואר רגיל לא ניתן למעקב כמו  דואר אקספרס? דואר שליחים? מה יותר מהיר? מה יותר אמין?

    ←  ודואר אקספרס לעיתים מהיר יותר משליחים... במה לבחור? .דואר שליחים

כעת  מוכן וסגור וכבר יש מכתב, נשאר להכניס אותו למעטפה. שהכולעכשיו   -( 0) שכבת הרשת

חברת הדואר תנתב את  ...ניריתלכתוב את כתובתה של  ליעד ישעל מנת לנתב את המכתב 

, ינתבו אותה לתיבת התואר של דירתה של לתל אביבהמכתב על פי העיר, ולבסוף שיגיע המכתב 

  ← .נירית

בחברת הדואר שמים את חותמת הדואר ומעמיסים את המעטפה בשק דואר על   –( 2) הקושכבת 

 ← כלי רכב שייקח אותה ליעדה 

 , מטוסים או אניות, רכביםבישלח המכתבילאחר שהכול נכתב כראוי במעטפה,  –( 0) שכבה פיזית

  !עד שיגיע ליעד הנכסף

  



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 :תרגיל

 הבא:הדקות הראשונות של הסרטון  00-התבוננו ב
http://youtu.be/8nKgHvJxqeg  

 
 וענו על השאלות הבאות:

 שאנו מחלקים את מודל התקשורת לשכבות ?העיקריות הסיבות  ןמה .א

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________ 

 הצעת פתרון למורה: 

 פרוק התהליך לחלקים  -שטות בפיתוח 

  מאפשרת ליצרנים שונים לפתח מוצרים שיעבדו האחד עם השני.  –אחידות בתקינה 

  ניתן לבצע שינויים בקלות.  –אחזקה פשוטה 

  פשוט יותר להתמודד עם תקלות. –תחזוקה קלה 

 

 ?-TCP/IP  -מהו מודל ה
 

ללא תלות בתווך הפיזי משפחה של פרוטוקולים המאפשרת תקשורת בין רשתות,  המודל הוא

 . שלהן

הוא יצירת מערכת שמאפשרת לקשר בין רשתות רבות ושונות,  TCP/IPהרעיון שעומד בבסיס 

 ללא תלות במבנה כל רשת ובטכנולוגיה שעומדת בבסיסה. 

הוא  IPמאפשרים לעשות זאת, ובכך ליצור רשת של רשתות.  TCP/IPהפרוטוקולים המרכיבים את 

, רשת בין רשתות(. האינטרנט היא inter-networkקיצור של  -פרוטוקול האינטרנט )אינטרנט 

המקרה הבולט ביותר של קישור בין רשתות. קיימים גם פרוטוקולים אחרים של "רשתות של 

והשימושי ביותר. הסיבה העיקרית לכך היא העובדה הוא הנפוץ  TCP/IPרשתות", אבל 

 משמש את האינטרנט. IPשפרוטוקול 

מאפשר קישור בין רשתות מסביב לעולם, ולמעשה מאפשר תקשורת אוניברסלית.  IPפרוטוקול 

כך יכול, למשל, אדם היושב בביתו בתל אביב, לשלוח דואל לאוסטרליה, או להתעדכן בחדשות 

שיושב בארה"ב, בלי שדפדפן האינטרנט או תוכנת הדואל יצטרכו לדעת איך  CNNמאתר של 

 .ליעד דואג להגעה IPטוקול להגיע לאוסטרליה או לארה"ב: פרו

לכאורה, ניתן לחשוב שפרוטוקול אחד יכול לאפשר תקשורת כזו. מדוע יש צורך במשפחה של 

  .בין מחשבים פרוטוקולים? התשובה לכך נעוצה בסיבוכיות הרבה של תקשורת

 

http://youtu.be/8nKgHvJxqeg


 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 חפשו במקורות מענה לשאלות הבאות:
 

 מהו פרוטוקול?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

 הצעת הסבר למורה: 

איש את כאשר אדם אחד מדבר סינית והשני מדבר אנגלית, יש לקבוע כללים, בכדי שהם יבינו 

 רעהו .

תבנית  פרוטוקול זוהי מערכת כללים + אלגוריתם  המוסכמת על שני הצדדים.  ובתקשורת זוהי

זוהי  - ברשת מוסכמת למשלוח נתונים בין שני התקנים, כלומר הדרך לתקשר בין מערכות 

 "שפת" הרשת. בעצם

 
  תארו את פרוטוקול " שיחת טלפון"

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 
 

 הצעת פתרון למורה:

יפתח ב"הלו", המתקשר יחזיר  מי שירים את השפורפרת -לשיחת טלפון מספר כללים מוסכמים 

ב"שלום" ורק לאחר מכן יסביר את מהות ההתקשרות, לפני ניתוק השיחה ייפרדו האנשים ב"ביי" 

 או "להתראות".
 

 ולמה מתכוונים בהגדרת פרוטוקול תקשורת ?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

 הצעת פתרון למורה:

אוסף של חוקים המגדירים את אופן בקשת וקבלת נתונים במערכת  -פרוטוקול תקשורת 

 .מסוימתתקשורת 

 
 במה יטפל פרוטוקול תקשורת ?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

 מה חשיבותם של פרוטוקולי התקשורת?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

 הצעת פתרון למורה:



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

כאשר מדובר במחשבים שימוש בפרוטוקולים הוא הכרחי ע"מ שהצדדים יבינו אחד את השני 

 ויוכלו לספק שירותים אחד לשני.

  



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 הבא: התבוננו בחלקו השני של הסרטון
http://youtu.be/8nKgHvJxqeg  

 וענו על השאלות הבאות:
 

 ? TCP/IPמהו המודל הרעיוני של 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

 הצעת פתרון למורה:

 והיא ,מחשבים רשת בתכנון ביותר החשובים העקרונות אחד הינה לשכבות חלוקהמודל השכבות, 

 הפתרונות בין תלות תהיה שלא כך ,היררכית בצורה משימות של הרב המספר את לחלק מאפשרת

 בשירותים להשתמש יכולה היא כך ולצורך ,היטב מוגדרת משימה מבצעת שכבה כל .השונות לבעיות

 .אחרות בתחנות מקבילה שכבה עם במשותף אלגוריתם מבצעת שכבה כל .מתחתיה השכבה שמספקת

 

 " ?TCP/IPמהו מקור השם "מודל 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 
 הצעת פתרון למורה:

TCP  (Transmission Control Protocol  )-  

IP  (Internet Protocol )- הוא פרוטוקול האינטרנט 

 , ולכן גם קיבל את שמה, TCP/IPמתבסס במידה רבה על חבילת הפרוטוקולים   TCP/IPמודל 

 יש להפריד בין המודל וחבילת הפרוטוקולים.

 
 מה הרעיון העומד בסיס המודל?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 הצעת פתרון למורה:

הוא יצירת מערכת שמאפשרת לקשר בין רשתות רבות ושונות, ללא  TCP/IPהרעיון שעומד בבסיס 

 תלות במבנה הרשת ובטכנולוגיה שעומדת בבסיסה.

  

http://youtu.be/8nKgHvJxqeg


 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

  TCP/IPהגדירו את מבנה מודל 

 השכבה                                    תפקידה
___________________               

____________________________________________________ 

                                                  

____________________________________________________ 

                                                  

___________________               

____________________________________________________ 

                                                 

____________________________________________________ 

                                                  

___________________               

____________________________________________________ 

                                                 

____________________________________________________ 

                                                  

___________________               

____________________________________________________ 

                                                

____________________________________________________ 

 

 הצעת פתרון למורה:
 

0   Application    ישום-   

 תקשורת עם המשתמש

0  Transport   תעבורה–  

העברת נתונים בין שני הצדדים, שמירה על סדר הנתונים  ובקרת זרימה. 

, המבטיח גם כי כל הנתונים שנשלחו מצד אחד TCPבניגוד לפרוטוקול 

יגיעו אל הצד השני, שכבת התעבורה של המודל לא מתחייבת לספק 

, המממש שכבה זו, לא מוודא הגעה UDPשירות זה. למשל פרוטוקול 

 של הנתונים.

די השיכבה:  פתיחת קשר,  אמינות העברת הנתונים,  בטיחות תפקי

 והצפנה, בקרת זרימת המידע, ניהול שרותים שונים, 

2  Internet   אינטרנט / רשת-   

ניתוב העברת נתונים על פי  –העברת הנתונים ברשת מקצה לקצה 

 ( . IPכתובות לוגיות ) 



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

1   Media Access     גישה למדיה-  

וחלוקת נתונים על פי , , הגדרת מתחים, הגדרת חיבוריםבנאריים העברת אותות

 כתובות פיזיות

  



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 .OSIלשכבות מודל   TCP/IP מודל שכבות  מפו את

OSI                                                   TCP/IP 

___________________                 ___________________ 

___________________                 ___________________ 

___________________                ___________________ 

___________________                 ___________________ 

___________________                 ___________________ 

___________________                 ___________________ 

___________________                 ___________________ 

 

 

 OSI TCP/IP  

7 Application 

Application 

HTTP, FTP 

6 Presentation ASCII, Unicode 

5 Session DNS, SSL 

4 Transport Transport TCP, UDP, RTP, SCTP 

3 Network Internet   IP, ICMP, IGMP 

2 Data Link 
Media Access 

Ethernet, Token ring 

1 Physical T1, E1 

    

 

 
 ? TCP/IPהפרוטוקולים העיקריים במשפחת מהם 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

 

 , מה תפקיד הפרוטוקול? TCP/IPתנו דוגמה לפרוטוקול בכל אחת משכבות  מודל 



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________________ 

 
 וקולים הבאים, הסבירו את תשובתכם:ציינו לאיזו שכבת תקשורת מתאים כל אחד מהפרוט

 

 פרוטוקול למציאת ניתוב הודעה באינטרנט *

________________________________________________________________ 

 למורה:

 (.2טיפול בניתוב ) שכבה   -רשת   Networkברמת  פרוטוקול הינו הפרוטוקול
 

 פרוטוקול להעברת קבצים *

_________________________________________________________________ 

 למורה: 

העברת נתונים בין שני  - תעבורה  Transportברמת  פרוטוקול הינו הפרוטוקול

 (.0) שכבה  הצדדים, אמינות
 

 פרוטוקולים להצפנת מידע ברשת  *

_________________________________________________________________ 

 למורה:

העברת נתונים בין שני  - תעבורה  Transportברמת  פרוטוקול הינו הפרוטוקול

 (.0) שכבה  הצדדים, אמינות
 

 פרוטוקול לגילוי ותיקון שגיאות בערוץ תקשורת *

     
_________________________________________________________________ 

        

 למורה:       

 (.0גישה למדיה ) שכבה  Media Accessברמת  פרוטוקול הינו הפרוטוקול      
 
 פרוטוקול המתקשר עם המשתמש *

_________________________________________________________________ 

 למורה:

תקשורת עם המשתמש    -ישום    Applicationברמת  פרוטוקול הינו הפרוטוקול

 (.0)שכבה 

 



 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

  MACכתובת   IPכתובת  –כתובת ברשת 

 IP (IP Address)ברשת יש כתובת לוגית ייחודית, שנקראת כתובת  Hostלכל 

  Mac Addressלכל כרטיס רשת במחשב יש כתובת פיסית שנקראת 

לכל כרטיס רשת אשר מיוצר במפעל קיימת כתובת המוטבעת פיזית בכרטיס אשר ייחודית 

 04הינה כתובת של   MACכתובת   ,MAC –Media Access Control רק לכרטיס, כתובת 

bits : ביטים: מגדרים את יצרן כרטיס הרשת יצרן, וחלק נוסף  20, מורכבת משני חלקים

מרשימה של כתובות פנויות  (Generator) עות מכוללאשר ייחודי לכרטיס ומיוצר באמצ

 .IEEE.המוקצית מארגון ה

 

   " וענו על השאלות? IPמה זה כתובת צפו בסרטון "
 

http://www.youtube.com/watch?v=Da4Xl_Qb4Xg   
 

 הגדירו את המושגים הבאים:

IP Address  כתובת(IP ) 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 

Subnet Mask 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Default Gateway (Router address) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 ?  IPכיצד בנויה כתובת 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Da4Xl_Qb4Xg


 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 למורה:

:  classesמציינת שתי כתובות: כתובת הרשת ) שם הרשת המחולקת לשלושה  IPכל כתובת 

A, B,  C המחשב ברשת(( וכתובת המחשב )מספר 

כדי ששני מחשבים יוכלו לתקשר, הם חייבים להיות באותה רשת, או לציין חיבור חלופי 

 )כתובת הראוטר( שיקשר בינם.

  BroadCast" משמשות לשידור 0שבנויות כולן מ " IPכתובות 

 .LoopBack. מספר זה שמור לצורך 027שמספרה  CLASS Aאין רשת 

 .NICנעשות ע"י ארגון  IPחלוקת כתובות  –ברשת האינטרנט 

 של המחשבים. IP-ניתן לקבוע לבד בצורה שרירותית את כתובות ה –ברשת פנימית 

 

 ?  IP תמה יקרה אם שני מחשבים באותה רשת יקבלו את אותה כתוב

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 למורה: 

המחשב השני יקבל הודעת ת, רשל חיבוריאבד את הצאה: המחשב שעלה ראשון לרשת התו

 שיש כבר חיבור כזה. שגיאה

 
 בקבוצות -תרגיל סיכום 

כתבו משחק )רצוי משחק מחשב(  "בקיא בפרטים" , משחק טריוויה הבודק את הידע בנושא 

 תקשורת מחשבים.

. על כל TCP/IPשאלות הבודקות ידע בנושא פרוטוקול תקשורת  11 -המשחק צריך לכלול כ

תשובה יש לחשוב על רמז במידה והנשאל אינו יודע את התשובה וכן אפשרות לבדיקה של 

 נות התשובה.נכו
 

לאפשר לתלמידים לשחק במשחק בין ו למורה: לשם ביצוע התרגיל יש לחלק את הכיתה לקבוצות

 הקבוצות 

 
 מקורות:

 הספרייה הוירטואלית –איתן 
http://vlib.eitan.ac.il/tcpip/homepage.html  

http://he.wikipedia.org/wiki/TCP/IP  
 אתר התמיכה של מיקרוסופט

http://support.microsoft.com/kb/103884 
  

http://vlib.eitan.ac.il/tcpip/homepage.html
http://he.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://support.microsoft.com/kb/103884


 עופר דיין וריקי יפה, יעוץ אקדמי: מר איתי דברן פיתוח:

 

 



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 1  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

 

 בניית רשת מקומית של שלושה מחשבים ורכזת  -מעבדה 

 .(hub)מחשבים. המחשבים יחוברו ביניהם באמצעות רכזת   3עליכם להקים רשת מקומית שבה 

 הקימו את הרשת לפי השלבים הבאים:

 : ציוד + חיבורים1שלב 

 בפינה השמאלית התחתונה יש חלון ובו ציוד רשת מחולק לפי קטגוריות.  .א

 

 

(. End Device)בדוגמה לעיל  מעבר עם העכבר על  הקטגוריות מראה את שם הקטגוריה

 כמה אפשרויות בחלון שליד: אז מקבלותיש לבחור קטגוריה וכלשהו , לבחירת ציוד 

 

 
 .ומתוכם בוחרים את הציוד הנדרש

 )ציוד קצה(.  End Deviceמתוך קטגוריית   (generic)מחשבים  3וגררו למרכז המסך  ביחרו

 . hub-pt את הציוד  ביחרו וגיררו למרכז המסך מיצאו את הקטגורייה של הרכזות,

  .כבליםהמחשבים מחוברים לרכזת באמצעות  .ב

זו חיבורים מסוגים שונים.  . בקטגורייה)חיבורים(  Connectionsביחרו בקטגוריית 

בוחרת בצורה אוטמטית את סוג החוט כמו ברק(  האפשרות השמאלית ביותר )זו שנראת

 הנדרש.

 
 אחריו להקליק על המחשב ואחר כך על הרכזת.  ,הקו הקליק על כדי לחבר מחשב לרכזת יש ל

 לאחר חיבור מחשב לרכזת צריכות להופיע נקודות ירוקות בשתי קצוות החוט.

 הרשת הבאה:בסוף שלב זה תקבלו את 

 



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 2  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

 

 .DiskOnKeyוהעתיקו אותו ל  hub_3pcשימרו את הקובץ בשם 

 IP: הגדרת כתובות 2שלב 

נגדיר את  –, אך לצורך בדיקות תקינות IPבכתובות אומנם ברשתות תקשורת מקומיות אין צורך 

  של המחשבים.  IPכתובות ה 

 תביא אותנו למסך הבא: desktopובחירת לשונית ה   PC0הקלקה כפולה על  מחשב  .א

 

 של המחשב.  IPמאפשרת לקבוע את כתובת ה  IP configuration חירה בב



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 3  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

עם נקבעת באופן אוטומטי  subnet mask. )כתובת ה 1.2.181.1.1הכניסו את הכתובת  

 ואין צורך להכניסה(.  enterלחיצה על 

 

 
 

ו  192.186.1.2עם הכתובות   PC1 ,PC2ל הפעולה עבור שני המחשבים חיזרו ע .ב

 בהתאמה. 192.186.1.3

 : IPבדיקת כתובת  .ג

כדי לקבל פרטים על  ipconfig /allכמו שראינו בשיעור הקודם ניתן להשתמש בהוראה 

 . command promptאת הפקודה יש לרשום ב  המחשב.

 command ואחר כך על  desktop, בחרו בלשונית ה  PC0על המחשב  ו פעמייםלחצ

prompt  : 

 



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 4  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

כדי לקבל  ipconfig /allנוכל להשתמש בפקודה ייפתח חלון שבו כמו במחשב אמיתי, 

 פרטים על המחשב:

 
 חיזרו על הפעולה גם עבור המחשבים האחרים ומלאו את הטבלה להלן:

 MACכתובת  IPתכובת  שם המחשב

PC0   

   

   

 

בצורה נוספת. אם הסמן של   IPוכתובת ה  MACבסימולטור, ניתן לראות את כתובת ה  .ד

העכבר עומד על המחשב, נפתח חלון ובו פרטים על המחשב. בידקו את התשובות 

 שקיבלתם בסעיף הקודם.

 בדיקת קישוריות: 3שלב 

 :PC2למחשב  PC0ממחשב  pingובצעו בדיקת  Command promptחיזרו לחלון ה  .א

 

 העתיקו את תוצאת הבדיקה והסבירו אותה.

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

 .                                  ?  PC1ל  PC2מהי ההוראה המתאימה לבדיקת החיבור בין מחשב  .ב

 וצאות.בצעו את הבדיקה וכיתבו הת

                                                                                                                                            . 



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 5  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

 , PC2במחשב  Command promptהיכנסו לחלון  .ג

 .ping 192.186.1.4וכיתבו את ההוראה: 

 המתקבלת? הסבירו.מה התוצאה 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

 : סימולציה4שלב 

 שנמצא בפינה הימנית התחתונה: simulationעיברו למצב 

 
 מצב זה יאפשר לנו לראות בצורה איטית ומפורטת מעבר נתונים בין המחשבים.

 edit filtersואחריו ליחצו על  simulationשצמוד ל  event listליחצו על כפתור ה  .א

 



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 6  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

.  )הקלקה  ICMPרק את  נסמןתבטל את כל הבחירות וכעת   show all/noneלחיצה על 

 על האיזור המרכזי תעלים את החלון(.

נלחץ על סימן המעטפה הסגורה  PC2למחשב    PC0  ממחשב   נתוניםכדי לשלוח חבילת  .ב

תקבע מחשב זה להיות  PC2תקבע אותו כמקור ולחיצה על  PC0   שבצד ימין. לחיצה על 

 היעד של ההודעה.

 .  auto capture/playכדי להפעיל את הסימולציה, ליחצו על כפתור ה  .ג

 הרשת תראה כך:

 

  תארו מה קורה. .ד

  ההודעה נשלחת ממחשבPC0 לרכזת 

 מחשב ההודעה מופצת מהרכזת לPC1   וגם למחשבPC2. 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

לייעל את תהליך היה מה דעתכם על פעולת הרכזת? האם הפעולה יעילה? איך אפשר  .ה

 העברת המידע?

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

   



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 7  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

  ומתגבניית רשת מקומית של שלושה מחשבים  -מעבדה 

 . hub_vs_switchושימרו אותו בשם  hub_3pcפיתחו את הקובץ  .1

רשת מקומית דומה אך הפעם רכיב הרשת המקומית שהכנתם בשיעור,  לצדהוסיפו  .2

מתוך קטגוריית  generic. ביחרו את המתג  המחשבים יהיה מתג 3התקשורת שיחבר בין 

Switches .  

 

 מחוברות ביניהם.: לאשימו לב: שתי הרשתות המקומויות 

 

 למחשבים ברשת החדשה שיצרתם. IPקיבעו כתובות  .3

 האם ניתן לתת את אותן הכתובות כמו ברשת עם הרכזת? בידקו והסבירו.

                                                                                                                                             . 

                                                                                                                                             . 

  בידקו חיבוריות בין המחשבים ברשת החדשה. .4

האחרים כל מחשב יש תקשורת עם  שלכליש לשלוח כדי לבדוק  pingכמה הודעות 

 איזה בדיקות ביצעתם?באותה רשת? 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

 



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 8  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

מחשבים ברשת המקומית עם הנתב ותארו  2ה בין עיברו למצב סימולציה. שילחו הודע .5

 את המתרחש:

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

 

 הערה: אם רוצים לנקות את ההיסטוריה הקודמת במצב הסימולציה, יש ללחוץ על

delete; reset simultion 

 

השוו את פעולת הנתב לפעולת הרכזת במשלוח הודעות ברשת המקומית. מה  .1

 חיסרון  של כל אחד מהרכיבים ?\היתרון

                                                                                                                                             . 

                                                                                                                                             . 

                                                                                                                                             . 

   שימרו את הקובץ החדש. .7

 עבודה נעימה



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 9  נכתב ע"י שרית לולב, רותם מלכי, נועה רוט
 

 

 

 



 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  

 1עמוד   פרלמן רחל ,רוט נועהרותם מלכי,  נכתב ע"י שרית לולב,

 

 Routerיצירת טופולוגיה עם  – 2דף 

 (routerחיבור רשתות באמצעות נתב )

 כפי השרטוט מטה switchואחת עם   hubטופולוגיות, אחת עם  2בשיעור קודם הכנו 

 routerטופולוגיות אלו ע"י  2אנו נלמד כיצד ליצור קשר בין 

 : ציוד + חיבורים1שלב 

 בפינה השמאלית התחתונה יש חלון ובו ציוד רשת מחולק לפי קטגוריות.  .א

 .1481את הנתב   Routerבחרו את הקטגוריה 

 

 

 

 

 המחשבים מחוברים לרכזת באמצעות כבלים.  .ב

נבחר )חיבורים(. בקטגוריה זו חיבורים מסוגים שונים.   Connectionsביחרו בקטגוריית 

 ( קו שחור ישר)זו שנראת כמו   Copper Straight-Through  - אפשרות  האת
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 2עמוד   פרלמן רחל ,רוט נועהרותם מלכי,  נכתב ע"י שרית לולב,

 

 :   router-ל  hub: חיבור בין 2שלב  .ג

a. קו שחור, אחריו -להקליק על כבל 

b. להקליק על ה-hub  נתן אפשרות לבחור את הפורט )נבחר ית

 שרירותית את הפורט פנוי(

c. להקליק על ה-router  0/0  -בדוגמה זו נבחר  

d. לתת ל-router  כתובתIp  10.10.1.254 –, בדוגמא זו , 

e.  הדליקו את הרשת וסמנו אתpost Status   בon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. לעדכן את ה-Default Gateway   כתובת  )הכנסת  .בטופולוגיה זו הרכיביםכל של

 (10.10.1.208 הראוטר שלהם

 

 

 

 

 

 

שימו  לב שאתם מחוברים  
  לרשת הנכונה.

