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וכך שאם  מעבר לתוכנית לימודים ברמה  . הוא כתוב למרצים של מגמה ספר זה מיועד 

. הוספתי קודים בשפת לתוכנית לימודים, לא יהיה צורך להוספת חומר לספרחומר בעתיד נוסיף 

או שיעורי בית. לדוגמה, רוצים לבנות גרף של מטלאב, כדי לעזור לכם לבנות מבחנים   -או/ופיתון  

ASK   .מריצים קוד ומכניסים מילת שידור: לבוחן 

 

 ומכניסים אותו לבוחן: מקבלים גרף 

 

או להוסיף   חוברת תרגילים ולפרסם אותה בנפרד לכתוב  מתכוון אני  –הרבה תרגילים בספר אין 

 . בגרסה הבאהתרגילים לחוברת הזאת 

 .  שנמצאים בגישה חופשית Youtubeבספר יש קישורים לסרטונים מאתר 

 תמיד זמין לכל השאלות ולהצעות שיפור הספר. 

  בברכה, מרק טסליצקי. 
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 .קזשטכרעדי : הגהה 

 . : עקרונות ברשתות תקשורת בין מחשבים 1פרק 
 SPAM (SPAM)מקור המילה 

לייצר שימורים מיוחדים. הבסיס היה בשר טחון חריף. מזון   Hormel Foodsהחלה החברה האמריקאית  1937בשנת 
. שימורים אלו זכו לפופולריות עצומה במהלך SPAM(. קיצור של hamאנגלית חריף  ב)  Spiced hamשימורים נקרא  

 מורים הללו בכמויות אדירות.מלחמת העולם השנייה. ארצות הברית החלה לספק לבעלות הברית את השי
במהלך מלחמת העולם השנייה בברית המועצות, בשר משומר אמריקאי הפך לאיקוני באמת. זה היה אחד ממוצרי 

הבשר הטובים ביותר שזמינים לחיילים הסובייטים. בוריס איבנוב, היסטוריון רוסי מהאוניברסיטה ההומניטרית  

 בחיבה את טעמם אפילו עשרות שנים מאוחר יותר.  הממלכתית של רוסיה, אומר: "חיילים זכרו
שימורים נאכל בדרך כלל עם כוסמת ודגנים אחרים. וטכנולוגיית הפתיחה עם מפתח מחובר לבנק הייתה נוחה. 

חיילים סובייטים רבים שמרו אז את הצנצנות הללו כמזכרות. למשורר יוסף ברודסקי היו שתי צנצנות ספאם בבית 
 סודי. והוא ראה בזה "עושר הילדים" שלו.כשהיה בבית הספר הי

-Lendמיליארד )!( קופסאות שימורים לברית המועצות במסגרת   2.1במהלך המלחמה שלחה ארצות הברית  

Lease זה היה פי חמישה יותר מאשר שימורים הופק בברית המועצות עצמה במהלך שנות המלחמה. כמות זו !
 יל בלבד במשך כמעט שנה. הספיקה להאכיל את כל הצבא הסובייטי בתבש

שף מסעדות הוואי ברוס רונלדסון כותב בטור שלו: "זהו למעשה מוצר טוב לעזאזל המבוסס על המורטדלה 
 Mortadellaהאיטלקית )הכלאה בין בשר חזיר לנקניקיות מבושלות, הערת המערכת(. בניגוד למיתוסים אורבניים, 

 א משומן. זה טוב בדיוק כמו הגזרות האיטלקיות הקלאסיות". עשויים רק מכפות חזיר וכפות כתפיים, ל SPAM-ו
לאחר המלחמה נותרו בארצות הברית מלאי ענק של שימורים. הם הוכנו שנים מראש. תאריך התפוגה של  

 שימורים הגיע להסתיים. והחברה ערכה קמפיין פרסומי ענק ברחבי העולם כדי למכור את שאר המחסן. 

  30. ברדיו, כל SPAMהכל היה בפרסום  -ינה. שלטי חנויות, פרסום חוצות, הובלה מודעות דואר זבל נראו בכל פ
 דקות, הופעלה פרסומת על הקופסאות האלה. 