 

לנתב רגל בכל רשת ולכן 

  IP -נגדיר את כתובות  ה
לכל אחד מהפורטים 

המחוברים בהתאם לרשת 
 אליה הוא מחובר.
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 3עמוד   פרלמן רחל ,רוט נועהרותם מלכי,  נכתב ע"י שרית לולב,

 

 :   router-ל  switch : חיבור בין 3שלב  .ד

a. קו שחור -להקליק על כבל 

b. להקליק על ה-switch  תנתן אפשרות לבחור את

  הפורט )נבחר שרירותית את הפורט פנוי(

c. להקליק על ה-router 0/1 בדוגמה זו נבחר   

d. לתת ל-router  כתובתIp  בדוגמא זו ,– 

192.168.1.254 , 

e.  הדליקו את הרשת וסמנו אתpost Status   בon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. לעדכן את ה-Default Gateway   בטופולוגיה זו. )הכנסת  כתובת  כל הרכיביםשל

 152.1.4.1.208הראוטר שלהם 

 

 

 

 

 

 

שימו  לב שאתם מחוברים  
  לרשת הנכונה.

 

לנתב רגל בכל רשת ולכן 

  IP -נגדיר את כתובות  ה
לכל אחד מהפורטים 

המחוברים בהתאם לרשת 
 אליה הוא מחובר.
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 4עמוד   פרלמן רחל ,רוט נועהרותם מלכי,  נכתב ע"י שרית לולב,

 

  צריכות להופיע נקודות ירוקות בשתי קצוות החוט. החיבוריםלאחר  .ה

 

 בדיקת קישוריות: 8שלב 

 :PC2למחשב  PC0ממחשב  pingובצעו בדיקת  Command promptחיזרו לחלון ה  .א

ping 192.168.1.1 

 העתיקו את תוצאת הבדיקה והסבירו אותה.

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

 .                                  ?  PC1ל  pc4מהי ההוראה המתאימה לבדיקת החיבור בין מחשב  .ב

 וצאות.בצעו את הבדיקה וכיתבו הת

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

 , PC2במחשב  Command promptהיכנסו לחלון  .ג

 .ping 192.186.1.5וכיתבו את ההוראה: 

 התוצאה המתקבלת? הסבירו.מה 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 
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 5עמוד   פרלמן רחל ,רוט נועהרותם מלכי,  נכתב ע"י שרית לולב,

 

 : סימולציה0שלב 

 שנמצא בפינה הימנית התחתונה: simulationעיברו למצב 

 
 מצב זה יאפשר לנו לראות בצורה איטית ומפורטת מעבר נתונים בין המחשבים.

 edit filtersחצו על ואחריו ל simulationשצמוד ל  event listחצו על כפתור ה ל .א

 

.  )הקלקה  ICMPרק את  נסמןתבטל את כל הבחירות וכעת   show all/noneלחיצה על 

 על האיזור המרכזי תעלים את החלון(.

נלחץ על סימן המעטפה הסגורה  PC2למחשב    PC0  ממחשב   נתוניםכדי לשלוח חבילת  .ב

מחשב זה להיות תקבע  PC2תקבע אותו כמקור ולחיצה על  PC0   שבצד ימין. לחיצה על 

 היעד של ההודעה.

 .  auto capture/playכדי להפעיל את הסימולציה, ליחצו על כפתור ה  .ג
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 1  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 עם שרת אינטרנטבניית רשת  -  מעבדה

 

 (Client) תוכנות לקוחהמספקת שירותים לתוכנות אחרות, המכונות  (server) תוכנת מחשבשרת הוא 

 לדוגמא :

  .מהמחשבים שברשת ולנתב אותן למדפסות המחוברות לרשתתפקידו לקבל הדפסות  - הדפסהשרת 

תפקידו לאחסן קבצים עבור משתמשי הרשת. אחסון הקבצים בשרת מאפשר שיתוף  - קבציםרת ש

 .קבצים בין משתמשים שונים

 

תוכלו לצפות באתר אינטרנט מיחידת  ורשת הכוללת יחידת קצה ושרת שב במעבדה זו עליכם להקים
 הקימו את הרשת לפי השלבים הבאים:הקצה שלכם. 

 בניית המערכת ובדיקתה –חלק א 

 : ציוד + חיבורים1שלב 

 בפינה השמאלית התחתונה יש חלון ובו ציוד רשת מחולק לפי קטגוריות.  .א

 ו שרת  מחשב חרו וגררו למרכז המסך ב

  האישי והשרת יחוברו בכבל. המחשב .ב

. בקטגורייה זו חיבורים מסוגים שונים. האפשרות )חיבורים(  Connectionsביחרו בקטגוריית 

 בוחרת בצורה אוטמטית את סוג החוט הנדרש.כמו ברק(  השמאלית ביותר )זו שנראת

 
 צריכות להופיע נקודות ירוקות בשתי קצוות החוט. לשרתמחשב הלאחר חיבור 

 הרשת הבאה:בסוף שלב זה תקבלו את 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%AA-%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%93%D7%A4%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5
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 2  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 IP: הגדרת כתובות 2שלב 

  .המחשב והשרתשל   IPנגדיר את כתובות ה 

 תביא אותנו למסך הבא: desktopובחירת לשונית ה   PC0הקלקה כפולה על  מחשב  .א

 

 של המחשב.  IPמאפשרת לקבוע את כתובת ה  IP configuration חירה בב

עם לחיצה נקבעת באופן אוטומטי  subnet mask. )כתובת ה 182.191.0.110הכניסו את הכתובת  

 ואין צורך להכניסה(.  enterעל 

 DNS Serverהוסיפו את הכתובת של השרת תחת 
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 3  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 192.168.1.105של השרת ל  IPהגדירו את כתובת ה  .ב

 : IPבדיקת כתובת  .ג

 כדי לקבל פרטים על המחשב. ipconfig /allכמו שראינו בשיעור הקודם ניתן להשתמש בהוראה 

 . command promptאת הפקודה יש לרשום ב 

 :  command prompt ואחר כך על  desktop, בחרו בלשונית ה  PC0על המחשב  ו פעמייםלחצ

 

 

 השרת.חיזרו על הפעולה גם עבור  .ד

 

בצורה נוספת. אם הסמן של העכבר   IPוכתובת ה  MACבסימולטור, ניתן לראות את כתובת ה  .ה

עומד על המחשב, נפתח חלון ובו פרטים על המחשב. בידקו את התשובות שקיבלתם בסעיף 

 הקודם.

 בדיקת קישוריות: 3שלב 

 :לשרת PC0ממחשב  pingובצעו בדיקת  Command promptחיזרו לחלון ה  .א

 

 את תוצאת הבדיקה והסבירו אותה.העתיקו 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 

                                                                                                                                            . 
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 4  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 : סימולציה4שלב 

 שנמצא בפינה הימנית התחתונה: simulationעיברו למצב 

 
 מצב זה יאפשר לנו לראות בצורה איטית ומפורטת מעבר נתונים בין המחשבים.

 edit filtersואחריו ליחצו על  simulationשצמוד ל  event listליחצו על כפתור ה  .א

לבדיקת   ICMPרק את  נסמןתבטל את כל הבחירות וכעת   show all/noneלחיצה על 

 .  )הקלקה על האיזור המרכזי תעלים את החלון(.התקשורת

נלחץ על סימן המעטפה הסגורה שבצד ימין. לשרת   PC0  ממחשב   נתוניםכדי לשלוח חבילת  .ב

 תקבע מחשב זה להיות היעד של ההודעה. השרתתקבע אותו כמקור ולחיצה על  PC0  לחיצה על 

 .  auto capture/playכדי להפעיל את הסימולציה, ליחצו על כפתור ה  .ג

 הרשת תראה כך:

 

במסך התרחישים/אירועים  delete במידה וברצונכם להכין תרחיש חדש לחיצו על

  

  תארו מה קורה. .ד

  ההודעה נשלחת ממחשבPC0 שרתל 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 
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                                                                                                             . 

 דף האינטרנט של השרת עריכת – בחלק 

 HTTPולאחר מכן על כפתור   Configלחצו על תגית  ,חצו על השרתל .1

  <br>hello<br>רשמו את שמכם  לדוגמא   <hr> תגית את השורה הבאה אחרי והוסיפ .2

 

 ה על > או < ולהוסיף אתרים חדשים בלחיצה על +.בין אתרים קיימים בלחיצהתוכלו לדפדף  .3

 סגרו את החלון .4

 desktopמחשב, וליחצו על לשונית ה לעברו  .5

 

 web browserבחרו באפליקציה  – הקונפיגורציהיפתח חלון  .1

 goולחצו על כפתור  182.119.1.105רשמו את הכתובת הבאה  .7
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 תקשורת נתונים  
 
 

 6  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 
 הדפדפןיפתח אתר האינטרנט דרך  .9

 

 
 www.a.comמחקו את הכתובת ורשמו כתובת כרצונכם למשל  .8

 האם עלה אתר? נמקו את המתרחש.

                                                                                                            . 

                                                                                                            . 

 192.168.1.222מחקו את הכתובת ורשמו כתובת כרצונכם למשל  .10

 האם עלה אתר? נמקו את המתרחש.

                                                                                                            . 

                                                                                                            . 

  

http://www.a.com/
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 7  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 סימולציה – גחלק 

 .ועברו למצב סימולציההקודם סגרו את החלון  .11

 PC0לחצו על מחשב  .12

 Web Browserחצו על לו עברו לחלון האפליקציות  .13

 911.9.8.9.991רשמו את הכתובת  .14

  capture forwardההרצה  לא תתבצע  באופן אוטומטי ויש לעבור למסך הסימולציה וללחוץ על  .15

 (EventList )תארו את תהליך העברת החבילה: )תוכלו להיעזר בחלון .11

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

                                                                                                             . 

 

 Web Browserיע ה חיזרו לחלון בו מופ .17

 תארו את מה שקיבלתם.

                                                                                                            . 

                                                                                                            . 

  http://192.168.1.105/helloworld.htmlהקלידו את הכתובת הבאה:  .19

 תארו את מה שקיבלתם. .18

                                                                                                            . 

                                                                                                            . 

 סיכום

במעבדה  זו למדתם להקים  שרת אינטרנט ולפנות אליו ממחשב קצה כדי לצפות באתר אינטרנט. 

 ניתן לפנות לאתרים שכתובתם מוגדרת על שרת האינטרנט.

  

http://192.168.1.105/helloworld.html
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 8  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 HTMLאתר  יצירתבשרת אינטרנט ושימוש 

 לחצו על השרת .1

 configבחרו בחלונית  .2

  http לחצו על כפתור .3

 ניתן לערוך את הקוד – htmlיפתח מסך ובו אתר  .4

 ניתן למחוק אתר – Xבלחיצה על  .5

 בלחיצה על + ניתן ליצור אתר חדש  .6

 ניתן לדפדף בין האתרים .7

 עדכון שם לאתר .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צפייה בתוכן האתר

 חצו על אחת מיחידות הקצה ל .1

 desktopחרו בתגית ב .2

 web browserחרו ב ב .3

 של שרת אינטרנט  IPקלידו את כתובת ה ה .4

 goלחצו  .5

  

1 

2 

3 

4 5

5 

6

5 

7

5 
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 9  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 בניית אתר
HTML   ראשי תיבות שלHyperText Markup Language   ותוכן  טרנטדפי אינלתצוגה ועיצוב  שפת תגיותהיא

 (wiki) .דפדפןלתצוגה ב

 :HTMLמבנה דף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<html> 

<head><title></title></head> 

<body> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 עם קישור לאתר  Htmlדף 

<html> 

<head><title></title></head> 

<body> 

<a href="http://www.google.com"> שם הקישור</a> 

</body> 

</html> 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A3_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A4%D7%93%D7%A4%D7%9F


 מודול אינטרנט וסייבר  עתודה מדעית טכנולוגית

 תקשורת נתונים  
 
 

 11  , פרלמן רחלנכתב ע"י רותם מלכי, שרית לולב, נועה רוט
 

 משימה

 דפים, כל דף עם הסבר על בע"ח אחר לפי בחירתכם. 4צרו 

 Packet-Tracerהתמונות ישמרו באותה תיקייה בה אתם שומרים את קבצי העבודה שלכם בתוכנת 

 

 

 

 

 

 

 

 משימה

 

 דפים 2 –ספורט הוסיפו שרת נוסף, עצבו שם אתר בנושא  .1

 דפים 2 –הוסיפו שרת נוסף, עצבו אתר בנושא כלי נגינה  .2

 מה ההוראות שכתבתם? ____________________ pc1גלשו לאתר כלי נגינה מהמחשב  .3
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  תודות

  

חוברת הראשונה ה. למורים ולמדריכים בחוגי מדע, שתי החוברות העוסקות בהצפנה מוצעות לחוגי מחוננים 

במקורו נכתב . לחטיבה העליונה, "הצפנה אסימטרית"החוברת השניה . ב"מתאימה לחט, "הצפנה סימטרית"

פרוייקט שמטרתו עידוד המצויינות בקרב . 2003טק בשנת -החומר עבור פרוייקט האולימפידע של מדע

  .ב"תלמידי חט

, עבור  משתתפי האולימפידע, בנושא ההצפנה הדר לכתוב חומר לימוד-מובשוביץ כשהציעה לי פרופסור נצה

הנושא הוא חדשני ולמיטב ידיעתי לא עובד עדיין ללימוד לא , שכן. נראתה לי המשימה קשה ומורכבת

    .ת לפניכםות הלימוד המונחושתוצאתה היא חובר, לאחר לבטים החלטתי להיכנס להרפתקה. אוניברסיטאי

ממנו וקבלנו  -מומחה בעל מוניטין בינלאומי בתחום שהוא וני נאור אחרי תחקיר ראשוני נפגשנו עם פרופסור מ

אני . מרכזת האולימפידע במוזיאון הלאומי למדע בחיפה ,יעל אדרילמאמץ בהמשך הצטרפה . את ברכת הדרך

  . אסירת תודה לכולם על תרומתם

הסבוך , שפע החומרלפרופסור נאור שנאות לתרום מזמנו ולעצותיו החשובות שסייעו לי למצוא את דרכי ב

 הרעיון את שהעלתההיא . שאלמלא היא לא היה החומר נכתב, הדר-נצה מובשוביץלפרופסור . לעיתים

את ניסיונה , ותרמה לאורך כל הדרך את רעיונותיה היצירתייםלהקדיש את האולימפידע לנושא ההצפנה 

   .בהוראת המתמטיקה ואת קפדנותה הבלתי מתפשרת לאיכות החומר הכתוב

, שלמרות עיסוקיו הרבים, מנהל המוזיאון, לפרופסור יורם זבירין: וות המוזיאון שעצותיו תרמו לשיפור החומרלצ

  .טרח לקרוא בקפדנות את החומר והעיר את הערותיו

חשפה נקודות תרפה והציעה שיפורים , שעברה בקפדנות על הטיוטות ,רכזת פרוייקט האולימיידע ,ליעל אדרי

הדיאלוג הענייני בינינו השביח את המוצר , בצעה את כל השרטוטים מאירי העינייםתכננה ו. משמעותיים

  .  הסופי

 המהדורה  שטרחה ללא ליאות על הדפסת ,למיכל טל. על נכונותה לסייע תמיד, מנהלנית המוזיאון, לדליה כץ

  .על עיצוב הכריכה, המעצבת הגראפית לטלי זמיריןו ,ועל עיצובו הנאה של החומר הראשונה 

קשר "ול שיתוף הפעולה ועל מאור הפנים על, שתקצר היריעה מלנקוב בשמם, תודה לעוד רבים בצוות המוזיאון

התאפשרה הוצאת המהדורה הנוכחית המרכז לקידום שיפור ורענון החינוך המתמטי בישראל שבסיועו  –" חם

  .  המתוקנת
  

  .עלי -  -, ישנןעדין אם , לכולם תודתי והשגיאות
  

  .צאו לדרך ותיווכחו בכך, נושא ההצפנה הוא מרתק ורב פנים, דעוות והקוראים ואתם הקורא
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  הקדמה  1
לנפילת מסרים  עלולות להיותש ,מודעים לתוצאות החמורות ,מדינות ומצביעים צבאיים תמיד היו שליטיאז וממ

על ידי  ,שהעבירו זה לזה ,ביםשוחלכן ניסו לפתח שיטות שונות להסתרת מסרים . סודיים לידי גורמים עוינים

ההצפנה תחום  .עד שהיה למדע של ממש, ההצפנה תחוםהתפתח ו הלך כך .ובכתבי סתר שימוש בצפנים

ו פותחלצורך זה  .לו ונועד אל יםמפני כל מי שהמסר, שיבוש מסרים והסתרתםלשיטות  מגוון של מקיף

 ,מפצחי צפנים, אויבה היריב אובמקביל לכך העסיק . יצירה של צפניםבהמצאה וב שעסקו, מחלקות שלמות

   .ים שכל תפקידם היה לגלות את סודותיו המוצפנים של הצד השניאנש

הם  .ימינו שלחוקרי החומר שחיו בימי הביניים וקדמו לכימאים , אלכימאיםלמפצחי הצפנים  המשיל אתאפשר ל

הם בילו שנים רבות בניסיונות . ההופך כל חומר לזהב, שקראו לו אבן החכמים, האמינו בקיומו של חומר פלאי

חסר פשר , הוא נותן משמעות לאוסף סמלים .פיצוח הצופן משול לגילוי אבן החכמים .ים לגלותומתסכל

קיים כמובן הבדל עקרוני בין . לזהב "נחותים"חומרים  וךפהייתה לה האמורממש כמו אבן החכמים ש. לכאורה

צופנים הוא משימה אבל פיצוח . חזיון תעתועים, אבן החכמים היא מושג שווא. האלכימאים למפצחי הצופנים

  . אם כי היא עשויה להיות מאד מפרכת, אמיתית

לתחרות . הםבת אלפי השנים בין יוצרי הצפנים לבין מפצחי התמודדותההיסטוריה של ההצפנה היא סיפור ה

 2500כבר לפני ש ,החל מיוליוס קיסר. השפעה גדולה על מהלך ההיסטוריה האנושיתהייתה המוחות הזאת 

ועד לפרשה המרתקת של מכונת ההצפנה , ות רומא מסרים מוצפנים משדה הקרבשלח לשלטונ ,שנה

 והשפיעה באופן דרמטי על ,20 -של המאה ה, 40 - וה 30 - בשנות ה שהייתה בשימוש, אניגמה - הגרמנית

  .אחרות אלה רק שתי דוגמאות מבין רבות. המערכה באירופה במלחמת העולם השניה מהלך

 יותר רחבים, הנגישות למקורות מידע והשימוש בסוגים שונים של מידע. ת מידעכיום אנו חיים בחברה גדוש

ביצוע  ,שימוש בכרטיסי אשראי ,שיחות טלפון פעולות של יום יום כמו. ומחלחלים לכל תחומי החיים מאי פעם

. חרתמפני ציתות או התערבות זדונית א ותחסינ ןאינ ןכול ופעולות רבות נוספות עסקות באמצעות האינטרנט

  . של היחיד ושל גופים עסקיים ואחרים חסיון המידעלאבטחת  יעילה מאודההצפנה היא דרך 

, התקשורת הסודית מדע, אפשר לומר כי הקריפטוגרפיה. מדע ההצפנה נקרא בלועזית קריפטוגרפיה

  . הכלכלה ושל שוק הכספים בעידן המודרני של םמאפשרת את שגשוג

מתברר . בעיות רציניות בעת האחרונה גם, ימה בתחום זה מעוררתאולם ההתפתחות הטכנולוגית המרש

 ,נים לסדר החברתייעלולה להיות מנוצלת על ידי גורמים עוישהיכולת להעביר מסרים מוצפנים באינטרנט 

מגבירים את , במאבקם נגד הטרוריסטים, גורמי בטחון פנים. דרך זוהמתקשרות ב ,על ידי קבוצות טרור למשל

 האם הם עלולים לסכן את ?מה עם חסיון המידע ?מה עם חירויות הפרט. ב אחרי כל האזרחיםהציתות והמעק

 .חומר למחשבה -? בטחון המדינה
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  ,לומדות ולומדים יקרים
  

היו  כאלההצפנות . סימטריות שנקראות הצפנות ,ההצפנ שיטות תלמדו על משפחה של שלפניכםבחוברת 

כל  .השנ 25 - כ לפני, 20 -שנה ועד לרבע האחרון של המאה ה 2500לפני , בשימוש מאז ימי יוליוס קיסר

 חוברתב, בהמשך לימוד החומר. המצפינים במשך כל השנים האלה הכירו והשתמשו רק בהצפנות סימטריות

שיטות . שהיא שיטת ההצפנה של העולם המודרני, תכירו את העקרון של ההצפנה האסימטרית, ההשני

  . RSAעל שיטת , אנחנו נלמד על אחת מהן. יקרון זההצפנה רבות מבוססות על ע

  

שיטת הערבול בה אותיות המסר המקורי מעורבלות : תכירו שתי שיטות להצפנה סימטרית הראשונה בחוברת

כדי לפענח יש לגלות את הסדר המקורי של . והמסר המוצפן מכיל את אותיות המסר המקורי אבל בסדר שונה

בהצפנה על ידי שחלוף כל אות במסר המקורי . שתכירו היא שיטת השחלוף שיטת ההצפנה השניה. האותיות

. כדי לפענח יש לגלות את זהותה המקורית של כל אות. אבל סדר האותיות אינו משתנה, משנה את זהותה

בהמשך נבין מדוע קוראים להצפנות אלה הצפנות סימטריות ונכיר גם את המגבלות שלהן שהובילו לפיתוח 

  .טרייםסימ- צפנים א

החוברת . חוברת הלימוד תציג אותם בפניכם. חלקים ניכרים בתורת ההצפנה מבוססים על פרקים במתמטיקה

כדי שתוכלו . הקפידו לבצע את כולם. היא מפורטת ומכילה תרגילים ודוגמאות .ללימוד עצמי יכולה לשמש גם

  . תמצאו בסוף החוברת תשובות ,לבדוק את עצמכם

  

  
  

  . שתיהנו בתקווה
  ,"תחלצומ  הנפצה"בברכת ו

  

  תמר ריינר 
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  קלים) Substitution(צפני שחלוף   2
  ?מהו צופן שחלוף  12.

כך מתקבל המסר , )או בסמל אחר(, מוחלפת כל אות במסר המקורי באות אחרת, בהצפנה על פי צופן שחלוף

 השחלוףטות אחת משי. סדר האותיות אינו משתנה בתהליך ההצפנה. מכאן השם צופן שחלוף. המוצפן

כדי להצפין בשיטה זו כותבים את . ש"ך ונקראת אתב"מופיעה כבר בספר ירמיהו בתנ, הפשוטות והעתיקות

זה רשום . מן הסוף להתחלה, והתחתונה במהופךכמקובל , העליונה מן ההתחלה לסוף, ב בשתי שורות"הא

  :המפתח הוא אפוא. בטבלה שלהלן

  

תש ר ק צ פ ע ס נמ ל כ יטח ז וה ד ג ב א

 א ב ג דה ו זח ט י כ למ נ ס ע פ צ ק רשת

  

   .וכך מתקבל המסר המוצפןבאות שתחתיה , ההצפנה מבוצעת על ידי החלפת כל אות בטקסט המקורי

  לי  מי  לי  אני  אין  אם    :המסר, לדוגמא

  כמ  ימ  כמ  תטמ  תמט  תי  :ש"ייכתב באתב

, יזה אות לשחלף כל אחת מאותיות המסר המקוריהמפתח מורה לנו בא. לטבלה אנו קוראים מפתח ההצפנה

  ?האם ברור לך מדוע. ש"אתב מפתח נקרא ,המפתח שהכרנו זה עתה, כמו שכבר הזכרנו. על מנת להצפינו

או  4נהוג לשבור את החלוקה למילים ולקבץ את אותיות המסר המוצפן בקבוצות של  ,כדי להקשות על הפענוח

  כמ   כמימ   טתטמ   תיתמ :וצפן נקבלכשנבצע זאת על המסר המ. אותיות 5

  :1שאלה מספר 

    בלזא   ייפד   צבנס   גפלכ   עצמצ: המסרנתון 

  .פענחו אותו. ש"אתב שיחלוף במפתח הוצפן בצופןהמסר 

  

בפרק  :כולן בספר ירמיהו, ש שלוש פעמים"אתב שיחלוף במפתח ך מופיע השימוש בצופן"מעניין לציין שבתנ

 .בבל היא ששך ,ש"בהצפנת אתב? איזו ארץ היא ששך". ומלך ששך ישתה אחריהם"...: ו נאמר"ה פסוק כ"כ

. "איך הייתה לשמה בבל בגויים! איך נלכדה ששך ותתפוס תהילת כל הארץ: "נאמר, א"א פסוק מ"ואכן בפרק נ

. ש"לא ברור מדוע בחר ירמיהו להשתמש באתב. ש"אתב מפתחפסוק זה מאשר כי אמנם ששך היא בבל ב

" לב קמי"מפרשים כי ". הנני מעיר על בבל ועל יושבי לב קמי רוח משחית: "...בפסוק הפותח נאמר, ו פרקבאות

ניתן כיוון שלא  ,ספרותי בלבד הוא "הצפנה"הפרשנים משערים כי המניע ל). בדקו(ש "באתב" כשדים"היא 

  .צורך אחר לכך לשלשער קיומו 
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  :2 פרשאלה מס

  ? מה לא תעשה לחברך

  גל  צכסש   תאצב   טפתז   כמלת   כאזב :   המוצפנתהתשובה 

  .ש"אתב שחלוף במפתח צופןהתשובה הוצפנה ב :רמז

  

', עד כ' א: ב לשתיים"מחלקים את אותיות הא ,מ"חלוף במפתח אלבבש .מ"הוא אלב אחרשחלוף עברי  מפתח

  :שתי שורותת ב זאת בטבלה רושמים. 'עד ת' ל

  

 כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל

  

מחליפות זו את זו וכך ' מ - ו' ב, מחליפות זו את זו' ל -ו' א: יוצרים זוגות של אותיות ומצפינים על פי הכללכך 

  .הלאה

  

  :3שאלה מספר  

  ?מהי מסכה

  בפ  טמהז   במפק   יעלס   וגשב   סיאע   עשקש   עקאח :   התשובה המוצפנת

  מ"אלבמפתח צופן שחלוף בב נההוצפהתשובה : רמז

  

  צופן יוליוס קיסר  - )Shift(פני הזזה וצ  2.2
השתמש שכיוון שהוא היה הראשון , צפני יוליוס קיסר ידועים בשםהם . פני הזזה הם סוג של צפני שחלוףוצ

צפני הזזה הם פשוטים להסכמה בין . שנה 2500כבר לפני , להעברת מסרים סודיים לשלטונות רומא, בהם

מספר זה  .הידוע רק לשולח המסר ולנמען, מפתח הצופן הוא מספר. כן השימוש בהם נוחהמצפין והמפענח ול

  .מצביע על גודל ההזזה

נוח לרשום . בזו שאחריה, ב"אז לצורך ההצפנה מחליפים כל אות בא, 1+ההזזה הוא  אם מפתח ,כך למשל

ביחס , ורה התחתונהב בש"מספר המפתח מציין מהו שיעור ההזזה של הא. את מפתח ההזזה בשתי שורות

  . לעליונה
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  :ב הלטיני"בשתי שורות הא ,נתבונן למשל

  
Z YXWVUT SRQP ONML KJ I HGF EDCBA

GF ED CBAZ YX WV UT SRQPONML KJ I H

  

 H -מעל לנמצאת   Aהאות. מקומות ביחס לשורה העליונה 7 -בשמאלה האותיות בשורה התחתונה מוזזות 

כדי להצפין . +7זהו צופן הזזה של . וכך הלאה,  J-מעל ל I ,C - מעל ל  Bהאותכך ש וכל השאר הוזזו בהתאם

ומחליפים ) המסודרת בסדר הרגיל( ,מוצאים את האות של הטקסט המקורי בשורה העליונה, מסר בצופן זה

   ..ב"א-מקומות קדימה בסדר ה 7שהיא האות הנמצאת , אותה בזו שתחתיה

. ZHTBLS: המתקבלהטקסט המוצפן . צעדים קדימה 7מזיזים כל אות , SAMUEL :הטקסט המקורי: דוגמא

את זו הנמצאת , שנמצאות בשורה השניה, רושמים במקום כל אחת מאותיות המלה המוצפנת, כדי לפענח

  .בדיוק מעליה

  

  שאלות  2.2.1
  

  :4 פרשאלה מס 

  ?מהו המסר המקורי. 4+ מפתח ההזזה, מוצפן בהזזה FIEYXCהטקסט 

  

  :5שאלה מספר  

  .2+במפתח  בצופן הזזה, "הפגישה מחר בחצות ליד הגשר"נסו להצפין את המסר 

  :המפתחלהלן 

  

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

  ב א ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג
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  :6שאלה מספר  

  :3+ תחבמפ המסר שלהלן הוצפן בצופן הזזה

PHHW   BRX   LQ   RUODQGR   

  .?מהו המסר המקורי

  

בהזזה " כלב" למשל המלה. אותיות סתמי של שבהצפנה הופכת מלה אחת לאחרת ולא לצירוף, לעתים קורה

אבל זה מקרה . כאן קבלנו זאת במקרה.  FROG-ל 3הופכת בהזזה של  COLD". שתל"תהפוך ל 10של 

  .ראה כבעל משמעות הוא אינו מעורר חשד שהוא בעצם מסר מוצפןכיוון שאם המסר המוצפן נ, מוצלח

  

  :7שאלה מספר  
  ?10+ של במפתח הזזה בצופן הזזה" אבן"מהי ההצפנה של   .א

  ?4+של  במפתח אם יוצפן בצופן הזזה  PECAN--תקבל ממה י  .ב

  ?9+של  במפתח אם יוצפן בצופן הזזה SLEEP - -תקבל ממה י  .ג

  

  ?ב"ת האפשרי של האמהו מספר ההזזו  2.2.2
 הוא מצפינו". נתקוף מיד עם שחר", נניח שהוא שולח לאחד ממפקדי השטח את המסר, נחזור ליוליוס קיסר

אבל ברור . מתחיל מרוץ לפיענוחו, נופל בידי האויב המוצפן אם חלילה המסר". פגתטר עמז קע בכא"ומקבל 

 ,מכאן רואים. חסר ערך לאויבכן יהיה כבר -יאחרפיענוחו , שאם המסר לא יפוענח עד זריחת החמה ,לגמרי

הוא כבר , הפענוח בהצלחה גם אם לבסוף מתבצע, וכך. חשוב להצפין בשיטה שהפיענוח שלה דורש זמן רבש

אם האויב שתפס את המסר משער כי . העיקרי נוחסרו וזה אינו ממש מסובך לפיצוח צופן ההזזה. חסר ערך

ומספרם  צריך פשוט לנסות את כל מפתחות ההזזה האפשריים, ח אותואז כדי לפצ, הוא הוצפן על ידי הזזה

  ?מה מספרם באנגלית? מה מספר מפתחות ההזזה האפשריים בעברית .אינו גדול
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ענוחים יעל האויב לבנות לעצמו את טבלת הפ. "ייממפחט: "נניח שנפל לידי האויב המסר המוצפן: דוגמא

  :האפשריים

  

המסר 
 המוצפן

 ט ח פ מ מ י י

 ח ז ע ל ל ט ט 1הזזה 

 ז ו ס כ כ ח ח 2הזזה 

 ו ה נ י י ז ז 3הזזה 

 ה ד מ ט ט ו ו 4הזזה 

 ד ג ל ח ח ה ה 5הזזה 

 ג ב כ ז ז ד ד 6הזזה 

 ב א י ו ו ג ג 7הזזה 

 א ת ט ה ה ב ב 8הזזה 

 ת ש ח ד ד א א 9הזזה 

 ש ר ז ג ג ת ת10הזזה 

 ר ק ו ב ב ש ש11הזזה 

  

ביטוי בעל , 11 -התקבל בהזזה ה, שנתנו צירופים חסרי משמעות של אותיות, ניסיונות פיענוח אחרי עשרה

  . המסר המקורי, (!) שהוא כנראה, משמעות

  

  "יוליוס קיסר"בנית מכשיר להצפנת   2.3
 כלשבעזרתו נוכל לקבל את , נבנה מכשיר, בשיטת השחלוף על ידי הזזה, כדי להקל על הצפנה ופיענוח

 'ים בנספח בנפרד פיםהמודפסים על ד, לצורך זה השתמשו בשני זוגות העיגולים. בבת אחתהמפתחות 

חברו את שני העיגולים במרכזיהם על . זוג אחד להצפנה בעברית והאחר להצפנה באנגלית. בחוברת הלימוד

הקטן ביחס  כל סיבוב של העיגול. ידי סיכה כך שיהיה להם ציר מרכזי משותף ותוכלו לסובב האחד ביחס לשני

  . לגדול נותן מפתח הזזה
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  שאלות  2.3.1
  

  :8שאלה מספר  

ואת מפתח  ,בעברית+ 7את מפתח ההצפנה בהזזה של  ,שבניתם מכשיר ההצפנה המעגלירשמו בעזרת 

עליונה האותיות בשורה ה .שתי שורותעזרת טבלה בת ב מפתח כלרשמו  .באנגלית+ 20של ההצפנה בהזזה 

  . האותיות המוזזותובתחתונה רשמו את  Zעד  A - או מ', עד ת' א -לפי הסדר המקובל מ

  

  :9 שאלה מספר 

  ?אבל ממה –שונא מתנות יחיה : את המסר +4הזזה של מפתח הצפינו ב

  

  :10 שאלה מספר 

  ".באתי ראיתי ניצחתי" את אמרתו המפורסמת) 3+צופן הזזה במפתח " (יוליוס קיסר"הצפינו בצופן 

  

  :11שאלה מספר  
  לולד כדפסחכ כוטחכ ימחדנ ש: המוצפן ענחו את המסרפ

  +.20המסר הוצפן בצופן הזזה במפתח : רמז



 

  צפנים סימטריים            13                                 הצפנה חלק א

  

  

  :12שאלה מספר  
   VENI VIDI VICI: בלטינית נאמרה במקור, 10שהובאה בשאלה , של יוליוס קיסרהמפורסמת  מרתויא

  .הצפינו אותה בצופן קיסר

  

  :13שאלה מספר  

  :11+של  במפתח ההזזצופן נתון מסר שהוצפן ב

HP LCP CPLOJ EZ LEELNV NZYQTCX 

  ?מה הוא אומר

  

  :14שאלה מספר  

  ,בעברית, כשמצפינים על ידי הזזה. א

העזרו במפתח ( ? -2של במפתח ובין הצפנה בהזזה   20+שלבמפתח האם יש הבדל בין הצפנה בהזזה  

  )ההצפנה המעגלי

  ,כשמצפינים באנגלית. ב

  )העזרו במפתח ההצפנה המעגלי(? 19+מפתח  תוצאות זהות להזזה ב יםנתנו ההזזמפתחות  לואי 

  

בקטע הבא נכיר תכונות מתמטיות נוספות של צופן . אנו רואים כי לצופן ההזזה תכונות מתמטיות מעניינות

  . ההזזה

  

  )צופן שחלוף על ידי הזזה(של צופן יוליוס קיסר  המודולריהחשבון   2.4
ש ומישצפין עלידי ולה) צופן של שחלוף על ידי הזזה" (יוליוס קיסר"ד עם צופן אפשר לעבועד כאן ראינו איך 

וכך לתת לצופן תוספת סיבוך ולהקשות עוד  אותיות במספריםה את אבל אפשר גם להמיר. חלופיותבאותיות 

  . יותר על הפענוח שלו
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  המרת אותיות במספרים : שלב א  2.4.1
זו אינה הצפנה , כמו שכבר הזכרנו. אפס במפתחהצפנת הזזה  ו זואילכ, ב בסדר הטבעי"אפשר להתייחס לא

הצפנת הזזה במפתח . 'וכו' לאות ב' מעבירה את האות א ,1+ במפתחהצפנה בהזזה . וגם לא הזזה של ממש

 -ב' לכן נסמן את האות ב .מפתחות הזזה שונים 21בעברית יש . וכן הלאה' לאות ג' מעבירה את האות א 2+

  .21ן הלאה עד וכ 2או של  1לפי הזזה של ', כדי לציין שמדובר בהחלפה של האות א', וכו 2 -ב 'את האות ג, 1

  :את מפתחות ההזזה האפשריים בטבלה הבאה אפוא בעברית קבלנ

  

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ יטח ז וה ד ג ב א

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

  

  

  :מפתחות ההזזה האפשריים 25נקבל באותו אופן סימול של  ב הלטיני"בא

  
Z Y X W V U T  S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

  תמודולריהזזה   :שלב ב 2.4.2
או , )אם מדובר באנגלית( 25ולאחרונה  0ה לראשונ. ב מותאם מספר"לכל אות בא, בטבלאות שלעיל ברישום

  . של האות שמעליו המספרי הצפנה כערךבשמש מכל אחד מהמספרים האלה ). אם מדובר בעברית( 21

  :נעבור עכשיו לתהליך ההצפנה

ב "בא למשל. לערך המספרי של אותה אות 6היא בעצם תוספת של  ,6+ של במפתח הזזההצפנת אות  בצופן 

  i=8 - תהפוך ל  c=2 ובאנגלית). ט=( 8 -תהפוך ל ,)ג(= 2האות : העברי

נותן  התרגום למספרים. 'הלאות ' הופכת האות ש 6בהזזה של ? ש בהזזה זו=20מה יקרה עם האות העברית 

כדי להמחיש זאת תוכלו להיעזר (זוהי תוצאה של החשבון המעגלי  . 4=20+6:שנראה קצת מוזר, ביטוי מתמטי

  .)לי שבניתםשוב במכשיר ההצפנה המעג

  

  :15שאלה מספר  
  :איזה מסר בעברית מיוצג על ידי המספרים. א

 21,5,17,7,1,19,7,12,5,15,9,2,9,21,5,11,11,5,17,4   ?  

  .רשמו את המסר המוצפן במספרים ובאותיות. 15+במפתח , הצפינו אותו בצופן הזזה. ב 
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 ,זהו חשבון? איזה מן חשבון זה .מודולריבון חשנקרא הם דוגמא לחשבון ש' ב15החישובים שבצענו בשאלה 

. כיוון שאז היא חסרת משמעות, שבו התוצאה של פעולת חישוב אינה יכולה לעלות על מקסימום מספרי מסוים

. מן ההתחלה, 0 -מתחילים לספור מ, בכל פעם שמגיעים למודול). modulus(למספר זה אנו קוראים מודול 

אם  26, אם מדובר בעברית 22 :התשובה היא ?מהו המודול במקרה שלנו .הי מתמטיקה של חשבון מעגליוז

  . מדובר באנגלית

הוא חשבון השעון  למשל .בחיי היום יום בחשבון השעון ובחשבון ימי השבוע מודולריאנו משתמשים בחשבון 

שלוש  כי אז בעוד שבע שעות תהיה השעה, אם השעה כעת שמונה בבוקר. 12מודול בעצם חשבון מודולרי ב

כדי להימנע מביטויים מוזרים כאלה אנו כותבים זאת  . 3=8+7הזה צריך לרשום לפי החשבון המוזר. צ"אחה

  :כך

(8+7) mod 12=3  

  .שווה שלוש 12 ושמונה ועוד שבע מודול :קוראים זאת

  

  שאלות  2.4.3

  :16שאלה מספר  

  :מלאו את הטבלה

  

 שובההת המודולריהביטוי  מה תהיה השעה בעוד השעה כעת

 mod 12=8 8 (10+10) שעות 10 10

   שעות 16 11

   שעות 24 7

   שעות  9 2

 2  שעות 10 

3   1 

   שעות 100 8
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  :20שאלה מספר  

התשובה לשאלה צריכה להכתב בשפת , שהפעם, אלא 14שאלה זו היא אותה שאלה כמו שאלה מספר 

  .הסמלים של המתמטיקה המקובלת בחשבון מודולרי

בין הצפנה בהזזה ו  20+שלבמפתח האם יש הבדל בין הצפנה בהזזה , בעברית, כשמצפינים על ידי הזזה. א

  ? -2של במפתח 

  ? 19+ מפתח ת תוצאות זהות להזזה בנותנו ההזזמפתחות  לואי, כשמצפינים באנגלית. ב

  

  מודולריהצפנה על ידי חיבור   2.4.4
  ). בעברית( 22או ) באנגלית( 26המודול הוא , בחישובי ההצפנה והפיענוח. נחזור לנושא ההצפנה

  P (plain text)=    ות במסרהערך המספרי של הא  :אם נסמן את

   s (shift)=         גודל ההזזה

  C (cipher text)=   הערך המספרי של האות המוצפנת

  : כי אז אנו יכולים לכתוב את נוסחת ההצפנה בצורה שלהלן

 C = 26 mod (P+s)  :באנגלית הזזה בהצפנת

  C = 22 mod (P+s)  :בעברית הזזה בהצפנת
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  :22שאלה מספר  

  :לפי המפתח, הוצפנה בצופן שחלוף על ידי הזזהתורגמה לעברית ויל 'רצ'אחת מאמרותיו הידועות של צ

(P+6) mod 22 = C 

  :היא מרה המוצפנתיהא 

5,6,5,11,12,13,17,17,11,16,15,15,19,19,15,6  ,

10,9,15,13,15,10,11,12,10,15,20,11,3,5,17,11,21,0 

10,18,11,17,21,5,11,16,16,5,7,19,15,3,11,5,20,18,5,0,11,0,6   

  ? יל'רצ'מהי האימרה של צ

  

העבודה במספרים מאפשרת להיעזר במחשבים אלקטרוניים . יש יתרונות אחדים, להמרת האותיות במספרים

השימוש במחשבים . השימוש במחשבים מקצר ומייעל מאוד את תהליכי ההצפנה והפיענוח. בתחום זה

כל זה מקל על . ליצירת הצפנות מתוחכמות ומסובכות, מתמטיות) נוסחאות(בפונקציות  מאפשר גם שימוש

גם כשההצפנות מורכבות , טיפול במסרים מספריים הוא מהיר ויעיל. יצירת מערכות מאובטחות ויעילות

  . כדי להדגים זאת נמיר את האותיות למספרים. ומשתמשות במספרי ענק

  

  וס קיסרסיכום ביניים של צופן יולי  2.5
. להוראת  הפעולה קוראים גם אלגוריתם. הוראת פעולה ומפתח, שני מרכיבים ,בדרך כלל ,צופנים ישל  .א

המפתח מפרט בכמה יש להזיז כדי להחליף ". זיהזל"קיסר האלגוריתם הוא  יוליוס במקרה של צופן

וריתם ש האלג"באתב. 3המפתח , 9אבל בשאלה . 4המפתח  ,למשל 8בשאלה . אות אחת באחרת

ש מפרט את כלל השחלוף "מפתח אתב. אבל כמו שראינו יש הרבה שחלופים אפשריים, "שחלף" הוא

אבל המפתח של " שחלף"מ האלגוריתם הוא "גם באלב .'וכו" 'עם ת' שחלף א", במקרה הפרטי

 אלגוריתםאת הנכיר , בהמשך נכיר שיטות הצפנה נוספות. 'וכו" 'עם ל' שחלף א", השחלוף שונה

  . כל שיטה ואת המפתחות השונים המתאימים לכל אלגוריתםל יניהאופי

על ידי כך . ראינו כיצד אפשר להמיר אותיות במספרים לצורך ההצפנה, כשעסקנו בצופן יוליוס קיסר  .ב

נוכחנו כי נוסחאות ההזזה הן נוסחאות חיבור . יכולנו לבטא את אלגוריתם ההזזה בנוסחה מתמטית

. שבו סכום המחוברים לא יעלה אף פעם על המודול, זהו חיבור מעגלי. רימודולחיבור , מסוג מיוחד

ב אליו "המספרים שמחברים בהצפנה מייצגים אותיות וערכו של המודול שווה למספר האותיות בא

נעלה שאלה , ואת שימושו בהצפנות הזזה המודולריאחרי שהכרנו את החיבור . שייכות אותן האותיות

כדי שנוכל לענות על כך נכיר ? הצפנהלהאם אפשר לנצל אותו ? מודולרי האם קיים גם כפל :חדשה

  .הצפנה נוספתשיטת 
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  )Transposition(צפנים של ערבול   3
  ?מהו צופן ערבול  3.1

 מקומןאת  ותשניש ל: "הוא) הוראת הפעולה(האלגוריתם , )או בשמו הלועזי צופן טרנספוזיציה(בצופן ערבול 

  ."את האותיות עצמן ותשנל ןיאאבל , של אותיות המסר

הסדר החדש . שחדאבל בסדר , יכיל בדיוק את אותן האותיות כמו המסר המקורי, המסר המוצפן בשיטה זו

יוכל להחזיר את אותיות המסר , זה שיודע מהו האלגוריתם וגם מהו המפתח. "הערבול"נקבע על ידי מפתח 

יודע (זה שיודע מהו האלגוריתם . את המסר המוצפןלסדר המקורי שלהן וכך לפענח , ללא כל קושי, המוצפן

, את הצופן" לפצח" רק אם יצליח .לגלות אותו כדי יאלץ להתאמץ, אך אינו יודע מהו המפתח, )שהמסר עורבל

  .לפענח את המסר וכלי

  

  ערבול על ידי היפוך סדר האותיות במסר  3.1.1
מן הסוף  -לכתוב את המסר המקורי בסדר הפוךיש : הוא הכלל, המפתח הפשוט ביותר, מבין כל צפני הערבול

  :דוגמאל, להתחלה

  ל ד ר כ ו   י צ א    7 2 4  ס ו כ ן     :אם המסר הוא

  נ כ ו ס   4 2 7א צ י     ו כ ר ד ל   :המסר המוצפן הוא

  :באנגלית

   AGENT 427 IS ON HIS WAY     :המסר המקורי

    YAW SIH NO SI 724 TNEGA  :וכדי להצפינו כותבים

  

  דוגמאות להצפנות ערבול  3.1.2
  תוצחב  שגפנ  :המסר המוצפן  .1

  נפגש  בחצות  :המסר המקורי

  רחמ כל הכחמ ינא  :המסר המוצפן  .2

  . אני מחכה לכ מחר  :המסר המקורי

  )אני מחכה לך מחר: הנוסח המדויק .שימו לב שההצפנה מתעלמת מן האותיות הסופיות(
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  :23שאלה מספר  
  כל רוסמל בושח והשמ יל שי  :פןהמסר המוצנתון   .א