קומיקאים בריטים מקבוצת מונטי פייתון לעגו לספאם במערכון שלהם. ומאז המילה הפכה למילת בית. זה מה  
 שהם קוראים לכל פרסום פולשני.

נשלח בכמויות אדירות לדרום קוריאה, וזכה שם לפופולריות כזו  SPAMאה, תבשיל במהלך ואחרי מלחמת קורי 

 . SPAMהפכה לביטוי סלנג בשפה הקוריאנית. כיום בדרום קוריאה כל בשר חזיר ארוז נקרא   SPAMשהמילה 
 מכרה החברה פחיות רבות כמו במהלך מלחמת העולם  2020עד  1945-. יתרה מכך, מSPAMאגב, עדיין מייצרים  

 השנייה. מעולם לא הייתה עלייה כזו במכירות בהיסטוריה שלהם.
 

 מבוא לתקשורת מחשבים. 
 כדי להבין מה זה רשת מחשבים ואיך זה עובד אני מציע לכם להסתכל סרטון שנקרא  

"Warriors of the net ." 
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 . ENIACמחשב ראשון 

 

 היסטוריה של רשתות תקשורת בקצרה. 
 תיאור  שנה

 התחילו לעבוד לטובת צבא של ארצות הברית.   1MARCו ENIACמחשב ראשון  1946

1961 Leonard Kleinrock  הציע רעיון של רשת מחשבים שאחר כך התבצע ברשת בשם
ARPANET . 

1965 Donald Davies   "הציע שם "מנה(Packet)   כדי להסביר כיצד שולחים ומקבלים
 נתונים ממחשב לרשת. 

ספטמבר  
1968 

רשת מחשבים ראשונה בהיסטוריה   – ALOHANETתחילת עבודה על פרויקט 
כדי לחבר   University of Hawaiiמאוניברסיטה  Norman Abramsonנבנתה ע"י 

  י ו היזה כמ – ALOHAסניפים שנמצאים סביב אוניברסיטה בעזרת שידורי רדיו. 
(HELLO  .בשפה של אינדיאנים ) 

רשת  –הזמנה של צבא של ארצות הברית  – ARPANETתחילת העבודה על רשת  1969
חוטית שחיברה את הבסיסים של הצבא. בפעם הראשונה רשת חיברה  

 אוניברסיטת קליפורניה עם אוניברסיטת סטנפורד. 

אפריל  
1969 

RFC ( ראשון בהיסטוריהRequest for Comments )–   מסמך הראשון שהסביר כיצד
 וטוקולים ותהליכי תקשורת.צריכים להגדיר מידע על רשתות תקשורת, פר

ראשון שבעזרתו נשלח מידע מאוניברסיטת קליפורניה  ה (  Switchמתג )ה נולד  1969
 . ARPANETלאוניברסיטת סטנפורד. בעזרת רשת 

1970 Steve Crocker  פרוטוקול לשליחת קבצים )  יצעוואוניברסיטת קליפורניה בfile 
sharing protocolא( שנקר NCP (NetWare Core Protocol .) 

1971 Ray Tomlinson   .שלח פעם ראשונה דואר אלקטרוני 

 UHFשהשתמש בתדרי  ALOHANETשל רשת  יה סיים בני  University of Hawaiiצוות  1971
חוטי כדי לחבר סניפים שנמצאים באיים סביב אי מרכזי. מנגנון של -אל

ALOHANET  בנה בסיס לרשתWIFI  . 
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1973 Robert Metcalfe  פיתח רשתETHERNET  ומימש בעזרת חברתXEROX. 