  .ההצפנה בוצעה על כתיבת אותיות המסר המקורי מן הסוף להתחלה

  ? המסר המקורימהו 

  יל וכח מייתרחמ עיגמ ינא   :המסר המוצפןנתון   .ב

 .רישום אותיות המסר המקורי בסדר הפוך, אלגוריתם ההצפנה הוא ערבול והמפתח

  ? המסר המקורימהו 

  

  בעיה למחשבה  3.1.3
מה ההבדל בין ? האם אפשר לפענח אותם בעזרת הבבואה שלהם. שימו את המשפטים המוצפנים מול מראה

 ןאיזה מאותיות המסר המוצפן מתפענחות בבבואת? תמונתו של המסר המוצפן במראה לבין המסר המקורי

  ?ואיזה אינן מתפענחות

  

  פלינדרום  3.1.4
, מחשבתה( הגיגה, ביב, יהי: למשל המלים .יאה שלהםשהמשמעות שלהם אינה תלויה בכוון הקר, יש מלים

האם היא  .PULL UP IF I PULL UP :נסו למשל את ההוראה באנגלית. יש גם משפטים כאלה ).הרעיון שלה

  . בדקו זאת? תשתנה אם תכתבו אותה מן הסוף להתחלה

  . זאת נסו. שוע מהנהחיפוש פלינדרומים עשוי להיות שע. מלים או משפטים מסוג זה נקראים פלינדרומים

  

  "זיגזג"צופן   3.2

כמו האותיות במסר המקורי רק בסדר , עד עתה הכרנו צפני ערבול שבהם אותיות המסר המוצפן נכתבו בשורה

  .נכיר צפני ערבול נוספים כעת. אפשר לקרוא לצפנים כאלה צפני שורה. שונה

המסר (קודם כל מונים את מספר האותיות : להצפנתו פועלים כך, "אני מגיע רק מחרתיים"נתייחס אל המסר 

  : כך ,בשתי שורות ,בזיגזג כותבים את המסר, בשלב הבא). אותיות 16כולל 

  

  י  ת  ח  ק  ע  ג  י  א

 מ  י  ר  מ  ר  י  מ  נ 
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  .בזו אחר זו, לסיום ההצפנה מעתיקים את שתי השורות

  א י ג ע ק ח ת י  נ מ י ר מ ר י מ  :מקבלים

ומתקבלת הצורה הסופית של הטקסט " מילים"מעין , אותיות 4קים את המסר המוצפן לקבוצות של לבסוף מחל

  איגע  קחתי  נמיר  מרימ   :המוצפן

  

  הפענוח  3.2.1
אחר , ראשית מאחדים את כל האותיות לרצף אחד: פשוט עובדים בסדר הפוך, ממש כמו ההצפנה, הפענוח קל

  :ם אותו בשתי שורות כךכך מחלקים את הטקסט לשני חצאים ורושמי

  איגע  קחתי

  נמיר  מרימ

  

לבסוף . כעת קוראים את האותיות לסירוגין אחת מן השורה העליונה ואחת מן השורה התחתונה וחוזר חלילה

  .להכניס את הרווחים ביניהן, נותר רק לזהות את המלים שבמסר המקורי ועל פי המשמעות שלהן

כדי שיהיה , אחת אפשר להוסיף בסופו אות דמה, אינו זוגי, נהאם מספר האותיות של המסר המיועד להצפ

אפשר , אם מספר האותיות אינו כפולה של ארבע. אפשר לחלקו לשתי שורות שבשתיהן אותו מספר אותיות

  . 4 -כך שמספר האותיות יתחלק ב, אותיות דמה עוד או להוסיף" מילים"לבחור בחלוקה אחרת ל

  

  הערות  3.2.2
. גם הפענוח ישתנה בהתאם .הפענוח על ידי היפוך סדר האותיות בשורות המסר המוצפןאפשר להקשות על 

  :למשל). ו יותרא( אפשר גם להצפין את המסר המקורי בזיגזג של שלוש שורות

  

    ת    ק    ג    א

 מ  י  ר  מ  ר  י  מ  נ 

  י    ח    ע    י  

  

  יעחי   מרימ   נמיר   אגקת   :המסר המוצפן הוא
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  שאלות  3.2.3

  :24שאלה מספר  
  ?כשהגיע לקומה החמישית, קומות 20שנפל מבניין בן , מה אמר האיש

  ורתדעעשו כבדל צילא גשדכ יהלס רארכ : התשובה המוצפנת

  .?למה התכוון האיש

  .)התשובה הוצפנה על ידי צופן זיגזג בן שתי שורות: רמז(

  

  :25שאלה מספר  
  ?מדוע נעים לדבר אל הקיר

  היאפ מיוו רתהנ מלקר פעאנ סתאמ שארו :שובה המוצפנתהת

  ?מדוע –ובכן 

  )התשובה הוצפנה על ידי צופן זיג זג בן שתי שורות: רמז(

  

  .נכיר צורת ערבול נוספת .בכל צופן של טרנספוזיציה אנו מערבלים את אותיות המסר כדי להצפינו

  

  צופן השביל המתפתל  33.
בצופן זה . ערבול אותיות המסר משוכללת יותר מאשר בצופן הזיגזגבצופן השביל המתפתל הטכניקה של 

  .משתמשים בטבלה ריבועית או מלבנית ובה מספר קבוע מראש של שורות ועמודות

  "חכו לי ביום ששי בעוד שבוע": כדי להצפין, לדוגמא

) בצותמש 5על  4במקרה זה של (ובונים טבלה ) אותיות 20במסר (סופרים תחילה את מספר האותיות 

  :בהמשך משבצים את האותיות בטבלה על פי סדר כתיבתן במסר המקורי ומקבלים. בהתאם

  

 י ל ו כ ח

 ש מ ו י ב

 ו ע ב י ש

 ע ו ב ש ד
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בין שולח המסר לבין , לפי מסלול שהוסכם עליו מראש ,האותיות שבטבלה מן שרשרת יוצרים, בשלב הבא

 ,כמובן שלא כדאי להתחיל את השרשרת בשורה הראשונה. קלותשאמור להיות מסוגל לפענח אותו ב, הנמען

ואז יש סכנה שגם קורא לא רצוי יוכל ," חכו לי"כי במקרה זה יתחיל הטקסט המוצפן במלים , מימין לשמאל

כדי להדגיש . על ידי החצים מסלול טוב עשוי להיות כזה המסומן. להסתייע בכך כדי לפענח את המסר המוצפן

  . ה השמאליתבטבלום מספרי של שלבי המסלול זאת הוספנו ריש

  

        ←            ←  

 20 13 12  5  4    ↑י  ↓ל  ↑ו  ↓כ ↑ח

 19 14 11  6  3   ↑ש ↓מ  ↑ו  ↓י ↑ב

 18 15 10  7  2    ↑ו ↓ע ↑ב  ↓י ↑ש

 17 16  9  8  1   ↑ע  ↓ו ↑ב ↓ש ↑ד

     ←            ←  

  

 . טבלה השמאליתב של המספרים סדרלפי ה ,שבטבלה הימנית, מעתיקים את האותיות, יןכדי להצפ

 עד סוף ,שמאלה והלאה ,למעלה ,מתחילים במשבצת הימנית התחתונה ומתקדמים בהתאם למספרים(

  דשבח כייש בבוו למעו עושי :אותיות ומקבלים 4מחלקים אותן לקבוצות של , )המסלול

  

  הפענוח  3.3.1
לפי , צות הריקות באותיות המסר המוצפןכדי לפענח יש לשרטט טבלה זהה לטבלת ההצפנה ולמלא את המשב

רושמים את האות הראשונה במשבצת הימנית התחתונה וממשיכים לרשום את (הסדר שהוסכם עליו מראש 

אפשר לפענח את , אחרי שעושים זאת). שהוסכם עליו לצורך ההצפנה ,יתר האותיות לפי המסלול המתפתל

  .מן השורה העליונה לשורה התחתונה, על ידי קריאת האותיות מימין לשמאל, המסר המקורי

  

  מסלול מתפתל ספירלי  3.3.2
יכולה להיות בכיוון , התנועה במסלול הספירלי. עשוי להיות המסלול הספירלי, מסלול מתפתל אחר להצפנה

מן ההיקף אל המרכז של , פךיהתנועה יכולה להיות ממרכז הספירלה להיקפה או לה. השעון או נגד כוון השעון

  .מודגמות האפשרויות השונות 3.1איור התבוננו ב). הכל לפי מה שהוסכם מראש( הספירלה
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  לכיוון השעון וון נגדייבכוון השעון ובכ, "תונסגר"או  "תונפתח", שונות פירלותארבע ס

  

4 3  2  1      10 11 12 13     1  2  3  4     13 12 11 10 

5 14 13 12     9  2  3  14     12 13 14 5     14 3  2  9  

6 15 16 11     8  1  4  15     11 16 15 6     15 4  1  8  

7 8  9  10     7  6  5  16     10 9  8  7     16 5  6  7  
  

  .לכל ספירלה מהאיור הקודםשמראות את סדר ההצפנה שמתאים ות אארבע טבל

  

  שאלות  3.3.3

  :26שאלה מספר  

 4כל ב, "שים שלום על כל ישראל"את המסר , שבסוף הסעיף הקודם, הצפינו בעזרת טבלות ההצפנה

  .האפשרויות

  

  :27 שאלה מספר 

, עמודות 5 -שורות ו 4בטבלה של , בכוון השעון ,הסכמת עם שותף הסוד שלך על הצפנה במסלול ספירלי

   .ההתחלה היא באמצע השורה השניה מלמעלה

  וייב עמלו כחבש דשבו עושי : שקבלת הוא המוצפן המסר

   ?מהו המסר המקורי
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  :28שאלה מספר  

 4אם הוצפן בטבלה של , "נפגע על ידי ווירוס נוהמחשב של" :מסר מוצפן של ההודעה, בהצפנה זו איך ייראה

  ?בכוון השעון, שמתחיל בפינה השמאלית התחתונה, במסלול ספירלי, עמודות 6 - שורות ו

  

  :29שאלה מספר  

מימין , עמודות 7 - שורות ו 6הסכמתם על תשובה מוצפנת בטבלה של ? סוד מהי אינפלציהלשאלת את שותפך 

שתחילתו בפינה השמאלית התחתונה וכוונו נגדי לזה , במסלול ספירלי המסר הוצפן. לשמאל ומלמעלה למטה

  .של השעון

  תידמ רתוב ייאכ אשרל אפדנ מישי דחיש כחדא ינפל וכלס פמוכ: התשובה המוצפנת

  ?מהי אינפלציה לפי שותפך לסוד

  

  הערות 3.3.4
אפשר לכתוב את המסר , למשל. אפשר לצרף שני מסלולים שונים ,וד יותראם רוצים לסבך את הערבול ע

לקרא את המסר המקורי , להצפין אותו לפי המסלול הספירלי ואחרי הפענוח ,המקורי במסלול המתפתל

חייבת להיות ידועה גם לשולח , כל שיטה שבוחרים :צריך רק לזכור כלל אחד חשוב והכרחי. במסלול המתפתל

  .לפענח אותה ")אויב("קשה יותר לקורא בלתי רצוי , כל שהיא יותר מסובכתכ. וגם לנמען

שיציין , במקרה כזה אפשר להוסיף בראשית המסר המוצפן מספר. אפשר לשנות את ממדי הטבלה בכל מסר

כמובן שזה עלול להיות . שיציין את מספר העמודות בטבלה ,את מספר השורות בטבלה ובסוף המסר מספר

ובלבד ששומרים על , רבות נוספות אפשר לבחור בשיטות ערבול. מהי שיטת הערבול של המסר ,"אויב"רמז ל

  .יודעים מהו כלל ההצפנה ורק הםהמשתמשים  כל –החשוב וההכרחי , התנאי

  

  תמורה כמושג מתמטי   3.4
צופן , צופן שורה: הם נראים שונים זה מזה וגם נקראים בשמות שונים, עד עתה הכרנו מספר צפני ערבול

במהותם כולם מתארים הצפנות המושגות על ידי שנוי סדר . ספירלה ועוד, צופן המסלול המתפתל, "זיגזג"

היא מושג מקובל  "תמורה" .תמורה של האותיותנקרא , שנוי סדר האותיות בינן לבין עצמן. האותיות במסר

  .נסביר אותו, במתמטיקה
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  :37שאלה מספר  
רי כימיה וספר אחד ספ 3 ,ספרי גיאוגרפיה 5 ,ספרי ביולוגיה 3: ספרים 12 מונחים על מדף בספריה

בכמה אופנים שונים אפשר . של אותו ספר, זהים זה לזה הם עותקים כל הספרים באותו תחום. בגיאומטריה

  ?לסדר את הספרים על המדף

  ?ללא הגבלה  .א

  ?ניצבים צמודים זה לזה יהיו כל הספרים הזהיםכך  ש  .ב

  

  :38שאלה מספר  

  ?אותיות שונות 10 -אפשר ליצור מ, )גם חסרות מובן(אותיות  4בנות " מלים"כמה 

  ?")מילה"למשל אגרח היא ( כל אות מופיעה במילה רק פעם אחת  .א

 ? ")מילה"למשל גגגג היא (  מספר החזרות של אות במילה אינו מוגבל  .ב

  

  שימוש בכפל מודולרי להצפנה  4.3
האם אפשר להצפין גם על ידי כפל . ראינו כיצד ניתן להצפין מסר מילולי על ידי שימוש בפעולת חיבור מודולרי

נכפול כל , מה יקרה אם במקום להוסיף מספר קבוע לערכה המספרי של כל אחת מאותיות המסר? מודולרי

   ?)26או ( 22 ואחד מהם במספר קבוע ונכתוב את התוצאה מודול

  :הבאה נוסחת ההצפנהלפי  האנגלי ב"להצפין את אותיות הא, ננסה למשל

 C = 26 (3P)mod  

  :במסר המקורי ובהצפנתו, נרשום את האותיות ואת המספרים המייצגים אותן. כז את התוצאות בטבלהנר
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  במסר

  המקורי

במסר   ההצפנה

 המוצפן

 במסר המוצפן ההצפנהבמסר המקורי

A=0 (0x3)mod26=0 A=0 N=13 (13x3)mod26=13 N=13 

B=1 (1x3)mod26=3 B=3 O=14 (14x3)mod26=16 O=16 

C=2 (2x3)mod26=6 C=6 P=15 (15x3)mod26=19 P=19 

D=3 (3x3)mod26=9 D=9 Q=16 (16x3)mod26=22 Q=22 

E=4 (4x3)mod26=12 E=12 R=17 (17x3)mod26=25 R=25 

F=5 (5x3)mod26=15 F=15 S=18 (18x3)mod26=2 S=2 

G=6 (6x3)mod26=18 G=18 T=19 (19x3)mod26=5 T=5 

H=7 (7x3)mod26=21 H=21 U=20 (20x3)mod26=8 U=8 

I=8 (8x3)mod26=24 I=24 V=21 (21x3)mod26=11 V=11 

J=9 (9x3)mod26=1 J=1 W=22 (22x3)mod26=14 W=14 

K=10 (10x3)mod26=4 K=4 X=23 (23x3)mod26=17 X=17 

L=11 (11x3)mod26=7 L=7 Y=24 (24x3)mod26=20 Y=20 

M=12 (12x3)mod26=10 M=12 Z=25 (25x3)mod26=23 Z=23 

  

  :קבלנו מקבוצת המספרים )26 ומודול 3 -כפל ב(כתוצאה מן הפעולה שבצענו 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 0 

  :את הקבוצה המסודרת כך

0  3  6  9  12  15  18  21  24  1  4  7  10  13  16  19  22  25  2  5  8  11  14  17  20  23 

  

ובהתאמה קבלנו תמורה של אותיות , 25ועד  0 - אפשר לראות שבעצם קבלנו תמורה של סדרת המספרים מ

מופיעים כל המספרים שבשרשרת המקורית והם , בתמורה שקבלנו. שהמספרים האלה מסמלים אותן, ב"הא

, לכל אות במסר המקורי כלומר, ליהןעגם  בר חלהדאז אותו , כיוון שכל מספר מייצג אות)  !בדקו זאת (.בלבד

  . מתאימה אות אחת ורק אחת במסר המוצפן

  :קבוצת האותיות

  
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

הוצפנה ל
 

X U R O L I F C Z W T Q N K H E B Y V S P M J G D A 

23 20 17 14 11 8 5 2 25 22 19 16 13 10 7 4 1 24 21 18 15 12 9 6 3 0 
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  :39מספר  שאלה 

  :הצפינו את המסר

  ,"העקביות היא מפלטם האחרון של חסרי הדמיון"

  . mod 22 = C(3P)לפי מפתח הצפנה 

  :לשם כך יש להשלים תחילה את הטבלה הבאה: רמז

  
    א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  כ  ל  מ  נ  ס  ע  פ  צ  ק  ר  ש  ת

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  P  

                                      6  3  0  (3P)mod22 

 C א ד ז                                      

  

  פכי הכפליוהפענוח בעזרת הה 4.3.1
אז כיוון , )ולא בחשבון מודולרי( אם היה מדובר בחשבון רגיל? איך נבנה את טבלת הפענוח המתמטית

, 3 -חילוק בעל ידי , פכית לכפלוהפעולה הההפענוח יכול להתבצע על ידי , 3 - שההצפנה בוצעה על ידי כפל ב

 -כפל ב, 3 - פכי לואו על ידי כפל במספר ה
3
 היאאבל אנחנו עוסקים בחשבון מודולרי ותוצאת הכפל . 1

  ?26מודול , 3 -ההופכי הכפלי למהו . 26במודול 

  . mod 26 = 3 (1x3)                 ):חיזרו ובדקו בטבלה( ראינו שבהצפנה

  . mod 26 = 1 (x3?):                                    כדי לפענח אנו מחפשים

התוצאה  .26ורשמנו את התוצאה מודול  3 -כפלנו ב 1בהצפנה של . נזכיר שוב את המשמעות של המשוואות

שאם נכפול , אנחנו מחפשים מספר. 1כדי לפענח אנו צריכים לקבל בחזרה . 3 - הוצפן ל 1, כלומר. 3הייתה 

איזה , נתחיל מהסוף )1היא , 26 -השארית בחילוק ב, כלומר. (1תהיה  26התוצאה במודול , 3 -אותו ב

  ?26 -בחילוק ב, 1משאיר שארית ) 3שהוא כפולה של (מספר

 mod 26 = 1 27  :27היא כמובן ) התשובות האפשריות אחת(התשובה 

  , mod 26 = 1 (9x3)    :הוא הפתרון, 3הוא גם כפולה של  27 -כיוון ש

  .mod 26 = 1(x9(1x3))            :ראינו כי

  .9הוא  26מודול  3ההופכי הכפלי של , כלומר

  ?mod 26 = 2(x9(2x3))      :האם .2של , נבדוק זאת במקרה נוסף

  )2x3) mod 26 = 6          :כיראינו בהצפנה 

  mod 26 = 2 (x6?)      :כדי לפענח אנחנו צריכים לפתור
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התוצאה תהיה , 26 -ונחלק ב, )הערך המוצפן( 6 - אנחנו מחפשים מספר שאם נכפול אותו ב .נחזור על ההסבר

לכן אינו , 6אבל הוא אינו כפולה של , 26במודול  2הוא אמנם משאיר שארית  .28ננסה ). הערך המקורי( 2

  . מתאים

  ,54=28+26      ?54מה לגבי , ננסה פעם נוספת

  ,mod 26 = 2 54      :מתאים מבחינת השארית 54לכן 

  . 6x9=54          :6והוא גם כפולה של 

  .mod 26 = 2 (6x9)              ,לכן

   .26מודול  3הוא ההופכי הכפלי של  9בשני המקרים שבדקנו נוכחנו כי 

  .בדקו דוגמאות נוספות

  ?26במודול  3הוא ההופכי הכפלי של  9-ש, הן מאשרותהאם גם 

(13x9) mod 26=?  

8x9)mod 26=?(  

22x9)mod 26=?(  

  

  ,3P mod 26=C    כשכלל ההצפנה היה: נוכל לסכם

  .9C mod 26=P  כלל הפענוח היה, אז בכל המקרים שבדקנו

  .mod 26 = P(9(3P))            ,כלומר

  . בדקו את נכונות הנוסחה לגבי שאר המקרים

  .נוסחהה השלימו את טבלת הפענוח השלמה בעזרת
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P  = המסר= הערך המקורי 
אלגוריתם =  26 כפל מודול

 ההצפנה

 26מודול כפל בהופכי הכפלי 

 הפיענוח אלגוריתם =

0 (0x3)mod 26 = 0 (0x9)mod 26 = 0 

1 (1x3)mod 26 = 3 (3x9)mod 26 = 1 

2 (2x3)mod 26 = 6 (6x9)mod 26 = 2 

3 (3x3)mod 26 = 9  

4 (4x3)mod 26 = 12 (12x9)mod26 = 4 

5  (15x9)mod 26 = 5 

6 (6x3)mod 26 = 18 (18x9) mod 26 = 6 

7 (7x3)mod 26 = 21 (21x9)mod 26 = 7 

8 (8x3)mod 26 = 24  

9 (9x3)m0d 26 = 1 (1x9)mod 26 = 9 

10 (10x3)mod 26 = 4 (4x9)mod 26 = 10 

11 (11x3)mod 26 = 7 (7x9)mod 26 = 11 

12  (10x9)mod 26 = 12 

13 (13x3)mod 26 = 13 (13x9)mod 26 = 13 

14 (14x3)mod 26 = 16  

15 (15x3)mod 26 = 19 (19x9)mod 26 = 15 

16  (22x9)mod 26 = 16 

17 (17x3)mod 26 = 25  

18 (18x3)mod 26 = 2  

19 (19x3)mod 26 = 5  

20 (20x3)mod 26 = 8  

21   

22   

23   

24   

25   
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  הצפנה סימטרית ואסימטרית  4.4
אי אפשר . נוכחנו כי כשמצפינים על ידי כפל מודולרי הפענוח מסתבך? מה המסקנות מכל החישובים שביצענו

ל נוכחנו כי כשמצפינים ע. שאנו מכירים, על ידי המספר ההופכי וגם לא על ידי הפעולה ההופכית, לבצע אותו

יודעים גם את , אז אם יודעים את מפתח ההצפנה, )או גם על ידי חיבור מודולרי(ידי פעולות של החשבון הרגיל 

אי אפשר , מודולריאבל כשמצפינים בעזרת כפל ). שהוא פשוט ההופכי למפתח ההצפנה(מפתח הפענוח 
 .ההופכי אינה מיידיתכיוון שמציאת , מהו מפתח הפענוח גם כשיודעים מהו מפתח ההצפנהבקלות לדעת 

של  גם כשלצורך ההצפנה השתמשנו במספר קטן, נדרשנו לבצע חישובים רבים, כדי לגלות את מפתח הפענוח

  . חישובים

עדיין אין יודעים  ,המפתח שלההאלגוריתם שלה ואת הצפנה שגם כשיודעים את . קבלנו כאן הצפנה מסוג חדש

. המפתח אפשרה פענוח מיידיהאלגוריתם ובהן ידיעת , כרנובניגוד להצפנות הקודמות שה זאת .לפענח אותה

הצפנה פירושה ידיעת מפתח הפענוח קוראים , מפתח ההצפנהאלגוריתם ההצפנה ולהצפנה שבה ידיעת 
מפתח ההצפנה אינה מגלה את מפתח הפענוח קוראים אלגוריתם ההצפנה ולהצפנה שבה ידיעת  .סימטרית

  .הצפנה אסימטרית

בכל ההצפנות שהכרנו ובכל . כעת גם ברור מדוע, הוא הצפנה סימטריתת וכחיהנ החוברתשל  השמ

כל ההצפנות היו הצפנות . הפענוח היה ברור ומיידי, ההצפנה של מפתחוה נו האלגוריתםכשנית, התרגילים

 ,במקרה זה נסינו להצפין בעזרת כפל מודולרי וקבלנו הצפנה שונה. פרט למקרה האחרון שבדקנו ,סימטריות
אלגוריתם  הן אתלמרות שידענו , לא יכולנו לדעת את מפתח הפענוח, בהצפנה הזאת. נה אסימטריתהצפ

ראינו את ההכרח של שמירת סודיות המפתח ? מה חשיבותה של תגלית זו. מפתח ההצפנהההצפנה והן את 

ר חומ -?בתחום זה תרום לשיפורהאם שיטת ההצפנה האסימטרית יכולה ל. ואת הבעיות הנובעות מכך

חולשות  כירנ .ההצפנה הסימטרית בינתיים נוסיף ונעמיק לחקור אתאבל  .חוברת הבאהנרחיב בו ב. למחשבה

   .ונחפש דרכים נוספות לשיפורה הנוספות של

  

  אלפביתי-מגבלות הצופן המונו  4.5
נות ליצירת הכרנו דרכים שו, בדיוננו הקודם בנושא. נחזור לדון בצופן קיסר ובדרכים שונות לתחכומו ולשיפורו

כמובן שגם . על ידי הזזות ועל ידי כפל אותיות המסר המקורי, ערבולים שונים שלהן, תמורות של אותיות המסר

ראינו כי בעזרת שיטות . כולם מספקים מפתחות להצפנה. השונות הם אפשריים הההצפנ שיטות צירופים של

אבל מתברר שאפילו שפע המפתחות . צפנהה) תמורות(של מפתחות ) מיליונים(אלה אפשר ליצור מספר עצום 

  . כעת נבין מדוע. אינו מספק את האבטחה הדרושה, הזה

 ב ובערכיו המספריים"התבוננו בא. נסביר זאת. ערכי-חד-עובדה שהוא חדב הנעוצהלצופן קיסר מגבלה רצינית 

  :שעליהם הסכמנו בסעיפים קודמים
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 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ יטח ז וה ד ג ב א

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021

  

 3P mod 26 = C        :נצפין על ידי הנוסחה

  :בהצפנה זו קבלנו מן השרשרת המקורית את התמורה

  

 ר פ נ כחה ב ש צ ס לט ו ג ת ק ע מ י ז ד א

0 3 6 9 121518212 5 8 111417201 4 7 10131619

  

אלא שהם מסודרים בסדר , והם בלבד אותם המרכיביםמרכיבים ובתמורה שלה  22קורית בשרשרת המ

, מתאים מספר אחד ורק אחד בתמורת ההצפנה, פרוש הדבר הוא שלכל מספר בשרשרת המקורית. שונה

 6המספר , ולהפךבלבד  6 -מתאים ל, בשרשרת המקורית למשל 2המספר . 3 -שקבלנו על ידי כפל ב

 בתמורת ההצפנה 4 - לאך ורק בשרשרת המקורית מתאים  16המספר . בלבד 2 -מתאים לבתמורת ההצפנה 

-חד- אנחנו קוראים התאמה חד, להתאמה כזאת בין שתי קבוצות של מספרים. 16 -מתאים אך ורק ל 4, ולהפך

  .ערכית

או  אנחנו כבר יודעים כי כל מספר בשרשרת? ערכית להצפנה ולפענוח-חד-מה חשיבותה של ההתאמה החד

המספרים בשרשרת המקורית מייצגים את אותיות המסר המקורי ובתמורה . מייצג אות במסר, בתמורות שלה

אם בין המספרים בשרשרת המקורית ובין אלה . של השרשרת מייצג כל מספר אחת מן האותיות במסר המוצפן

תיות המסר המקורי אז גם בין אותיות המסר המוצפן לבין או, ערכית-חד-קיימת התאמה חד, שבתמורתה

תארו לכם מצב שבו אות מסוימת במסר המוצפן ? מדוע זה כל כך חשוב. ערכית- חד- קיימת התאמה חד

איך נדע לאיזה משתי האותיות שהיא מצפינה ? איך נוכל לפענח אותה. מצפינה שתי אותיות של המסר המקורי

, לבין אותיות המסר המוצפן ערכית בין אותיות המסר המקורי- חד- רק התאמה חד? צריך לפענח אותה

  .משמעי של המסר המוצפן-מאפשרת פענוח חד
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 כי בעת, ערכית בין אותיות המסר לאותיות המסר המוצפן משמעותה היא-חד-הצפנה שמבטיחה התאמה חד

כל אות . הוא הדין גם בפענוח. על ידי אות אחת ורק אחת במסר המוצפן, מוחלפת כל אות במסר, ההצפנה

- צופן מונוערכי מקובל לקרוא -חד- לצופן חד .ן מתפענחת לאות אחת ורק אחת במסר המקוריבמסר המוצפ
, ערכית-חד-שמדובר בהתאמה חד, זוהי מילה לועזית שמבטאת את העובדה). monoalphabetic(אלפביתי 

   .בין אותיות המסר המקורי לאותיות המסר המוצפן

ת והחשובה ביותר של הצופן היא גם המגבלה הגדולה אבל מתברר שתכונתו ההכרחי, אולי זה ייראה מוזר

 ,התשובה לכך נובעת מן העובדה? אלפביתיות של צופן היא מגבלה-מדוע המונו? מדוע בעצם .ביותר שלו

אחת מן התכונות . אלפביתית-שלכל שפה תכונות ותבניות לשוניות אופייניות שאינן משתנות בהצפנה מונו

אותיות שמופיעות הרבה יותר מן (, אותיות מסוימות במילים של אותה שפהשכיחות אופיינית של  היאהאלה 

גם צירופי אותיות וגם מלים מסוימות הם יותר ). באנגלית  eאו האות, בעברית' האחרות הן למשל האות י

לפיצוח טקסטים מוצפנים , תכונות אלה ניתנות לגילוי בשיטות סטטיסטיות ויכולות לסייע. שכיחים מאחרים

  .אלפביתי בפרק הבא נראה זאת-ן מונובצופ
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  ? אלפביתיים-איך מפצחים צפני שחלוף מונו  .5
  ?מה קובע את חוזק ההצפנה -וף קהעקרון קר  5.1

תלויים במפתח הרבה יותר מאשר  ,מידת הקושי הכרוכה בפיצוחוכלומר , חוציפ כנגד ןפושל צעמידותו 

יודע  ן היריבאבל אי, ההצפנה אלגוריתם יודע מהויריבו  כי, בדרך כלל מניח המצפין, יותר מזה. באלגוריתם

עדיין . הפיצוח לפניו משימת כל עדיין, גם אם היריב יתפוס את המסר המוצפן ,במצב זה .מהו מפתח ההצפנה

אם . כדי לפענח את המסר המוצפן ,המתאימים לאלגוריתם, הוא צריך לבדוק את כל המפתחות האפשריים

אם מדובר בשפה ( 25רק , מספר המפתחות האפשריים אינו גדול, וריתם של הזזההמסר הוצפן על ידי אלג

 26מספר המפתחות הוא כל התמורות האפשריות של , אבל אם מדובר על אלגוריתם של שחלוף). האנגלית

. ספרות 27מספר בן . זה מספר עצום של מפתחות. !26כלומר , האותיות

כי המסר המוצפן שנפל בידיו  בוודאותיודע  היריבגם אם . 400,000,000,000,000,000,000,000,000

את המספר העצום של המפתחות שעליו לבדוק , ידיעתו אינה מקטינה כהוא זה, הוצפן באלגוריתם של שחלוף

אבל לסודיות המפתח , סודיות האלגוריתם אינה חשובה, במילים אחרות .כדי לפענח את המסר המוצפן
  .חשיבות קריטית

הוא ניסח . 1883בשנת , )Auguste Kerckhoff(וף קהקרזאת היה הבלשן ההולנדי אוגוסט  הראשון שקבע

 לגוריתםא ה בשמירה על סודיותתלוי סור שתהיההצפנה א שיטת של אבטחתה: " לפיו" קרקהוף עקרון"את 

מתכוונים , כשמדברים על חוזק של הצפנה. "האבטחה תלויה רק בשמירה על סודיות המפתח. ההצפנה

  .זקה על פי עקרון זהלחו

  

  שימוש בתכונות השפה לפיצוח צפנים  5.2
כבר הזכרנו . כדי שהביצוע יהיה מהיר, שדורשת מידה רבה של ידע וניסיון, מנותמיופיצוח של צפני שחלוף זו 

אלפביתית והאויב העירני יזדרז לעשות - כי תכונות רבות של השפה הכתובה נשמרות בהצפנה מונו, קודם לכן

 תפיתקאיננו מפענחים את המסר המוצפן על ידי . היתרון של השימוש בשיטה זו הוא קיצור הדרך .ושבהן שימ
כדי להצליח . עצמו המסר המוצפן תפיתקאלא על ידי , )כי נוכחנו שזה עלול לקחת זמן רב(מפתח ההצפנה 

  .צריך להכיר את התכונות של השפה בה הוצפן המסר
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  ה האנגליתתכונות מעניינות של השפ 5.2.1
  :העלו את הממצאים הבאים, האנגליתבדיקות של טקסטים רבים בשפה 

אחריה על פי מידת .  Eהיא, )כמעט בכל טקסט, שמופיעה יותר מכל אות אחרת(האות השכיחה ביותר   .1

  . N, O, A, T:מימין לשמאל, שכיחותן באות

  .Eהיא , האות השכיחה ביותר בסוף מילה  .2

  .Tהיא , בראשית מילה האות השכיחה ביותר  .3

  .A -ו I: יש שתי מילים בנות אות אחת והן  .4

  .IN -ו  TOואחריה OFהיא , בת שתי אותיות, המילה השכיחה ביותר  .5

  .ANDואחריה  THEהיא , בת שלוש אותיות, המילה השכיחה ביותר  .6

ה ומסתיימת שהיא מתחיל, שימו לב(  THATהיא, שיש בה ארבע אותיות, המילה השכיחה ביותר  .7

   .)באותה אות

  .Uתבוא תמיד  Qאחרי האות   .8

  .Nהוא , (vowel)השכיח ביותר אחרי תנועה  (consonant)העיצור   .9

  : מימין לשמאל הן, האותיות הכפולות על פי מידת שכיחותן  10

LL, EE, SS, OO, TT, FF, RR, NN, PP, CC,.  

 .של אות אחרת" תחפושת"מופיעות באלא רק , פביתיתאל- כל התכונות שמנינו כאן לא משתנות בהצפנה מונו

יש חשיבות לכל פרט שעשוי , בניסיון לפצח צפנים. בעלי ניסיון בפענוח יגלו בטקסט המוצפן רמזים מבטיחים

אחרי קביעת . שכיחותן סמך ניתנות לפענוח על ,במסר המוצפן אחדות מהאותיות. לשמש כרמז לפיצוח הצופן

טקסט המוצפן לממצאים ב שכיחות האותיות להשוות את נתוני הוא ,ותלעש מה שנותר, השכיחות

עדיין מדובר  שהרי, מבטיח באופן מוחלט את נכונות הפענוחזה כמובן לא . של שפת המסר הסטטיסטיים

  .מוצקות בנתונים סטטיסטיים ולא בעובדות

רות להסתמך על נתוני חשוב לציין כי במקרים רבים המסרים המוצפנים הם קצרים מאד ואז אין כל אפש

  .שכיחות הופעתה של אות זו או אחרת בטקסט

. תווים 114,485ב האנגלי שהתקבלה מקובץ שהכיל "מופיעה היסטוגרמת שכיחויות של אותיות ה א' בנספח ג

י "ופותחה ע, התוכנה מופצת חינם באינטרנט.  CrypTool.exeההיסטוגרמה נבנתה בעזרת תוכנה שנקראת 

מתוך מטרה לעורר אמון בין לקוחות הבנק לגבי יחס רציני של הבנק , עבור הבנק הגרמני מספר מתמטיקאים

  .וכך קדם הבנק את היקף העסקאות שנעשות דרך האינטרנט עם הבנק הגרמני, לכל מה שנוגע להצפנה
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  מילות מתכונת 5.2.2
. יוחדות הנקראות מילות מתכונתבא מגילוי דפוסים מסוימים של מילים מ, רמז נוסף וסיוע ניכר לפיצוח צפנים

חשיבות רבה , ה זאתלעובד. מופיעה יותר מפעם אחת,שבה לפחות אות אחת , מילת מתכונת היא מילה

מתכונת של שוויון שתי (  XPPנניח שאתם רואים במסר מוצפן את המילה, למשל. לפיצוח צפנים רוץבמ

אם כי זו עשויה להיות גם , TOOאו   ,ALL, SEEשזו מילה שכיחה כמו, קרוב לודאי). האותיות האחרונות

  .ואחרות ODD, ADD, INN, EGG, ZOO :מילה פחות שכיחה כמו

. THAT -סביר שתתפענח כ, )מתכונת של שוויון האות הראשונה והאחרונה במילה( XYZXהמילה המוצפנת 

או  ,WHEREאו , THERE - סביר להניח שתתפענח ל BOCKCכמו , מילה מוצפנת בת חמש אותיות

THESE.  אבל היא עשויה לייצג גם מלים פחות שכיחות כמוNIECE ,אוROSES , או NOSES ועוד .

 .M -ו  R:היא מילת מתכונת עם שתי אותיות חוזרות, WHICH . ROMMRJהיא כנראה ABCDBהמתכונת 

  .הימור בלבד עדיין שזה ,אבל כמובן, LITTLEההימור הטוב ביותר הוא 

, TOMORROW ,PEOPLEיזהו במהירות מילות מתכונת כמו , ל צפניםכל המפצחים המיומנים ש

BANANA ,BEGINNING,COMMITTEE  שצמוד לה שם  ,אם המסר המוצפן זו ציטטה. ורבות אחרות

הוא  RBKJDRLDKMDכי  ,Dעל סמך החזרות של האות , כי אז מפצח מיומן יזהה, מחברה

SHAKESPEARE ולא אחר.  

חשוב לארגן  .זו טבלת שכיחות של מילות מתכונת, של כל מפצח צפנים חובב, אחד הכלים השימושיים ביותר

הטכניקה . שיהיה אפשר למצוא את המתכונת במהירות וגם את המלים שעשויות להתאים לה, את הטבלה כך

שנראית המבטיחה ביותר לגבי , כוללת ניסוח השערות ואחר כך בחירת ההשערה ,לפענוח מסרים מוצפנים

בשאר המלים , בשלב הבא מחליפים את האותיות המוצפנות באלה שפוצחו בעזרת ההשערה. ותמלים מסוימ

או שההשערה הובילה , האם הן מתקבלות על הדעת, לאחר מכן בוחנים את התוצאות. של המסר המוצפן

 יש יסוד ,מתקבלים על הדעתאם אמנם התקבלו צירופי אותיות . שאינם מתקבלים על הדעת, לצירופי אותיות

שההשערה , זו הוכחה לכך ,אולם אם התקבלו צירופי אותיות חסרי משמעות. להניח שפיצוח הצופן עלה יפה

  .בסעיף הבא ננסה את כוחנו בפענוח טקסט מוצפן. שגויה וצריך לנסות השערה חדשה

  

  אלפביתית-דוגמא לפענוח מסר המוצפן בהצפנה מונו  5.3
   :נודע מכתביו של סופר ציטטה הבא הוא המוצפן המסר

ZU   HO   UD   CUZ   ZU   HO   ZSGZ   AE   ZSO   JKOEZAUC  

אך אין אנו יודעים מה היה  ,באלגוריתם של שחלוף נההוצפ ציטטהכי ה ,אנו יודעים .הננסה את כוחנו בפענוח

יוון כ. לכן נחפש דרך לעקוף את הקושי הזה. לבדוק מיליוני מיליונים של מפתחות לנו זמןמפתח ההצפנה ואין 

כמו שכבר הערנו , המופיעות בו שכיחותן של האותיות חקר לא נוכל להסתמך על, שהמסר המוצפן קצר מאוד

כפי . ZSGZממילת המתכונת , יכולה אולי להיות, התחלה טובה. לכן כדאי לחפש דרך אחרת .5.2.1בסעיף 

  .ונראה מה נקבלננסה . כיוון שזו מילה נפוצה, THAT -סביר להניח שהיא מתפענחת כ, שראינו
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ZU   HO   UD   CUZ   ZU   HO   ZSGZ   AE   ZSO   JKOEZAUC  

  :שלבי הפתרון

, במסר המוצפןZ ב מעל כל וכתנעל ידי כך שנעשה זאת   ZSGZ=THATאת ההשערה ן קודם כלבחנ  .1

T ,מעל כלS  ב וכתנ, במסר המוצפןH, מעל כל וG ב וכתנA. רשמנו זאת בטבלה:  

  
   T      HT    TAHT     T T          T

CUAZEOKJ OSZ EA ZGSZ OH UZ ZUC DU OH UZ

  

  )להוסיף טבלה: (נוסיף זאת בטבלה. E -מתפענחת כ O -ש, השערה נוספת שנראית סבירה היא .2

המלה , ה הראשונה שלנועל פי ההשער. אבל כדאי להמשיך ,עוד קשה לראות לאן זה מובילבינתיים   .3

ZU ,מתחילה באות , שהיא מילה בת שתי אותיות ומופיעה פעמיים בטקסטT ,לבדוק השערה  ננסה

את , בטקסט המוצפן Uמעל לכל האותיות  ,בטבלה םנרשוזאת על ידי כך ש ןבחנ. ZU=TO: נוספת

  :נקבל .Oהאות 

  
 O T  E    EHT    TAHT E  O T  T O   O  E   O T 

CUAZ E O K J  OSZ EA ZGSZ OH U Z  Z UC  D U  O H  U Z 

  

על ידי  ,ופוענח כבר אולי שתיים מהןש, אותיות 3היא בת  המלה הרביעית .נוספת ההשער ןבחנ  .4

נבחן . קיימות אפשרויות רבות, לגבי האות הראשונה שלה .OTאותיות אלה ה. ההשערות הקודמות

כפענוח של , H - כיוון שכבר השתמשנו ב, H -להתפענח כ היא לא יכולה , Cאשונה היאהאות הר. אותן

S לב שהאות םשינ .אלפביתי- ומדובר בצופן מונוC  המילה  מת שלויבמסר המוצפן מופיעה גם בס

 TIONאנו יודעים כי הסיומת .  _T_Oשם מופיעות לפי ההשערות הקודמות גם האותיות , האחרונה

. I -מתפענחת כ A - ו N -מתפענחת כ C -ש ,זה נותן יסוד להשערה. צה במילים רבותנפושהיא סיומת 

גם לכן  .NOT מתפענחת למילה בת משמעות ,CUZ - המילה הרביעית במסר המוצפןש מכאן נקבל

  :נוסיף זאת בטבלה .ההשערה הזאת נראית מבטיחה

  
NO T  E    EHT    TAHT E  O T  T ON   O  E   O T 

CUAZ E O K J  OSZ EA ZGSZ OH U Z  Z UC  D U  O H  U Z 

  

  :נקבל כי אז, על פי הנימוקים שהעלינו,  A=I - ו  C=N,אם אמנם

  
NOI T  E    EHT   I  T AHT  E  O T  T ON   O  E   O T 

CUAZ E O K J  OSZ  EA Z GSZ  OH U Z  Z UC  D U  O H  U Z 
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נותר לפענח את האות , במסר המוצפן AEמילה ב. נעלה השערה נוספת ,שמסתמנות לאור ההצלחות  .5

E . אינה יכולה להיות המילהIT, כיוון שב- T כפענוח של כבר השתמשנו Z.  המילה המוצפנתAE ,

ש המילים שתיצור צירוף בעל משמעות של שלו, אנו מחפשים מילה כזו. THE-ל THATבין  נמצאת

THAT __ THE .המילה IS לכן השערתנו היא ש. תאיםלה עשויה-E  במסר המוצפן מתפענח ל- S .  