 .ARPAהתבצע ע"י חברה   SATNETהתקשרות ראשונה בין מדינות בשם  1973

, הגדרת אפשרויות ופרמטרים של  VOIPשיחה טלפונית ראשונה בעזרת רשת  1973
 (. 1995 -טכנולוגיה. )בפועל טכנולוגיה התחילה לעבוד רק ב

 (. IP)ללא תמיכה ב  XEROX( ראשון נבנה ע"י חברת  ROUTERנתב ראשון ) 1974

1976 Ginny Strazisar  בנה נתב מעשי שתמך בחלוקתIP   וקיבל שםgateway. 

1978 Bob Kahn  המציע פרוטוקולIP /TCP   ופיתח את הבסיס התיאורטי לפרוטוקול
 שמשתמשים עד היום. 

פרוטוקול תקשורת אינטרנט שהשתמשו הרבה שנים עד   –  IPv4פיתוח פרוטוקול  1981
 . RFC 791. הסבר עליו נכתב במסמך IPv6לפיתוח 

כדי לחבר מחשבים תעשייתיים ביניהם.   BITNETפיתחה רשת בשם  IBMחברת  1981
Mainframe Systems 

1981 National Science Foundation  פיתחה רשתCSNET (Computer Science Network .) 

 . IP /TCPעברה לפרוטוקול   ARPANETרשת  1983

1983 Paul Mockapetris ו- Jon Postel  פיתחוDNS  .ראשון בהיסטוריה 

( התחילה לעבוד בתור  National Science Foundation Network)  NSFNETרשת  1986
 . 90והחליפה אותה לגמרי בשנות   ARPANET( לרשת backboneרשת עזר )

-Wiשעם השנים נהפכה לטכנולוגיה  WaveLANפירסמה טכנולוגיה   AT&Tחברות  1988
Fi. 

 –( firewallמנגנון של "חומת אש" ) ירסמהפ Digital Equipment Corporationחברה  1988
 Packet Filterתיאור ותכונות של מערכת. שם הראשוני שלו הייה "מסנן מנות" )

firewall .) 

 World-)הארגון האירופי למחקר גרעיני ( הפיצו את ה  CERN -לי ו-טים ברנרס 1991
Wide Web .והציגו לעולם את הרשת האינטרנט 

 שהביא צבע ותמונות לדפי אינטרנט. Mosaicנט מוזאיק, הושק דפדפן האינטר 1993

הוקמה חברת נטוויז'ן שהייתה ספקית שירותי האינטרנט הראשונה ללקוחות   1994
 ביתיים בישראל. 

 . 1גרסה  USBסיום פיתוח תקן  1994

 . Bluetoothפרסום של טכנולוגיה  1999

התחלת ללמוד מקצוע "תקשורת מחשבים".  השנה 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! בהצלחה!!!!

 

 חיבור ראשון בין ישראל לרשת האינטרנט.          
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  .מושגים בתקשורת נתונים
 הקניית המושגים: רשתות מקומיות ורשתות ארוכות טווח, ערוץ תקשורת.

 אישית. -מטרות התקשורת: שיתוף במידע, שיתוף במשאבים, שיפור תקשורת בין

 לשימושים ברשתות תקשורת: אחזור מידע מרחוק, העברת קבצים, ודוא"ל. דוגמאות 

 פרוטוקול.  

 מה זה פרוטוקול? 
 פרוטוקול זה נושא מרכזי בקורס תקשורת מחשבים. 

 
 קיבלת זכות להיפגש עם מלכת אנגליה. לפני פגישה מקבלים הדרכה: 

 ( שצריכים ללבוש.  Dress Codeמה בגדים ) 
 כה, אלא אם כן היא שואלת אותכם. אסור להתחיל לדבר עם מל

 אסור לבקש משהו ממנה, אלא אם כן היא שואלת "האם חש לך בקשות מיוחדות?". 
 אסור לעזוב את מקום הפגישה לפני שמלכה עוזבת אותו. 

כל הסעיפים האלה נקראים "פרוטוקול" של הפגישה. חלק ממושגים קשורים ל"חומרה"  
 חיל שיחה, מה מותר ומה אסור להגיד וכו'(. )בגדים, נעליים( וחלק לתוכנה )מי מת 

 

 על מנת לאפשר פעולה מתואמת.   פרוטוקול הוא סדרה של צעדים שנקבעו שיש לנקוט

פרוטוקול תקשורת הוא מערך הכללים לנתונים ייצוג, אימות וגילוי שגיאות נדרש לשלוח מידע 

 באמצעות ערּוץ התקשורת.

המכשיר מדבר. שני המכשירים חייבים לדבר באותה שפה כדי  הפרוטוקול הוא כמו השפה בה  

 לתקשר.