  
NOI T S E    EHT  SI  T AHT  E  O T  T ON   O  E   O T 

CUAZ E O K J  OSZ  EA Z GSZ  OH U Z  Z UC  D U  O H  U Z 

  

   :הפענוחלהשלים את  אפשרבשלב זה כבר 

TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION  

  

  .המחזאי הבריטי הנודע, מחזהו המפורסם של ויליאם שייקספיר, "המלט"הציטטה לקוחה מתוך 

היינו . לא היינו מגיעים לפענוח הטקסט המוצפן, הנחה שונה מזו שהנחנו, באחד השלבים, אילו היינו מניחים

במקום זו , שמעות והיינו נאלצים לחזור אחורנית ולנסות השערה חדשהנותרים עם צירוף אותיות חסר מ

  .וכך עד שהיינו מעלים השערות נכונות ומפענחים את מילותיו המעמיקות והיפות של שייקספיר. שהכזיבה

  

  :40 פרמס שאלה 
  :שהוצפן בהצפנת שחלוף מונואלפאביתית , C –נתון מסר מוצפן 

  
C R C N   A   O E B X C P   D X A D   Y A W   O P C A D C V   H M   A     

  
Q C N E K W   O A N   A Z Y A M W   H C   V C O E B X C P C V   H M    

  
A N U D X C P   Q C N E K W                                                                          

  
  :המרוכזים בטבלה, שותכם מספר רמזיםלר. Pפענחו אותו וגלו את המסר המקורי 

  
  Plain Text 

 
Cipher Text  

 
A A 
N  N 

THAT DXAD  
G Q 
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  הערת סיכום  6
הדרך . שלכם הפיצוח תגדל מיומנות, בכך לעסוק ככל שתרבו. שעשוע גדול עשוי להיותפיצוח מסר מוצפן 

עם  לכם להתמודד ןיתיכלשהו ושיצפין מסר  ,פיצוח מסרים מוצפנים היא לבקש ממישהו הטובה לתרגל

שזה , אבל כמובן ,מאשר מסר קצר, יהיה יותר קשה לפענוח, שמסר ארוך, כותב המסר עשוי לחשוב. הפענוח

הוא בלתי ניתן  , COMEכגון, מסר מוצפן בן מילה אחת. ההפך הוא הנכון דווקא, לעיתים. לא תמיד נכון

  !!!ונותאותיות ש 4הוא עשוי להיות כל מילה בת . לפיענוח

שאם , עבק Claude E. Shannonששמו , "תורת התקשורת"מתמטיקאי אמריקני ומייסד הענף המתמטי 

 20אבל אם הוא מכיל . כמעט וודאי שהוא בעל פתרון יחיד, אותיות או יותר מזה 30המסר המוצפן מכיל 

  !!!למצוא לו יותר משני פתרונות, בדרך כלל ,כי אז אפשר, אותיות או אף פחות מכך

כי כשאתם עובדים על מסר מוצפן ארוך ובוחנים , בהמשך חקירותיכם ובהמשך לניסיונות פענוח נוספים תגלו

כי השערתכם נכונה וכעת , בטוחיםשבו אתם  ,מגיע בסוף הרגע המרגש ,שמאוששים זה את זה ,רמזים רבים

  . במצב דומה נמצא גם המדען החוקר. זה רק עניין של זמן להשלמת הפתרון

  . כך בסעיף הבאעל 
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  המדען כמפצח צפנים  7
לבין עבודת המדען ושיטת המחקר , יש דמיון רב בין תהליך הפענוח ותחושת הסיפוק כשנמצא הפתרון הנכון

 )כהשערה(כדי לנסח , שבו הוא חש כי יש בידיו מספיק ראיות, גם בעבודת המדען מגיע הרגע. המדעית

  .תיאוריה מדעית חדשה

כי פענוח מסר , זאאמר כבר  ,17 -שחי במאה ה ,סוף הגרמני ווילהלם גוטפריד לייבניץהמתמטיקאי והפילו

שלכאורה אינן קשורות זו לזו והוא , ידועות למדען שלוש עובדות, למשל, אם. מוצפן כמוהו כפתרון בעיה מדעית

ממש כמו . ת להתאיםלווכשי, לחשוב על תריסר תיאוריות, הוא עשוי, )משותף(מנסה לתת להן הסבר אחד 

, אבל כשנתון מספר רב של תצפיות. שהמפענח עשוי לחשוב על תריסר פענוחים אפשריים למילה קצרה

, לא קל לפתח תיאוריה. שצריך לפענח אותו, זה דומה למצב בו נתון מסר מוצפן ארוך, שצריך להסבירן

. ריות וחסרות קשרשקודם לכן נראו בלתי מוסברות ואולי אפילו מסתו, שתסביר מספר רב של עובדות

 יש יסוד איתן להאמיןאפשר לומר ש, כשממציאים תיאוריה כלשהי והיא אמנם מסבירה את מאות העובדות

ככל שמספר המלים המשמעותיות , נכונותו של פתרון למסר מוצפן ארוךל כשם שיש יסוד איתן, נכונותהב

  .בפענוח גדל והולך

את בדיקת כל , לכל היותר, הוא דורש. ח של צופן הוא סופיתהליך הפענו. ובכל זאת קיים הבדל בין השניים

תהליך המחקר המדעי , לעומת זאת. אבל הוא סופי, זה עלול להיות תהליך ארוך. המפתחות האפשריים

אין זה משנה כמה ניסויים כבר אוששו את נכונות . הוא אינסופי, וקביעת נכונותה של תיאוריה מדעית

, ואף פעם אין בטחון מוחלט שניסוי כזה לא יתבצע אי פעם, בלבד כדי להפריכהמספיק ניסוי אחד , התיאוריה

  . תמיד קימת האפשרות שאירוע כזה עוד יקרה

, כתב גלילאו גליליי ,"הספר הגדול של הטבע. "של היקום" מילות המתכונת"אפשר לומר כי חוקי המדע הם 

אך מתמיד של , ק ועוסקים בפענוח איטיהמדענים הם מפצחי כתב החידה הענ". כתוב בסמלים מתמטיים"

  . אינסוף סודותיו המוצפנים של הטבע

הוא נחשב למייסד המדידה בניסויים  .17 -ובראשית המאה ה 16 -פעל בסוף המאה הגליליי חי וגליליאו 

" אגדה"ה. בקרבת כדור הארץ, הוא בצע ניסויים רבים למדידת מהירות הנפילה של גופים שונים. פיזיקליים

שכל  דבר(הוא היה מן הבודדים שהעז להצהיר  .ממרומי מגדל פיזה הנטוי, פרת כיצד הפיל עצמים שוניםמס

הצהרה שנחשבה בזמנו לכפירה נוראה בכתבי , כי הארץ היא המקיפה את השמש, )טחוןיילד בימינו יודע בב

הביאו את גליליאו כל הלחצים האלה . הובא למשפט ונדון למוות על המוקד, על כך הושם במעצר. הקודש

בכל זאת : "אך ברגעיו האחרונים הצהיר את הצהרתו המפורסמת ביותר. לחזור בו מהצהרתו על תנועת הארץ

  ".נוע תנוע
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  אלפביתיים -צפנים פולי  8

  הקדמה 8.1
כי ה המפצח לכן אם מגל. ערכי- חד-צופן חדזהו  ,אלפביתי-הצופן המונו הכרנו את חולשתו הבסיסית של

בכל  'במקום צ' א, א יכול לרשום בביטחוןהואז על ידי כך ', מצפינה את האות א' האות צ, במילה מסוימת

צפנים כאלה כפי  .אלפביתיים-כולם מונו היוכל הצפנים שראינו עד עתה . המילים של הטקסט המוצפן

  .מסרים רבים לפענוח, או אם עומדים לרשות המפענח, בעיקר אם המסר ארוך, נם קשים לפיצוחאי, שראיתם

 הם מוכרחים, ות גבוההסודי ברמת ניצבים בפני הצורך לשגר מסרים, כיוון שהצבא והממשלה של כל אומה

צפנים אלה הם הכצפנים . אלפביתיים-מצפני השחלוף המונו, הרבה יותר קשים לפיצוח, להשתמש בצפנים

עשויים סמלים שונים , צפנים כאלה שבהם לכל אורך הטקסט המוצפן, כלומר). הרבה=פולי . (אלפבתיים- הפולי

עשוי להיות תולדת הצפנה , להיות תולדת הצפנה של אותה אות בטקסט המקורי ואותו סמל בטקסט המוצפן

הצפנים . ערכיים-חד-אינם חד במילים אחרות אפשר לומר כי צפנים אלה .של אותיות שונות בטקסט המקורי

, אבל אסור שיהיו יותר מדי מסובכים. אלפביתיים עשויים להיות מסובכים מאוד ולכן קשים מאוד לפיצוח- הפולי

  בפרק הבא נכיר דוגמאות של צפנים מקבוצה . כיוון שאז גם ההצפנה וגם הפענוח שלהם ייקחו יותר מדי זמן

  .יעילים אך פשוטיםצפנים  -זו 

  

  לפי מילת מפתח אלפביתי- פן פוליצו 8.2
כלומר מילה , היא על ידי שימוש במילת מפתח מגבלות הצופן המונואלפאביתי אחת השיטות להתגבר על

ים הצפנה באמצעות מילת נדג. אלפביתיים-כתוצאה מכך מקבלים צופן שאינו מונו. המשמשת כמפתח ההצפנה

   :נצפין את המסר. מפתח

MEET YOU IN ORLANDO                                                                   

כדי לבצע זאת ממספרים את האותיות לפי סדר הופעתן  .HOMEנצפין אותו בהזזה על פי מילת המפתח 

מקבלים . ממספרים אותן בהתאם. רביעית O - שלישית ו M, שניה Hהאות  ,ראשונה מופיעה Eהאות . ב"בא

  :2431י את המפתח המספר

1  3  4  2  

          E M O H 



 

  צפנים סימטריים            51                                 הצפנה חלק א

  

  

). כמו בשורה העליונה בטבלה( מספר פעמים כדרוש, המיועד להצפנה, מעל מילות המסר המפתח נכתוב את

שרשום (כך מוחלפת כל אות במסר . לפי המספר הרשום מעליה, נצפין אותו על ידי הזזת כל אחת מאותיותיו

נקבל בסופו של התהליך  .של המספר שמעליהבהזזה , ב"באות הנמצאת בא, )בשורה האמצעית בטבלה

  :הבא בשורה התחתונה של הטבלה את המסר המוצפן

  

1 3 4 2 1 3 4  2 1  3 4 2  1 3 4 2 

O D N A L R O  N I  U O Y  T E E M 

P G R C M U S  P J  X S A  U H I O 

 

מוצפנת  Oהאות . I -ופעם כ  H- מוצפנת פעם כ, שבמסר  Eהאות. נבדוק? אלפביתי-האם הצופן הזה הוא מונו

אנו . Oוגם את  Nמצפינה גם את  Pהאות . Rוגם את  Tמצפינה גם את  Uהאות . P -ופעם כ S -פעמיים כ

, המקורי במסראחת כלומר בצופן כזה אות . אלפביתי- זהו צופן פולי. אלפביתי-רואים שהצופן הזה אינו מונו

 ותלהיות מוצפנ ותיכול המקורי וצפן ואותיות שונות במסרעשויה להיות מוצפנת לאותיות שונות במסר המ

היא . אינה מונו אלפאביתית, ערכית-חד-לפיכך קבלנו שיטת הצפנה שאינה חד .לאותה אות במסר המוצפן

  .ערכית-אלפאביתית רב-נקראת פולי

 מפתחת האת מלות המפתח קל מאוד לזכור ולכן אפשר לשנות א .לשימוש במילות מפתח יש יתרונות ניכרים

. על מילת מפתח חדשה עם הנמען זה להסכים, כל מה שצריך. או כל יום, אפילו כל שבוע, לעתים קרובות

זו טכניקה בעלת ערך רב וידועה עוד , חד רב ערכיכדי להשיג צופן , השימוש במלות מפתח או במשפטי מפתח

  .מימי קדם

  

  שאלות  8.2.1

  :42שאלה מספר  

  ? זנב ומזוודה, רגליים 4בעל , זה אפורמה  - : סב שלח לנכדו חידה

  .  JANET:היא מילת המפתח ,בהזזה, באנגלית מוצפנת שובההנכד שלח ת

   DNSW  XHHS KSJP  RCYU  JT :          התשובה המוצפנת

  ?מהי תשובתו של הנכד



 

  צפנים סימטריים            52                                 הצפנה חלק א

  

  

  :43שאלה מספר  

  ? כאשר התחרו ביניהם בריצה, מה אמר הצב לארנב

  תק נלתרניינע ודאג עזמי א: היא המוצפנת של הצב קריאתו

נגד כיוון , במסלול ספירלי, המסר המקורי נרשם בטבלה. עמודות 5 -שורות ו 4בטבלה של  היא ההצפנה: רמז

כל אות מעל , היא נרשמה מעל לטבלה. "מרדכי"מילת המפתח היא . השעון החל מן המשבצת הימנית העליונה

אחר כך שנו את הסדר של עמודות הטבלה וסדרו . וכך הלאהמעל לעמודה הימנית ' האות מ. עמודה אחרת

. כל עמודה נרשמה לפי הסדר וכך התקבל המסר המוצפן. אותן לפי ערכן המספרי של אותיות מילת המפתח

   .לכם לא נותר אלא לפענח אותו

  

  אלפביתי לפי תאריך- צופן פולי  8.3
השימוש בו מאפשר לשנות את מידת ההזזה  .יךהוא צופן הזזה לפי תאר, אלפביתי-דוגמא נוספת לצופן פולי

נניח , למשל. אפשר להשתמש בתאריך בו נשלח המסר כמפתח ההצפנה. של כל אות מאותיות המסר המקורי

בהתאם , כל אות במסר תוזז, מפתח ההצפנה הוא 21203 ,וללא הנקודות  21.2.03-שאתם שולחים מסר ב

  . לספרת התאריך שמעליה

  :דוגמא

2140 32  1   40 3 21   403   

  THIS  IS  A  SUNNY  DAY    :המסר המקורי

  .כל אחת מאותיותיו, רושמים את המפתח מעל למסר המקורי ומזיזים בהתאם

         VIMS  LUBW  URQZ  HAB:המסר המוצפן הוא

, Z -אם מגיעים ל. כדי לפענח רושמים את ספרות המפתח מעל אותיות המסר המוצפן ומזיזים כל אות לאחור

  .)כדי להקל על ארגון הנתונים רשמו אותם בטבלה(  A -חוזרים ומתחילים מ, תוך כדי ההזזה

   M -במסר המקורי מוצפנת פעם כ  Iלמשל האות. אלפביתי-שימו לב שהצופן האחרון שהכרנו אינו מונו

ופעם  Aפעם במסר המוצפן מייצגת  Bהאות . W - ופעם כ U - פעם כ , S-מוצפנת פעם כ Sהאות  .L -ופעם כ

Y .כל צירוף  .כמובן שאין צורך להשתמש דווקא בתאריך כמפתח. כל זה מקשה מאוד על פענוח המסר

אנו משתמשים . ובלבד שהשולח והנמען יודעים אותו ואף אחד חוץ מהם אינו יכול להשיגו מספרים יתאים לכך

  .כדי להקל על זכירת מספר המפתח רק, מפתח במילת
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שבה תהליך  ןכיוו, אולי תעדיפו אותה על זו של קרול. יש דרך נוספת להשתמש בטבלה ובמילת המפתח

 יאדמירל בצי הבריט, על שם ממציאה,  Beaufortשיטה זו נקראת שיטת. הפענוח זהה לתהליך ההצפנה

. כשיטה למשלוח מסרים סודיים על ידי הטלגרף או על ידי גלויות דואר, מכר את שיטתו לבריטניה 1857שנת ב

  .פני 6הוא מכר את שיטתו במחיר סמלי של 

האות הראשונה (  V-ו) האות הראשונה במסר(  Mנדגים כיצד פועלת השיטה על ידי בחינת ההצפנה של

עולים  . V-שמחוץ לטבלה ומתקדמים ימינה בשורה עד שמגיעים לבעמודה   Mמוצאים את). במילת המפתח

בעמודה  Jבפיענוח מוצאים את . תהיה האות הראשונה בטקסט המוצפן  J.בראש העמודה  J-עד שמגיעים ל

  .בראש העמודה  Mועולים עד  V-מתקדמים ימינה עד ל, השמאלית

  
  מכונת האניגמה  8.4.4

האניגמה . מלחמת העולם השניהבימי  םגרמנישפתחו ה יאלפבתיתפול מכונת הצפנהמכונת האניגמה היא 

. שסיכן את הצי הבריטי זמן רב, היא נתנה בידי הגרמנים יתרון גדול. ערבולים חוזריםשחלופים וידי  הצפינה על

 של מכונת האניגמה סיפור חילוצה. האמריקאים ואחרים השקיעו מאמצים עצומים בפענוחה ,הבריטים

 הכרעתל שסייעו,מרתקותחשובות וההם מן הפרשיות ה, האניגמהשל צופן הופענוח  ותטבוע ת גרמניתומצולל

  . מלחמת העולם השניהב המערכה באירופה

כל רוטור . מכונת האניגמה הייתה מורכבת משלושה רוטורים שהסתובבו במהירות קבועה יחסית האחד לשני

השחלוף והסבוב ביחד יצרו הצפנה , גם הסתובבמפני שכל אחד מהם . ב הלועזי"ביצע שחלוף של אותיות הא

  .אלפבתית-כמו השמוש במילת מפתח יחד עם הצפנת הזזה שיוצרים ביחד הצפנה פולי, אלפבתית-פולי

  :כמו למשל סימולציה של מכונת האניגמה בכתובת, ברשת האינטרנט תוכלו למצוא מידע רב על האניגמה

http://homepages.tesco.net/~andycarlson/enigma/enigma_j.html.   

  .'כדאי לקרוא ולהרחיב את הידיעה על מכונת הצפנה זו לפי רשימת הקישורים שבנספח ו

כדאי מאוד לקרוא , הספר מרתק". סיפור הקרב על הצופן –אניגמה "הספר " יבנה"בהוצאת , בעברית יצא לאור

שפרוייקט , מעניין לדעת. יפיורי הידועהיהודי בריטי ממשפחת מונט, סיבאג מונטיפיורי –כתב אותו יו . אותו

  .לי'פיצוח האניגמה בבריטניה התרחש באחוזת המשפחה בפארק בלייצ



 

  צפנים סימטריים            61                                 הצפנה חלק א

   One Time Pad -הצופן שאינו ניתן לפיצוח  9
שבדרך כלל המסר , היא) גם כאלה הלקוחות מספר(עם מילות מפתח  הזזההחולשה הבסיסית של צופן 

שנמצאות בטקסט המקורי אל , של תבניות לשון בסיסיות" קותגורר העת"זה . והמפתח הם באותה שפה

הפענוח  משימת, שפת המפתח שונה משפת המסר אם אפילו. הטקסט המוצפן ומספק רמזים למפענח

כיוון שיש דמיון , בסופו של דבר המפענח מנחש את שפת המפתח ומפענח את המסר. אם כי קשה, אפשרית

כיצד אפשר להתגבר על . בין השפות ולא רק בתוך השפה גם חרותרב בתבניות לשון ותכונות לשוניות א

אם המפתח לא מבוסס על שום שפה , אפשר להתגבר על כך? שרידותן העקשנית של התכונות הלשוניות

שווה למספר אותיות , המפתח יכול להיות צרוף אקראי של אותיות כך שמספר האותיות במפתח. טבעית

בנינו מפתח  - " הצפנה מנצחת"במקרה כזה השגנו  .שימוש חד פעמי) פתחבאותיות המ( הטקסט ועושים בהן

, הזזהצריך לבחור צופן , כדי להגיע למערכת חסינת פיצוח, במילים אחרות .שאינו ניתן לפיצוח, חד פעמי

אורך המפתח צריך להיות כאורך הטקסט . שנבחרו אקראית, )אותיות(שהמפתח שלו מורכב ממספרים 
   .המקורי

. 1917 שנתצבא אמריקאי ב איש הוא הומצא על ידי. Vernianאו צופן , One Time Padהזה נקרא הצופן 

, כמו כן השתמשו בה בתקופת המלחמה הקרה. הרוסים השתמשו בצופן זה לתקשורת הרדיו הסודית שלהם

 .מוסקבהלקרמלין ב וושינגטוןב הבית הלבן החם בין )הטלפון( בקו. 20 -של המאה ה 60 -וה 50 -בשנות ה

אות אחרת  הסתברות להצגתה של אות מסוימת בטקסט המקורי על ידיהכיוון ש, הצופן הזה הוא בלתי מנוצח

 ,בשיטת הצפנה זו גם אי אפשר לגלות תבניות לשוניות .היא משתנה כל הזמן, בטקסט המוצפן אינה קבועה

  . כיוון שכל בחירה של מפתח היא אקראית

נפתור את ? האותיות של השפה האנגלית 26 - אפשר ליצור מ, ה מזהשונים ז, כמה מפתחות אקראיים

נתייחס לספרות , באותיות ומפתחות במקום לדון, נשנה אותה מעט בשלב הראשון. השאלה במספר שלבים

 10כל ב על ידי שימוש אפשר ליצור ספרות בני שתיכמה מספרים , אנחנו יכולים לשאול למשל. ולמספרים

אלה כל המספרים בין אפס , התשובה כמעט מיידית? )ות בלתי מוגבל של כל ספרהעם מספר חזר( הספרות

  .99 -ל

  00, 01, 02, 03, 04.......,99                                :נרשום אותם

  .כמובן 100                ?כמה מספרים כאלה יש

  102=100           : ואפשר כמובן לרשום זאת

 -ל 000כל המספרים בין , 103 :התשובה היא ?אפשר ליצור מעשר הספרות רותספ 3בני כמה מספרים 

 בסך הכל 999,999,999,999 -כל המספרים בין אפס ל - ? אפשר ליצור ספרות 12בני כמה מספרים .999

1012.  

  .שנקרא טריליון, מיליון מיליונים, ספרות 12זהו מספר בן 
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אז מספר , מציין את מספר הספרות במספר  nמר שאםאפשר לו: נכליל את ממצאינו מן השלב הראשון

  .10n: שאפשר ליצור הוא, ספרות  nבני, המספרים השונים

 .באותיות למשל, אבל נחליף את הספרות בסמלים אחרים ,נשאל את אותה השאלה. כעת נעבור לשלב השני

במקום  ?שפה האנגליתב, אפשר ליצור, אותיות nשאורך כל אחת מהן , שונות זו מזו" מילים"נשאל כמה 

 nשאורכם, כמה מפתחות שונים זה מזה: בכך חזרנו לשאלת המוצא. אפשר גם לומר מפתחות הצפנה" מילים"

מספר המפתחות  ,26כיוון שמספר האותיות בשפה האנגלית הוא ? בשפה האנגלית, אותיות אפשר ליצור

 56למשל אם הטקסט בן . פנה אינו ישיםהפיצוח של ההצ, גדול  nשעבור, כך. 26nהוא ,  nהאפשריים שאורכם

  .ספרות 80כלומר מספר בעל , 1079שזה בערך , 2656כי אז מספר המפתחות האפשריים הוא , אותיות

אחד מהם אנחנו . ספרות בקירוב 80 כפי שאתם רואים מקבלים שמספר המפתחות האפשריים הוא בן

, אקראית היא הופעתן של כל האותיות One Time Pad - כיוון שב .אבל הסיכוי למצוא אותו אפסי, מחפשים

א יכולה הי ,לנבא מה תהיה האות הבאה אין שום דרך, אין זה חשוב כמה אותיות של המפתח כבר ראינו יאז

, המשמעות של עובדה זו היא. כל המפתחות אפשריים באותה מידה ,במילים אחרות. להיות כל אחת מהן

 .תרונות רביםהפענוח אין פתרון יחיד אלא פית שלבעי

על ידי שימוש (למסרים שונים עשוי להתפענח , One Time Padשמסר שהוצפן על ידי , פירושו של הדבר הוא

אבל כיוון שלמפתח ההצפנה של המסר אין שום  ,כולם מסרים בעלי אותו מספר אותיות, )במפתחות שונים

הוא המסר  מנוסחי הפענוח נוסח אין כל אפשרות להחליט איזה, תכונה המבדילה אותו ממפתחות אחרים
רק אחד מכל אלה הוא בעל , באורח מאוד יוצא דופן, אלא אם כן .אין כל אפשרות לזהות אותו. המקורי

  .משמעות וכל מיליוני האחרים הם חסרי משמעות

  :שימו לב לפרטיה. עובדה זו מודגמת בטבלה

 בשורה השלישית מפתח הצפנה אפשרי. יובשורה השניה ייצוגו המספר Cבשורה הראשונה מופיע מסר מוצפן 

K1 ,בשורה הרביעית מופיע ייצוגו המספרי של המפתח . שאולי באמצעותו הוצפן המסרK1.  בשורה החמישית

  :רשום הייצוג המספרי של הפענוח בהתאם לנוסחה

1K-C = 1P  

  

  ).באותיות(בשורה השישית רשום הפענוח הסופי 

  :למשל בטור השמאלי. וסחה עשוי לתת תוצאת ביניים שליליתשימו לב כי החישוב של הפענוח לפי הנ

C = Q = 16,   K1= Y = 24  

      P1= Q - Y = 16 - 24 = -8 = 26-8 = 18 = S 

  )קל להבין את הביטוי הזה אם זוכרים כי אפשר לראות בחשבון המודולרי חשבון מעגלי –הערה (
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(1) C אותיות Q Q  N A F C U M E Y B E X L Q 

(2)  C16 11 23 4 1 24 4 12 20 2 5 0 13 16 16  מספרי 

(3) K1 אותיות Y Q B M I U D F C B D P I L J 

(4)    K1 9 11 8 15 3 1 2 5 3 20 8 12 1 16 24 מספרי 

(5) P1 אותיות S A M T S I R H C X Y P P A H 

(6)   P1 7 0 15 15 24 23 2 7 17 8 18 19 12 0 18 מספרי 

(7) K2 ותיותא  M F F N Y U I P N Y X T V R D 

(8)   K2 3 17 21 19 23 24 13 15 8 20 24 13 5 5 12 מספרי 

(9) P2 13 20 2 11 4 0 17 23 12 8 18 18 8 11 4 מספרי 

(10)   P2 אותיות E L I S S I M X R A E L C U N 

 
 C:  Q Q N A F C U M E Y B E X L Q - המסר המוצפן ,למשל  )1(

 K1:  Y Q B M I  U D F C B D P I  L Jהמפתח הוא  אם. One Time Pad-הוצפן ב  )3(

 P1:  S A MT S I R H C X Y P P A H המסר המקורי הוא  )6(

 K2:  MF F N I U I P N Y X T V R Dוא ה המפתחאבל אם   )7(

 P2:  E L I S S I MX R A E L C U N אז המסר המקורי הוא )10(

  

כולם סבירים , אותיות באים בחשבון 15כל המפתחות שאורכם . ! אי אפשר לדעת? וריאז מהו המסר המק

יהיו  אבל עדיין, רובם יתנו מסרים חסרי משמעות יש לשער כי ).2615(  1021-באותה מידה ומספרם יותר מ

 One -לכן אפשר לטעון את הטענה הגורפת שצופן ה. לא נוכל לדעת מהו המסר המקוריו רבים בעלי משמעות

Time Pad הוא חסין פיצוח לחלוטין .  
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  שאלות  9.1

  :47שאלה מספר  

  :נתון הטקסט המוצפן

H M P Z X S M D J K O E B 

  :היה K1מפתח ההצפנה ו One time Padשיטת ההצפנה הייתה מהו הטקסט המקורי אם . א

9 8 2 11 11 14 21 15 23 7 1 26 19 

  :היה K2מהו הטקסט המקורי אם מפתח ההצפנה . ב

3  20  7  23  6  16  15  25  21  17  1  10  10  

והוא  מילים 3בשני המקרים הטקסט המקורי הוא בן  .בטקסט המוצפן רשומות המילים ללא רווחים  :הערה

  .One time padהוצפן בשיטת הזזה עם 

  

  :48שאלה מספר  

  ?מהו הטקסט המקורי, "גלזוז משלחנ"נתון הטקסט המוצפן 

   :המפתחותפענחו אותו בעזרת שני 

  ).6, 2, 14, 7, 0, 7, 0, 1, 6, 11: ('מפתח א. א

  )8, 10, 4, 15, 0, 19, 14, 20, 11, 19: ('מפתח ב. ב
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  ?מדוע אין משתמשים בו לכל ההצפנות, הוא כל כך מאובטח One Time Pad - הצופן של ה, אם אמנם

, ר קטן של משתמשיםהסיבה היא שהצופן הזה עשוי להתאים רק למערכות תקשורת המשרתות מספ

שהן עתירות , במערכות תקשורת מודרניותאבל היישום של שיטה זו . שנזקקים רק למעט התקשרויות ביניהם

אז במהלך , פעמי בלבד-כיון שהמפתח מיועד לשימוש חד. משתמשים והתקשרויות הוא איטי ומסורבל מאוד

. מפתח חדש, ור ליעד ומן היעד למקורצריך לייצר לכל תנועה של מידע מהמק, המוצפן session)(הקשר 

מורכב מפעולות , ברכישת כל מוצר, בין הלקוח לסוחר) session(הקשר , במערכת סחר אלקטרוני, למשל

  : רבות של מעבר מידע בין הלקוח לסוחר

  , הקונה מבקש מוצר מהסוחר  *

  , מהלקוח) חשבון בנק ואופן תשלום, פרטי זיהוי(הסוחר שולח טופס בקשת פרטים אישיים   *

  , הקונה שולח לסוחר את הטופס מלא בנתונים  *

  , הסוחר מעביר את נתוני הלקוח לחברת האשראי לשלם אמות אשראי  *

  , חברת האשראי מחזירה תשובה לסוחר  *

  . הסוחר שולח תשובה ללקוח  *

סוחרים היו לו היא, שכל משתמשי הסחר האלקטרוני היו חייבים לעבור, תארו לעצמכם את מסלול הייסורים

  .הצפין בכל שלב במפתח שונהל יםנאלצ והיו מבצעים כך את קשרי הלקוחות שלהם

מחייבת ייצור , one time padהצפנת המידע שעובר בתקשורת במערכת סחר אלקטרוני בשיטה של , לסיכום

בהן נפח מידע ת ומערכבאינה ישימה גם היא . ולכן אינה ישימה sessionשל מספר רב של מפתחות עבור כל 

  .)כי אז אורך המפתח היה עצום( גדול המידע שעובר בתקשורת הוא



 חזרה לקראת משימה מסכמת בנושא סייבר ואינטרנט

 רחל פרלמן פיתוח:
 
 

 ראשונה שאלה

 .3הוחלט על בסיס ספירה  טריפלבמדינת 

 הוא : 3משקל הספרה השביעית מימין בבסיס  .א

1  1000 

2  43 

3  73 

4 63 

 
 

 הוא:  3של המספר התלת ספרתי הגדול ביותר בבסיס  העשרוניערכו  .ב

1  333 

2  222 

3  26 

4 33 

 
 

 את שני  לפניכם סדרות בבסיסים שונים. לכל סדרה, בהתאם לבסיס, יש להוסיף  .ג

 האברים העוקבים.   

 :של האברים בבסיס הנתון מצאו את החוקיותלפני הוספת האברים   

1   , ______,  _______3, 123, 11310      
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2   , , ______,  ______16, 3B16, 3916, 371635 

3   , , ______,  ______16AE, 16C, A16AA 

 
 

 : 3123של המספר  העשרונימה ערכו  .ד

1  123 

2  33 

3  664 

4 209 

 

 
 שנייה שאלה

 

 :איזה מהמשפטים הבאים נכוןיש לסמן  .א

1  16= (3*4) 8(3*4) 

2  16< (3*4) 8(3*4) 

3  16> (3*4) 8(3*4) 

 

 סמן איזה מהמשפטים הבאים נכון .ב

1  16= (10*11) 8(10*11) 

2  16< (10*11) 8(10*11) 

3  16> (10*11) 8(10*11) 
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 סמן איזה מהמשפטים הבאים נכון .ג

1   הינו זוגי 1111111111111111המספר 

2   זוגי-הינו אי 1111111111111111המספר 

 

 
 שלישית שאלה

 :מספר בינארילפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית על 

 

 1את הערך  binקבע במשתנה  (1)

 1את הערך  resultקבע במשתנה  (1.1)

 פעמים 4חזור  (2)

 1או  1הכנס ספרה –שאל והמתן  .א

 numקלוט את התשובה המספרית למשתנה  .ב

 result(num*bin)+ את החישוב  resultקבע במשתנה  .ג

 bin*2את החישוב   binקבע במשתנה  .ד

 resultהדפס את  (3)

 
 

 המעקב המצורפת( יודפס: )ניתן להיעזר בטבלת 1111עבור המספר הנתון  .א

1  9 

2  20 

3  8 

4  01   
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  יודפס: 1111עבור המספר  .ב

1  13 

2  16 

3  01 

4 01    

 
 הסבירו בקצרה את תוצאת האלגוריתם בסעיפים הקודמים   .ג

 

 

 רביעית שאלה

 
 ":בכייףלפניכם הטופולוגיה הבאה מביה"ס "לומדים 

 מתייחסות לטופולוגיה זו ה'-א'השאלות 

 

 
 הקיפו את התשובה הנכונה .א

1 
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 כדי שיהיה אפשר להעביר מידע  hub / router / switchאנו נחבר   1 –במיקום . 1א 

 ברשת בלבד אחד למחשב

המחשבים  לכל  מידע  כדי שיעבור  hub / router / switchאנו נחבר   1 –במיקום . 2א 

 ברשת ברשת

 

מה ההוראה  PC3 -ומעוניין לבדוק האם יש קשר תקין ל PC2טכנאי ביה"ס יושב במחשב  .ב

 שעלי לבצע?  

            

            

 

 IPשל המחשב שהוקצתה עבורו כתובת  mac adress-טכנאי ביה"ס מעוניין לבדוק מהו ה .ג

 מה ההוראה שעליו לבצע? 192.168.1.3הבאה  

           

           

 

 

 .  192.168.1.3הבאה  IPבבית של אברהם הוקצתה כתובת  .ד

 קיימת כתובת זו. PC1אברהם בדק וגילה שגם בביה"ס במחשב  

 לא / כןהאם כתובת זו חוקית ?  

 : קומינ

           

           

 

 
( לכן מצורף מטה שרטוט) –עבור ביה"ס משחקים לימודיים מעוניינים להוסיף שרת עם אתר  .ה

 . 1חיברו אותו לנקודה מספר 

  בהתאם:החסרים מלאו את הפרטים 
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 חמישית שאלה

 דנה משתמשת בשיטת ההצפנה באה כדי להצפין: 

p×5)mod26)c= 

 את החישוביש להציג ?  Gמהי האות המוצפנת שתקבל עבור האות  .א

 

 האות המוצפנת:  

 

 

 ניתן להעזר בטבלה הבאה: 

j i h g f e d c b a 

9 8 7 6 1 4 3 2 0 0 

          
t s r q p o n m l k 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

          
    z v x w v u 

    25 24 23 22 21 20 
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 חישוב:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את  הציגויכולה לשמש לפיענוח הצופן מסעיף א'.   p=(cx21)mod26בדקו האם הנוסחה  .ב

 החישוב.
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 שישית שאלה

 טיעונים.  4לפניכם 

 לכל טיעון רשמו נכון או לא נכון בעמודה השלישית. יש לתקן כל טיעון שגוי בתחתית הטענה.

 

טענה 

 מס'

 נכון/ טענה

 לא נכון

 א.
 1111= 811  .א

  .ב

 

 ב.
 114=  84 .ג

  .ד

 

 ג.

מבין שלוש המספרים  גדולההינו המספר  1123המספר 

 21111,  831, 1131הבאים: 

 

 

 ד.
 לא קיים 1111המספר 

 
 

 

 
 
 

 שביעית שאלה

 

  :את המסר +4הצפינו במפתח הזזה של  .א

 
 אלן טיורינג –האיש שידע יותר מדי 

           

 
 

 את המסר  אלב"מהצפינו בשיטת  .ב

 
 אלן טיורינג –האיש שידע יותר מדי 
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 ייומ אלתנ ונגרט סנ  -פענחו את המסר הבא   .ג

 על פי ההוראות הבאות: פעלו 

פי המספור )האות הראשונה תהיה -הכנסת תוכן המברק לטבלה הבאה על .1

 :וכך הלאה( 2האות השנייה במספר  1במספר  

 

5 6 15 

4 7 14 

3 3 13 

2 9 12 

1 11 11 

 
 

 את מה שמתקבל מימין לשמאל לפי שורות. ו. קרא2

 ? ___________________________שהתקבלמהו המשפט           

 
 

 :המסר הבאהצפינו את  .ד

 פענוח צפנים באמצעות מחשב   
  

 השביל המתפתלבשיטת צופן 

 בטבלה הבאה :היעזרו  

21 3 7 

21 9 6 

19 11 5 

13 11 4 

17 12 3 

16 13 2 

15 14 1 
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 מה המשפט שהתקבל?  

           
 

 
 

 שמינית שאלה

 

 לפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית: .א

 4את הערך  numקבע במשתנה  (1)

 1את הערך  resultקבע במשתנה  (2)

  פעמים numחזור  (3)

  result*8את החישוב  resultקבע במשתנה  (1.2)

  3-ב resultהקטן את  (4)

 resultהדפס את  (5)
 
 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 

 

 

 

 
 הפלט המתקבל: 

                 
  

 

 פעולה חשבונית: לפניכם אלגוריתם המבצע .ב

 6את הערך  numקבע במשתנה  (1)

 11את הערך  counterקבע במשתנה  (2)

  פעמים numחזור  (3)

 הפעם מס' num result פלט
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 counter( הדפס את ערכו של המשתנה 3.1)

  counter+10את החישוב  counterמשתנה ( קבע ב3.2)
 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 

 

 

 

 

 

 

 הפלט המתקבל: 

                       
 

 

 לפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית: .ג

 1את הערך  numberקבע במשתנה  (1)

 11את הערך  aaaקבע במשתנה  (2)

  פעמים aaaחזור  (3)

 (2-בחלוקה ל 1)שארית   rnumbe 0==%2אם   .3.1

 numberהדפס את ערכו של  .3.1.1

  number+1את החישוב  numberקבע במשתנה   .3.2
 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 
 

 

 

 

 

 הפלט המתקבל: 

                       

 הפעם מס' num counter פלט

    

    

    

    

    

 הפעם מס' number aaa פלט
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 לפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית: .ד

 1את הערך  numberקבע במשתנה  (1)

 11את הערך  aaaקבע במשתנה  (2)

  פעמים aaaחזור  (3)

 (3-בחלוקה ל 1)שארית    numbe%3==0אם   .3.3

 numberהדפס את ערכו של  .3.3.1

  number+1את החישוב  numberקבע במשתנה   .3.4

 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 

 

 

 

 
 

 הפלט המתקבל: 
                      

 
 

  

 הפעם מס' number aaa פלט
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 תשיעית שאלה
 

 

 
 
 
 
 

 :  bmpלפניכם ייצוג בבסיס הקסה דצימלי של תמונה בפורמט  .א

   FF,81,AA,AA,88,BB,88,FF )משמאל לימין(

 ציירו את התמונה בטבלה להלן:
 

 

 RLEצגו תמונה זו בשיטת יי
________________________ 

 
 

 

 

 

 :  bmpלפניכם ייצוג בבסיס הקסה דצימלי של תמונה בפורמט  .ב

 CC,92,FF,A3,B5,FD,CD,59)משמאל לימין( 

 ציירו את התמונה בטבלה להלן:
 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

0    1    2   3    4   5    6  7   8    9   A    B  C   D    E   F  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 
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 סיכום החומר הלימודי לקראת המשימה המסכמת

ping 10.10.10.1  

ping www.google.co.il  

get mac  

ipconfig  

Default Gateway  

hub  

switch  

router  

  אתב"ש

  אלב"מ

  זיגזג

  יוליוס קיסר

  צופן השביל המתפתל

  הצפנה לפי מילה

  הצפנה לפי תאריך

  אלן טיורינג

  מכונת האניגמה

 
 

 



 משרד החינוך
 מנהל מדע וטכנולוגיה

 הפיקוח על הוראת מדעי המחשב
 

  'ט כיתה , , סייבר ואינטרנטמדעי המחשב משימה  מסכמת, 
 

jלכיתות ט' - מדעי המחשבב משימה מסכמת 

 4102תשע"ד, 

    שם המורה:     כיתה:      : בהצלחה ל

 ,יקרים תלמידים

 .נושא סייבר ואינטרנטב משימה מסכמת לפניכם

   .שאלותל לב וענו בתשומת פריטי המבחן את בעיון ִקְראּו 

 דק'. 021לרשותכם  

 .להשתמש במחשבון מכל סוג שהוא אין 

 , בנוסף לדף טבלאות העזר, מצורף דף תשובות.המשימהבסוף  

של את מספר התלמיד/ה המופיע בדף הראשון  העתיקו

 .המשימה למקום המיועד לכך בדף זה

. אפשר ן וענו בדף התשובותאת דף התשובות מהמבח הפרידו

 להעתיק את תשובותיכם לדף התשובות בסיום המבחן.

או להשלים  תשובה לכתובבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 המיועד לכך.   , כתבו אותה במקוםהוראה

 מבין אחת נכונה תשובה לבחורבשאלות שבהן אתם נדרשים  

אם אתם  . , בחרו את התשובה וסמנו ליָדהתשובות כמה

שסימנתם כך:  רוצים לתקן את תשובתכם, מחקו את התשובה

 אם תסמנו  אחרת.תשובה  ליד , וסמנו יותר מתשובה  ליד

 אחת, התשובה תיחשב שגויה.

מילים חשובות. שימו לב למילים  הודגשובחלק מן השאלות  
 אלה.

ְדקּו היטב את תשובותיכם,המשימה, לפני מסירת   ותקנו לפי הצורך. בִּ

 !בהצלחה

 מספר תלמיד/ה

 למילוי ע"י המורה
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 שאלה ראשונה
 

 = > , <  ,  : חרו את הסימן המתאים מביןב .א

 

i.                   

ii .                    

iii.                   

iv.                      

 

, ולחוקיות הסדרה לפניכם סדרות בבסיסים שונים. לכל סדרה, בהתאם לבסיס .ב

 יש להוסיף את שני האברים הבאים.  

 של האברים בבסיס הנתון. מצאו את החוקיותהדרכה: לפני הוספת האברים, 

i. 1728, 1748, 1768, ______, ______    

ii. 9B16, 9C16, 9D16, 9E16, ______, ______ 

iii .  1000012, 1000102, 1000112, ______, ______ 

 

 את כללי שיטת . השלימו 7בכיתה ט' בבית הספר "סייבר" סופרים בבסיס  .ג

 .7בסיס  ב –הספירה 

i.  הואהקיימות בבסיס זה פרות מספר הס   . 

ii.   עד  0: הספרות הואטווח  . 

iii.  המספר הדו ספרתי הגדול ביותר בבסיס זה הוא    . 

iv.  000עשר משקל הספרה השלישית מימין הוא  סיסבב . 

 .   משקל הספרה השלישית מימין הוא  7בבסיס 
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 שניהשאלה 

 סיבית. ע"י של תמונה הוא ייצוג בו כל פיקסל מיוצג  bmp (bit-map)ייצוג 

 : bmp הקסה דצימלי( של תמונה בפורמטבסיס ) 01בבסיס להלן ייצוג 

   C8,14,36,49,36,14,18,D0,F0,70,30,10)משמאל לימין( 

 

 מייצג את השורה השניה, וכו' 01מייצג את השורה הראשונה,   C8: שימו לב

  

 ציירו את התמונה המתקבלת בטבלה להלן:
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 שאלה שלישית

 RLE ((Run Length Encodingת בייצוג  המיוצג לפניכם תמונה בשחור לבן .א

  שיטת הרצפים.כלומר, ב

 לכל שורה. גהשלימו את הייצו

 

 לכל טענה רשמו, כלשהי של תמונה  RLE  ייצוגלהמתייחסות  טענות 3לפניכם  .ב

 .נהאו לא נכו נהנכו אם

טענה 

 מס'

 נכון/ טענה

 לא נכון

של כל  הבתחילת 0 נוסיף של כל שורה בייצוג המספריאם  .ב .i .א

מכל שורה שהתחילה  0ונשמיט  ,שורה שאינה מתחילה באפס

 תמונת הנגטיב.של  גייצוהנקבל  באפס, אז

בשחור נגטיב היא תמונה בה כל פיקסל לבן מוחלף התמונת ) .ג

וייצוג התמונה אינו מסתיים  וכל פיקסל שחור מוחלף בלבן

 (בהכרח בלבן

 

כל תמונה, המספרים המופיעים בייצוג של  כלאם נחבר את  .ה .ii .ד

 תמונה. כל הב השחוריםמספר הפיקסלים הסכום יהיה 

 

iii.  ייצוגRLE    ארוכים הוא ייצוג יעיל עבור תמונות עם רצפים

 לבן(.מאותו הצבע )שחור או 
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  רביעיתשאלה 

  PC1, PC2, PC3, PC4בתרשים לפניכם רשת מקומית שבה ארבעה מחשבים: 

 .(switch6)ומתג 

של כל מחשב רשומה לצידו. IP -כתובת ה

 
כדי לבדוק אם יש לו קשר תקין עם  PC1רשום במחשב יש למהי הפקודה ש .א

 : PC3מחשב 

0   ping 192.168.1.3  

2  ipconfig  /all          

3  ping 192.168.1.1  

1         נכונה. אינהאף תשובה 

 . ping 192.168.1.7 נרשמה הפקודה   PC2במחשב  .ב

  מה תהיה התוצאה?

0  הודעה של הצלחה 

2  הודעה של כישלון 

3   כתובת הMAC   של מחשבPC2 

1  מספר המחשבים המקושרים למחשבPC2 
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 חמישיתשאלה 

 

 טיעונים. לכל טיעון רשמו נכון או לא נכון. 5לפניכם 

טענה 

 מס'

 נכון/ טענה

 לא נכון

  יודע לחבר בין רשתות שונות.  (router)נתב  .ז .i .ו

  כדי לבחור את הנתיב.  היעדהנתב משתמש בכתובת  .ט .ii .ח

iii.  פקודתipconfig  מאפשרת לראות את המסלול שעוברת

 ההודעה מהמקור ועד ליעד.

 

iv.  כתובת הMAC   של מחשב יכולה להשתנות בכל חיבור

 מחדש לרשת האינטרנט.

 

v.  רכזת(hub)  רקקוראת את כתובת היעד ושולחת את ההודעה 

 למחשב אליו היא מיועדת.

 

 

 יתששאלה שי

 שורות. 2 זג של -" בעזרת צופן זיגבהצלחה בהמשך הדרךהצפינו את המשפט " .א

             

 בעזרת צופן אתב"ש."  בהצלחה בהמשך הדרך" הצפינו את המשפט מסעיף א'  .ב

            

 להלן צופן שיחלוף ללא החוקיות:)אין קשר לסעיפים א' וב'(   .ג

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א 

 40 41 09 08 07 06 05 02 03 04 00 01 9 8 7 6 5 2 3 4 0 1 מקור

 05 0 07 9 41 2 03 1 8 5 3 02 00 06 7 4 08 04 6 01 40 09 מוצפן

 

את המסר  פענחו. מוהעח רשדל"" בעזרת הצופן הנ"ל :שהוצפן  מסרנתון 
 המוצפן )מצאו את המסר המקורי(.
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 שאלה שביעית

 חרו את האפשרות המתאימה ביותר להשלמת המשפטים:ב

 :זהה להזזה של בשפה האנגליתבצופן קיסר ( 00)מינוס  10-הזזה של  .א

0  +16 

2  +11 

3  +10 

 :עירבולכאשר מצפינים מסר בעזרת צופן  .ב

0  אורך המסר המקורי שונה מאורך המסר המוצפן. 

2   מהא"ב.   אחרותאותיות המסר המקורי מוחלפות באותיות 

3  מיקום האותיות משתנה אך משתמשים באותן האותיות. 

היתה מוחלפת  dבשפה האנגלית, האות  אלב"מאם היינו בונים צופן דמוי  .ג
 :באות 

0  w 

2  q 

3  h 

 ניתן להיעזר בטבלה הבאה:

 

 

  

z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a 
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 תמינישאלה ש

)צופן הוצפן בצופן הזזה המשפט היא יודעת ש . בעברית דנה קיבלה משפט מוצפן
בעזרת  משפטאת ה. היא החליטה לפענח הזיודעת מהי ההזאינה אך קיסר( 

 .אלגוריתם שכתבה:

 לפניכם האלגוריתם שכתבה דנה:

 :את החסר  השלימו  .א

 

 .0 את הערך   shift במשתנה קבע 

 פעמים    בצע 

 מקומות shiftהזז כל אות במשפט ב  

 הדפס את המשפט המפוענח -אם התקבל משפט הגיוני  

     -ב  shiftקדם את  

 כיצד נקראת השיטה בה השתמשה דנה? .ב

0  סכוח ג (Brute Force) 

2  עירבול 

3  דחיסת מידע 

1 ות מפתחפצת ה 

 

לא.  /כן עבוד גם עבור צופן שיחלוף ללא חוקיות? ישל דנה  האלגוריתםהאם  .ג
 ר: הסב
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 הפיקוח על הוראת מדעי המחשב
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  תשיעיתשאלה 

ובחרה להשתמש למילים בשפה העברית יעל רצתה להמציא שיטת הצפנה משלה 

 בנוסחה הבאה 

P×4)mod22)C= 

מסמל את הערך   C -מסמל את הערך המספרי של האות המקורית ו Pכאשר 

 . )ניתן להיעזר בטבלאות העזר המצורפות( המספרי של האות המוצפנת

 .? הראו את החישוב יעל עבור האות ז' מהי האות המוצפנת שתקבל  .א

 האות המוצפנת:  

 

 חישוב:דרך ההצגת 

 

 

 

 

 

 

 . ' ? הראו את החישובצמהי האות המוצפנת שתקבל  יעל עבור האות  .ב

 האות המוצפנת:  

 

 הצגת דרך החישוב:

 

 

 

 

 

 

 לא  \? כן אם השיטה של יעל אכן יכולה לשמש כשיטת הצפנה ה .ג

 

         הסבר:  
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 טבלאות עזר
 

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 20 

 

 

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

                      

 

 

  
 (2) בינארי (8אוקטלי ) (06) דצימלי-הקסה (01) עשרוני

1 1 1 1111 

0 0 0 1110 

2 2 2 1101 

3 3 3 1100 

4 4 4 1011 

5 5 5 1010 

6 6 6 1001 

7 7 7 1000 

8 8 01 0111 

9 9 00 0110 

01 A 02 0101 

00 B 03 0100 

02 C 04 0011 

03 D 05 0010 

04 E 06 0001 

05 
 

F 07 0000 
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 4102משימה מסכמת ט' , תשע"ד  –מדעי המחשב 
 סייבר ואינטרנט, דף תשובות

 

     i    ii    iii    ivא.     .1

      i       ii ב.  

 iii       

   עד  0. טווח הספרות ii  מס' הספרות: . i ג.

iiiדו ספרתי גדול ביותר .   iv משקל ספרה שלישית מימין .  