 פרוטוקול מגדיר מספר כללים: 

חלק של חומרה )מתחים, חיבורים, זמנים, תדרים, כבלים(, חלק של תוכנה )מבנה מילת שידור, 

 תהליך "לחיצת יד"(, שימושים, פרמטרים חשמליים ומעגלים אלקטרוניים.. 

"(, עקב כך מעניין אותנו רק  Black Boxבפרוטוקול בתור "קופסה שחורה" )"אנו משתמשים 

 נמצא מחוץ לקורס שלנו.  ארשלושה חלקים ראשוניים של הגדרת הפרוטוקול וכל הש

במסגרת תוכנית לימודים של קורס "מיקרו בקרים ושפה עלית" של כיתה י"ג' למדנו שני  

עשה הגדרה של שני פרוטוקולים האלה לפי כללים  . נ C2Iופרוטוקול  UARTפרוטוקולים פרוטוקול  

 של תקשורת מחשבים: 
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 .UARTחזרה על פרוטוקול 

 

 חומרה:  

 

. V3.3או  V0" ,1 "– V5 –"  0(, רמת מתחים "Full Duplexכיוונית )-תקשורת טורית אסינכרונית, דו

 (. point-to-point, תקשורת מסוג נקודה לנקודה ) bps 9600)תלוי ברכיב(. מהירות סטנדרטית 

 מבנה מילת שידור: 

 

 " 0תמיד " –( Start bitביט התחלה )

 . MSB-ומסתיימת ב  LSB-מילת שידור מתחילה מ 

 ".  1תמיד " –(    Stop bit)  –ביט סיום 

 אופציונלי )לא חובה(.  –(  Parity bitביט זוגיות ) 

 שימושים: 

 וכו'.  Bluetooth ,RFID ,WIFIחיבור בין מיקרו  בקר למיקרו בקר, חיבור רכיבים כמו 

 .Acknowledgeמושג 
( הוא אות המועבר בין תהליכי תקשורת, ACKברשתות נתונים, טלקומוניקציה ומחשבים, אישור )

 מחשבים או מכשירים כדי לסמן אישור, או קבלת הודעה, כחלק מפרוטוקול תקשורת. 
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 .I2Cחזרה על פרוטוקול 
 : חומרה

 

חד   SCL(. קו Half duplexכיוונית. )-. תקשורת טורית סינכרונית דוV0" ,1 "– V5 –" 0רמת מתחים: "

דו כיווני להעברת נתונים   SDAהספקת שעון לסינכרון המערכת. קו  – SLAVE -ל  MASTER-כיווני מ 

 ליתר רכיבים.  MASTERופקודות בין 

 מבנה מילת שידור: 

 

( , אחרי זה הוא משדר  Start bitר משדר סיבית התחלה )בתחילת תהליך תקשורת מיקרו בק

כתובת הרכיב שהוא רוצה לדבר וסוג הפעולה )קריאה או כתיבה( וממתין לסיבית תגובה שנקרה 

Acknowledge  .אחרי קבלת תגובה ובהתאם לפעולה הוא שולח פקודה או ממתין לקבלת נתונים .

 (. Stop bitבסוף התהליך מיקרו בקר שולח סיבית עצירה )

 שימוש: 

חיבור מספר רכיבים בשני קווים במקביל, כדי למזר כמות רגליים מידע, גודל פיזי ומחיר של 

 רכיבים. 

 : RTC C2I)שעון זמן אמת( מקבילי בהשוואה לרכיב  RTCלדוגמה: רכיב 
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  .ערוץ תקשורת
  .אישית-ביןמטרות התקשורת: שיתוף במידע, שיתוף במשאבים, שיפור תקשורת  

 יחסים בין אנשים ברשת ניתן לחלק לחמישה אפשרויות: 

 

 

 [(. 1)לפי ספר של טננבאום ]

 .דוגמאות לשימושים ברשתות תקשורת: אחזור מידע מרחוק, העברת קבצים ודוא"ל 
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 [(. 1)לפי ספר של טננבאום ]

    

 סיווג רשתות  
קריטריונים: סיווג לפי גודל הרשת, סיווג לפי  אין סיווג יחיד, ניתן לסווג את הרשת לפי מספר 

 שרת )ללא שרת, עם שרת מדומה, עם שרת(, סיווג לפי טופולוגיה. 