 א. 3      . 2
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 .  נכון / לא נכוןiii  .  נכון / לא נכוןii  .  נכון / לא נכוןi    הקיפו:ב.  3
 

       2        3        1  0א. .   4
 

       2        3        1  0ב.       
 

 לא נכון /  .  נכון iii  לא נכון /   .  נכוןii לא נכון  / נכון   .  i     הקיפו:. 5

ivלא נכון  /  .  נכון vלא נכון /   .  נכון 

            א.. 6

             ב.    

           ג.     

    סמל בית ספר 

     /התלמיד מס'
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       2        3  0א. .     7 

          2        3  0ב.          

          2        3  0ג.           

 
 פעמים   א.  בצע   .8

     -ב  shiftקדם את                

 

       2        3        1  0ב.  
 

 ג. הקיפו   כן / לא ,          

                    הסבר:       

                

 האות המוצפנת:  א.   .9 
 

 

 

            
 

 

 

 
 האות המוצפנת:  ב.   

 

 

 

       
 

 

 

 ג. הקיפו   כן / לא ,          

                    הסבר:       

                

 הצגת דרך החישוב:

 

 

 

 דרך החישוב: הצגת
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 לכיתות ט' - מדעי המחשבב משימה מסכמת

 סייבר ואינטרנט
 

    שם המורה:     כיתה:      : בהצלחה ל

 ,יקרים תלמידים

 ורובוטיקה. במדעי המחשב משימה מסכמת לפניכם

   .שאלותל לב וענו בתשומת פריטי המבחן את בעיון ִקְראּו 

 דק'. 041לרשותכם  

 ערך כל שאלה מצוין בכותרת השאלה.  

 , מצורף דף תשובות.טבלאות העזר, בנוסף לדף המשימה בסוף 

של את מספר התלמיד/ה המופיע בדף הראשון  העתיקו

 .המשימה למקום המיועד לכך בדף זה

. אפשר ן וענו בדף התשובותאת דף התשובות מהמבח הפרידו

 להעתיק את תשובותיכם לדף התשובות בסיום המבחן.

או להשלים  תשובה לכתובבשאלות שבהן אתם נדרשים  

 המיועד לכך.   , כתבו אותה במקוםהוראה

 מבין אחת נכונה תשובה לבחורבשאלות שבהן אתם נדרשים  

אם אתם  . , בחרו את התשובה וסמנו לָידהתשובות כמה

שסימנתם כך:  רוצים לתקן את תשובתכם, מחקו את התשובה

 אם תסמנו  תשובה אחרת. ליד , וסמנו יותר מתשובה  ליד

 התשובה תיחשב שגויה.אחת, 

מילים חשובות. שימו לב למילים  הודגשובחלק מן השאלות  
 אלה.

ְדקּו היטב את תשובותיכם,המשימה, לפני מסירת   ותקנו לפי הצורך. בִּ

 !בהצלחה
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  נק'( 51) שאלה ראשונה

 הוא : 8משקל הספרה החמישית מימין בבסיס  .א

1  1000 

2  48 

3  58 

4 61 

 

 הוא:  8ל המספר הדו ספרתי הגדול ביותר בבסיס ש העשרוניערכו  .ב

1  77 

2  64 

3  99 

4 16 

 

לפניכם סדרות בבסיסים שונים. לכל סדרה, בהתאם לבסיס, יש להוסיף את  .ג

של  מצאו את החוקיותשני האברים העוקבים.  לפני הוספת האברים 

 האברים בבסיס הנתון.

1  _______ , ______, 8, 768, 75874      

2  ______ , ______, , 16, 4C16, 4A16, 481646 

3  ______ , ______, , 2, 100102, 10001210000 
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 נק'( 6) שאלה שנייה

 :בזיכרון המחשב נשמר רצף הביטים הבא  )מימין לשמאל(

10001101 10000101 10010000 10000101 10011000 10001000 10010001 10000000 

 מייצג הרצף את הביטוי הבא:   ,תיותבהתאם לטבלת ייצוג האו

1  טכנולוג 

2  אסטרונום 

3  אסטרולוג 

4 אף אחת מהתשובות 
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 נק'( 9) שאלה שלישית

 :מספר בינאריאלגוריתם המבצע פעולה חשבונית על כם לפני

 

 1את הערך  resultקבע במשתנה  (1)

 הנתון הבינארישאל כמה ספרות במספר  (2)

 numלמשתנה תשובה המספרית ה וקלוט את

  פעמים numחזור  (3)

  result*2את החישוב  resultבמשתנה קבע  (3.1)

  1-ב resultהקטן את  (4)

 resultהדפס את  (5)

 

)ניתן להיעזר בטבלת יודפס:  111 הנתון עבור המספר .א
 המעקב המצורפת(

1  111 

2  3 

3  8 

4 7 

 

 יודפס:  1111בור המספר ע .ב

1  1111 

2  16 

3  65 

4 61 

 

  את תוצאת האלגוריתם בסעיפים הקודמים  בקצרההסבירו  .ג

____________________________________________ 

 

 מס' num result פלט

 הפעם
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 נק'( 55) שאלה רביעית

 :  bmpלפניכם ייצוג בבסיס הקסה דצימלי של תמונה בפורמט 

 D,A9,A9  3C,42,81,A9,81,F)משמאל לימין( 

 ציירו את התמונה בטבלה להלן: .א

        

        

        

        

        

        

        

        

 

בבסיס הקסה דצימלי בפורמט ייצגו את תמונת הנגטיב של  התמונה  .ב

bmp  . 

טיב היא תמונה בה כל פיקסל לבן מוחלף בשחור וכל פיקסל תמונת נג

 שחור מוחלף בלבן.

הייצוג:  

______________________

_______________ 

  ניתן להעזר בטבלה הבאה:

 

        

        

        

        

        

        

        

        

A B C D E F 
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 לפניכם התמונה הבאה:  .ג

 

 הוא: RLEייצוגה בשיטת 

0  4 3 2 

3,3,2 

3,3,2 

5,1,2 

5,1,2 

5,1,2 

0,8,0 

7,1,0 

1,5,2 

 

0,1,2,3,2 

3,3,2 

5,1,2 

5,1,2 

5,1,2 

0,8,0 

0,7,1 

1,5,2 

 

1,2,3,2 

3,3,2 

5,1,2 

5,1,2 

5,1,2 

8,0 

7,1 

1,5,2 

 

 3+2תשובות 
 נכונות
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 נק'(  8שאלה חמישית )

 הינו:  MAC Address .א

1  בזמן ההתחברות תקשורת כתובת שניתנת לכל רכיב – כתובת לוגית

לרשת האינטרנט. הכתובת יכולה להשתנות בכל פעם שמתנתק 

 ומתחבר מחדש. 

2  פרוטוקולעם תקשורת  תמבצעכתובת ה HTTP .  

3   מזהה ייחודי המוטבע על כל רכיב לתקשורת נתונים  -כתובת פיזית

 .בעת הייצור

4 אף תשובה לא נכונה. 

 
 יזה מהמשפטים הבאים נכון?ב. א

 

1  יתכנו מס' מחשבים עם IP זהה וגם עםMAC  זהה. 

2   יתכנו מס' מחשבים עםIP  זהה אך לא יתכנו מס' מחשבים עםMAC 

 זהה. 

3   לכל מחשבIP  ייחודי וגםMAC  ללא תלות ברשת אליה הוא ייחודי ,

 .מתחבר

4 IP  זה מילה נרדפת ל-MAC. 

 

 נק'(  8שאלה שישית )

של השרת שבו האתר  IP -דוד רצה לדעת מהי כתובת ה .א

www.google.co.il  קיים. לכן הוא הקליד שורת קוד וגילה שהכתובת
 מה שורת הקוד שהקליד דוד? . 74....193.174 היא

_________________________________ 

של מחשבו  IP-ראה וגילה שכתובת השי הקליד במחשבו האישי הו .ב

 מהי ההוראה שהקליד שי?    172.1.8.2.141 האישי הינה

________________________________________ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
http://www.google.co.il/
http://www.google.co.il/
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 נק'(  51שאלה שביעית )

 .נמקו תשובתכםלכל אחד מהמשפטים הבאים סמנו האם נכון או לא נכון ו

 נכון / לא נכון         ברשת בלבד אחד למחשב מידע מעבירים  (hub)ברכזת .א

 :נימוק
_________________________________________________________  

 נכון / לא נכון  ברשת     בלבד אחד למחשב מידע מעבירים  (switch)במתג .ב

 נימוק:  

_________________________________________________________  
 

 נכון / לא נכון                      נות.לחבר רשתות שומסוגל   (router)נתבה .ג
  נימוק:

_________________________________________________________  
       

 

 נק'( 8) שאלה שמינית

 טיעונים. לכל טיעון רשמו נכון או לא נכון. 4לפניכם 

טענה 

 מס'

 נכון/ טענה

 לא נכון

במסר  aהאות )פנקס חד פעמי(  one time padאם בהצפנה  .ב א. .א

במסר המקורי,  ,אז בכל מקום אחר wהמקורי הופכת לאות 

 .wיש להחליפה ב  aשתופיע האות 

 

 שקולה להזזה של 11עבור מסר בשפה העברית, הזזה של  .ד ב. .ג

 . -11  .ה

 

יכול להיות מחצית מאורך  one time padהמפתח בהצפנה  ג.

 הטקסט המקורי

 

 'המקורי נשארת מ במסר 'בהצפנה בשיטת אתב"ש  האות מ ד.

 גם בהצפנה
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 נק'( 51) תשיעיתשאלה 

זג -" בעזרת צופן זיג קידמה מגיעה תמיד באיחורהצפינו את המשפט " .א

   שורות.   2של 

 

 

 "  קידמה מגיעה תמיד באיחור"צפינו את המשפט ה .ב

פעמי( בעזרת המפתח הבא )מימין ד )פנקס ח one time padבעזרת צופן 

 לשמאל(

0 1 3 2 01 0 01 1 4 1 1 0 3 2 1 0 4 3 1 41 

 

  

 

רצתה לקבל הצפנה "חזקה יותר" והצפינה את המסר המוצפן  רותם .ג

את המסר   המפתח.  אותומסעיף ב' שוב בשיטת פנקס חד פעמי עם 

 שהתקבל ואת המפתח שלחה לרון.

  :לא נכון \נכון סמנו 

לו את יודע שהוצפן פעמיים ויש אם רון יכול לפענח את המסר . 1 

 לא נכון \נכון  המפתח המקורי. 

מהמספר במפתח  2. רון יכול ליצור מפתח חדש שבו כל מספר הוא פי 2

 לא נכון \המקורי ולפענח את המסר בעזרתו. נכון 

 )אין צורך לבצע את ההצפנה!(
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  נק'( 55) עשיריתשאלה 

 : pדנה משתמשת בשיטת ההצפנה באה כדי להצפין אות שמספרה 

5)mod26×p)=c 

 ? הראו את החישוב mהאות מהי האות המוצפנת שתקבל עבור  .א

 

 האות המוצפנת:  

 

 ניתן להעזר בטבלה הבאה: 

z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a 

41 42 43 44 40 41 01 01 01 01 01 02 03 04 00 01 1 1 1 1 1 2 3 4 0 0 

 

 חישוב:

 

 

 

 

 

 

 

 יכולה לשמש לפיענוח הצופן.  mod26 p=(cx(21בדקו האם הנוסחה  .ב

 הראו את החישוב.
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 טבלאות עזר

 

 
 

 
 

 
 

 ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

                      

 
 עשרוני

 (01)בסיס 

 דצימלי-הקסה

 (01)בסיס 

 בינארי

 (4)בסיס 

1 1 1111 

0 0 1110 

4 4 1101 

3 3 1100 

2 2 1011 

1 1 1010 

1 1 1001 

1 1 1000 

1 1 0111 

1 1 0110 

01 A 0101 

00 B 0100 

04 C 0011 

03 D 0010 

02 E 0001 

01 F 0000 
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 4102משימה מסכמת ט' , תשע"ד  –מדעי המחשב 

 דף תשובות
 סייבר ואינטרנט

 

 . 6     2     6     4א.     .0

 . 6     2     6     4ב.    

 _________   _________    6ג.    

       2    _________   _________ 

 

 

4.       6     2     6     4 . 

 

     2     6     4  6א.     .3

    2     6     4  6ב.          

           ג.    

           

  

 

    סמל בית ספר 

     /התלמיד מס'



 חזרה לקראת משימה מסכמת בנושא סייבר ואינטרנט

 ד"ר דורון זוהר ורחל פרלמן פיתוח:
 
 

 ראשונה שאלה

 .3הוחלט על בסיס ספירה  טריפלבמדינת 

 הוא : 3משקל הספרה השביעית מימין בבסיס  .א

1  1000 

2  43 

3  73 

4 63 

 
 

 הוא:  3של המספר התלת ספרתי הגדול ביותר בבסיס  העשרוניערכו  .ב

1  333 

2  222 

3  26 

4 33 

 
 

 את שני  לפניכם סדרות בבסיסים שונים. לכל סדרה, בהתאם לבסיס, יש להוסיף  .ג

 האברים העוקבים.   

 :של האברים בבסיס הנתון מצאו את החוקיותלפני הוספת האברים   

1   _______, ______,  3, 123, 11310      
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2   , , ______,  ______16, 3B16, 3916, 371635 

3   , , ______,  ______16AE, 16C, A16AA 

 
 

 : 3123של המספר  העשרונימה ערכו  .ד

1  123 

2  33 

3  664 

4 209 

 

 
 שנייה שאלה

 

 :איזה מהמשפטים הבאים נכוןיש לסמן  .א

1  16= (3*4) 8(3*4) 

2  16< (3*4) 8(3*4) 

3  16> (3*4) 8(3*4) 

 

 סמן איזה מהמשפטים הבאים נכון .ב

1  16= (10*11) 8(10*11) 

2  16< (10*11) 8(10*11) 

3  16> (10*11) 8(10*11) 
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 סמן איזה מהמשפטים הבאים נכון .ג

1   הינו זוגי 1111111111111111המספר 

2   זוגי-הינו אי 1111111111111111המספר 

 

 
 שלישית שאלה

 :מספר בינארילפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית על 

 

 1את הערך  binקבע במשתנה  (1)

 1את הערך  resultקבע במשתנה  (1.1)

 פעמים 4חזור  (2)

 1או  1הכנס ספרה –שאל והמתן  .א

 numקלוט את התשובה המספרית למשתנה  .ב

 result(num*bin)+ את החישוב  resultקבע במשתנה  .ג

 bin*2את החישוב   binקבע במשתנה  .ד

 resultהדפס את  (3)

 
 

 יודפס: )ניתן להיעזר בטבלת המעקב המצורפת( 1111עבור המספר הנתון  .א

1  9 

2  20 

3  8 

4  01   
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  יודפס: 1111עבור המספר  .ב

1  13 

2  16 

3  01 

4 01    

 
 הסבירו בקצרה את תוצאת האלגוריתם בסעיפים הקודמים   .ג

 

 

 רביעית שאלה

 
 ":בכייףלפניכם הטופולוגיה הבאה מביה"ס "לומדים 

 מתייחסות לטופולוגיה זו ה'-א'השאלות 

 

 
 הקיפו את התשובה הנכונה .א

1 
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 כדי שיהיה אפשר להעביר מידע  hub / router / switchאנו נחבר   1 –במיקום . 1א 

 ברשת בלבד אחד למחשב

המחשבים  לכל  מידע  כדי שיעבור  hub / router / switchאנו נחבר   1 –במיקום . 2א 

 ברשת ברשת

 

מה ההוראה  PC3 -ומעוניין לבדוק האם יש קשר תקין ל PC2טכנאי ביה"ס יושב במחשב  .ב

 שעלי לבצע?  

            

            

 

 IPשל המחשב שהוקצתה עבורו כתובת  mac adress-טכנאי ביה"ס מעוניין לבדוק מהו ה .ג

 מה ההוראה שעליו לבצע? 192.168.1.3הבאה  

           

           

 

 

 .  192.168.1.3הבאה  IPבבית של אברהם הוקצתה כתובת  .ד

 קיימת כתובת זו. PC1אברהם בדק וגילה שגם בביה"ס במחשב  

 לא / כןהאם כתובת זו חוקית ?  

 : קומינ

           

           

 

 
( לכן מצורף מטה שרטוט) –עבור ביה"ס משחקים לימודיים מעוניינים להוסיף שרת עם אתר  .ה

 . 1חיברו אותו לנקודה מספר 

  בהתאם:החסרים מלאו את הפרטים 
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 חמישית שאלה

 דנה משתמשת בשיטת ההצפנה באה כדי להצפין: 

p×5)mod26)c= 

 את החישוביש להציג ?  Gמהי האות המוצפנת שתקבל עבור האות  .א

 

 האות המוצפנת:  

 

 

 ניתן להעזר בטבלה הבאה: 

j i h g f e d c b a 

9 8 7 6 1 4 3 2 0 0 

          
t s r q p o n m l k 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

          
    z v x w v u 

    25 24 23 22 21 20 
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 חישוב:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את  הציגויכולה לשמש לפיענוח הצופן מסעיף א'.   p=(cx21)mod26בדקו האם הנוסחה  .ב

 החישוב.
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 שישית שאלה

 טיעונים.  4לפניכם 

 לכל טיעון רשמו נכון או לא נכון בעמודה השלישית. יש לתקן כל טיעון שגוי בתחתית הטענה.

 

טענה 

 מס'

 נכון/ טענה

 לא נכון

 א.
 1111= 811  .א

  .ב

 

 ב.
 114=  84 .ג

  .ד

 

 ג.

מבין שלוש המספרים  גדולההינו המספר  1123המספר 

 21111,  831, 1131הבאים: 

 

 

 ד.
 לא קיים 1111המספר 

 
 

 

 
 
 

 שביעית שאלה

 

  :את המסר +4הצפינו במפתח הזזה של  .א

 
 אלן טיורינג –האיש שידע יותר מדי 

           

 
 

 את המסר  אלב"מהצפינו בשיטת  .ב

 
 אלן טיורינג –האיש שידע יותר מדי 
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 ייומ אלתנ ונגרט סנ  -פענחו את המסר הבא   .ג

 על פי ההוראות הבאות: פעלו 

פי המספור )האות הראשונה תהיה -הכנסת תוכן המברק לטבלה הבאה על .1

 :וכך הלאה( 2האות השנייה במספר  1במספר  

 

5 6 15 

4 7 14 

3 3 13 

2 9 12 

1 11 11 

 
 

 את מה שמתקבל מימין לשמאל לפי שורות. ו. קרא2

 ? ___________________________שהתקבלמהו המשפט           

 
 

 :הצפינו את המסר הבא .ד

 פענוח צפנים באמצעות מחשב   
  

 השביל המתפתלבשיטת צופן 

 בטבלה הבאה :היעזרו  

21 3 7 

21 9 6 

19 11 5 

13 11 4 

17 12 3 

16 13 2 

15 14 1 
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 מה המשפט שהתקבל?  

           
 

 
 

 שמינית שאלה

 

 לפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית: .א

 4את הערך  numקבע במשתנה  (1)

 1את הערך  resultקבע במשתנה  (2)

  פעמים numחזור  (3)

  result*8את החישוב  resultקבע במשתנה  (1.2)

  3-ב resultהקטן את  (4)

 resultהדפס את  (5)
 
 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 

 

 

 

 
 הפלט המתקבל: 

                 
  

 

 לפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית: .ב

 6את הערך  numקבע במשתנה  (1)

 11את הערך  counterקבע במשתנה  (2)

  פעמים numחזור  (3)

 הפעם מס' num result פלט
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 counter( הדפס את ערכו של המשתנה 3.1)

  counter+10את החישוב  counterמשתנה ( קבע ב3.2)
 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 

 

 

 

 

 

 

 הפלט המתקבל: 

                       
 

 

 לפניכם אלגוריתם המבצע פעולה חשבונית: .ג

 1את הערך  numberקבע במשתנה  (1)

 11את הערך  aaaקבע במשתנה  (2)

  פעמים aaaחזור  (3)

 (2-בחלוקה ל 1)שארית   rnumbe 0==%2אם   .3.1

 numberהדפס את ערכו של  .3.1.1

  number+1את החישוב  numberקבע במשתנה   .3.2
 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 
 

 

 

 

 

 הפלט המתקבל: 

                       

 הפעם מס' num counter פלט

    

    

    

    

    

 הפעם מס' number aaa פלט
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 פעולה חשבונית: לפניכם אלגוריתם המבצע .ד

 1את הערך  numberקבע במשתנה  (1)

 11את הערך  aaaקבע במשתנה  (2)

  פעמים aaaחזור  (3)

 (3-בחלוקה ל 1)שארית    numbe%3==0אם   .3.3

 numberהדפס את ערכו של  .3.3.1

  number+1את החישוב  numberקבע במשתנה   .3.4

 

 טבלת המעקב הבאה:השלימו את 

 

 

 

 

 
 

 הפלט המתקבל: 
                      

 
 

  

 הפעם מס' number aaa פלט
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 תשיעית שאלה
 

 

 
 
 
 
 

 :  bmpלפניכם ייצוג בבסיס הקסה דצימלי של תמונה בפורמט  .א

   FF,81,AA,AA,88,BB,88,FF )משמאל לימין(

 ציירו את התמונה בטבלה להלן:
 

 

 RLEצגו תמונה זו בשיטת יי
________________________ 

 
 

 

 

 

 :  bmpלפניכם ייצוג בבסיס הקסה דצימלי של תמונה בפורמט  .ב

 CC,92,FF,A3,B5,FD,CD,59)משמאל לימין( 

 ציירו את התמונה בטבלה להלן:
 

        

        

        

        

        

        

        

        
 

  

        

        

        

        

        

        

        

        

0    1    2   3    4   5    6  7   8    9   A    B  C   D    E   F  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 
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 סיכום החומר הלימודי לקראת המשימה המסכמת

ping 10.10.10.1  

ping www.google.co.il  

get mac  

ipconfig  

Default Gateway  

hub  

switch  

router  

  אתב"ש

  אלב"מ

  זיגזג

  יוליוס קיסר

  צופן השביל המתפתל

  הצפנה לפי מילה

  הצפנה לפי תאריך

  אלן טיורינג

  מכונת האניגמה

 
 

 