 סיווג לפי גודל הרשת.

 

Nanonetwork 

 חיישנים שעובדים בננוטכנולוגיה. )לא קשור לקורס תקשורת מחשבים(. 

Body area network  
י דופק לב, סופר צעדים וכו'. )לא קשור לקורס חיישנים שקשורים למדידת הגוף האדם: חיישנ 

 תקשורת מחשבים(. 

Personal area network 

 מחשב, טלפון, מדפסת וכו':  –רשת של מכשירים ששייכים למשתמש 
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 Local area network   
 רשת מחשבים שנמצאת בבית, משרד, מחלקה. 

 

 תת סוגים של רשת הזאת:  3יש 

home area network (HAN) –  .רשת ביתית 

storage area network (SAN) –  .רשת לשמירת נתונים 

wireless LAN (WLAN) –   כמו רשת ביתית, אך הקישור בין מכשירים נעשה ללא חוטים ובעזרת גלי

 רדיו. 

 

campus area network, corporate area network CAN  
כולה להכיל בפנים מספר מחלקות, בפנים וי LAN. היא מכילה מספר LAN-רשת רחבה יותר מ

מגמות, צוותים. בדרך כלל רוב השיחות מתרחשות בתוך מחלקה ואם נעשה חלוקה חכמה, ניתן  

 להוריד את העומס הכללי. 
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metropolitan area network (MAN)   
רשת של עירייה, שממוקמת במרכז העיר עם סניפים בכל  -רשת עירונית. דוגמה טובה לסוג הזה 

 ות, כאשר בכל שכונה יש תת מרכז ששייך לעירייה. השכונ

 

wide area network (WAN)   
 רשתות שפרוסות בשטח גדול. 

נניח מפעל אלביט ממוקם בחיפה )מת"מ(. לחברה הזאת יש סניף בכרמיאל, רמת הגולן, קריית  

, כאשר כל אחד  WANגת, ירושלים. כדי לתקשר עם כל סניפים מפעל משתמש ברשת מסוג 

 ים של פיתוח, ייצור, ניהול, שיווק. LANכי בכל סניף יש  CANיפים בנוי בצורת  מהסנ

global area network (GAN)  
הדוגמה שתמיד חושבים עליה, זאת רשת האינטרנט. זאת לא רשת הגלובלית היחידה. חברות 

IBM ,MICROSOFT ארגוני ,NATO ,UNIFILL ,Darknet וכו': אלה דוגמאות לרשתות גלובליות  . 

 

 סיווג לפי טופולוגיה )צורת חיבור(  
מדע. טופולוגיה יכולה להיות פיזית ולוגית. טופולוגיה פיזית היא   –מפה, "לוגוס"   –ביוונית "טופוס" 

החיבור הפיזי של המחשבים לאופן שבו מחשבים אלה מחוברים זה לזה. טופולוגיה לוגית היא  

 ם ממחשב אחד למחשב אחר. בעצם הפרוטוקולים שמתארים איך הנתונים זורמי
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 ".BUSטופולוגיה אפיק "

 

רשת ללא סדר בפנים שעובדת לפי מנגנון מי שתופס את הערוץ הוא הזה שמתחיל לשדר. רשת 

עם מספר התנגשויות גדול ועם זמן המתנה ארוך, אבל זולה ופשוטה. רשת הזאת מורכבת מערוץ 

וכו'(. מחשב שמשדר לא יודע איפה פיזי יושב משותף, רכיבי קצה )מחשבים, מדפסות, סורקים  

התקן היעד והוא משדר מידע לשני כיוונים. כדי לסיים רשת בשתי קצוות שלה שמים רכיבים  

 "לבלוע" את המידע שנכנס אליו.   –". תפקידו Terminatorשבעברית נקראים "סיימן" ובאנגלית "

וגיית הטבעת היא לא שימושית היום כל טופולוגיית אפיק היא טכנולוגיה ישנה מאוד וכמו טופול 

כך הרבה. כל אחד מהמחשבים והתקני רשת מחוברים לכבל מרכזי בודד שנקרא כבל  

כך שלא ניתן   terminator-קואקסיאלי ובקצה החוט אנחנו מחברים מסופים מוארקים שידוע כ 

וספים  להדהד את תקשורת הנתונים. המחסל או סיימן יקרקע את ההודעה. הוספת מחשבים נ 

תפחית את מהירות הגישה של הרשת. המכשירים יחלקו באחריות לקבלת נתונים מנקודה אחת  

לנקודה אחרת. כל מחשב מתקשר עם מחשב אחר באופן עצמאי. המחשב המתחבר לכבל זה  

 . Tאשר ידועים גם כמחברי    BNCבאמצעות מחברים מיוחדים הנקראים 

 

 

 :Busיתרונות טופולוגיית 

 גם זולה וגם קלה ליישום.  Busטופולוגיית 

 היא עובדת טוב עבור רשת קטנה.

 היא חסכונית ומשמשת ברשת קטנה כמו בבית.  Busטופולוגיית 

 קל להרחיב בצורה הליניארית מבלי להפריע לרשת אבל היא איטית יותר ותלויה בכבל הראשי.

 ה הזו. ניתן להבין בקלות את הטופולוגי 
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 :Busחסרון טופולוגיית 

על מנת רשת הזאת תישאר פעילה אסור שיהיו חיבורים פתוחים, כולל הקצוות המתחברים  

למחשב. אז אם המחשב יוסר או אם המחסל אבד או חסר אז הכבל יהיה פתוח והנתונים יחזרו  

 .  חזרה והקפצה הזו ידועה כהחזרת אותות. הנתונים ישתבשו במהלך השתקפות האות

. אז אם נרצה  Busבמהלך השידור ניתן להעביר רק הודעה אחת או נתונים דרך טופולוגיית 

לשלוח נתונים, נראה קודם כל האם הרשת פנויה או לא. אחרת השולח ימתין עד שהרשת תהיה  

 פנויה. 

 Starטופולוגיה כוכב. 
וכב בנויה כך שכל  הטופולוגיה החוטית הנפוצה ביותר היא טופולוגיית הכוכב. בטופולוגיית כ

המחשבים מחוברים לנקודת חיווט מרכזית כמו רכזת או מתג עם חיבור נקודה לנקודה. במחשב 

כרטיס רשת. הוא בעל ביצועים מהירים מאוד. אנחנו יכולים לשדרג   א יש חיבור ייעודי שנקר

בקלות את הרכזת שהיא הנקודה המרכזית שכל הנתונים יעברו מהרכזת למחשבי קצה. מידע 

יישלח מהמחשב לרכזת ומשם יועברו כל הנתונים למחשבים אחרים. בעוד שאם המכשיר המרכזי  

ניתן להחליט   –הוא מתג , אז יהיה לנו אפשרות לנתב את תהליך התקשורת בצורה חכמה יותר 

למי לשלוח קודם, מה רמת העדיפות של המחשב וכו'. תקשורת מרובת אפשרית בטופולוגיית 

(. טופולוגיית כוכבים משמשת בעיקר ברשתות Broadcastח מידע לכולם )ניתן לשלו  –הכוכב 

 שרת/לקוח. 

 

כדי לסדר רשת אנו צריכים "מפקד" שידע להעביר פניות ממחשב למחשב, לארגן רמות עדיפות 

 ולשמור "סודות".  

 היתרון של טופולוגיית הכוכב: 
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ל" או אם יש בעיה כלשהיא  אחד היתרונות העיקריים של הטופולוגיה הוא שאם מחשב אחד "נפ

בכבל או שהכבל מנותק אז מחשבים אחרים לא יושפעו מכיוון שלכל מחשב יש חיבור כבל  

 משלו. 

 קל לשנות ולתחזק את הרשת.

 ניתן להוסיף ולהסיר מחשב מבלי להפריע לרשת.

 מציאת בעיית חומרה הופכת לפשוטה יותר. 

 כשל בודד לא מוריד את כל הרשת. 

 טופולוגיית הכוכב:חסרון 

אולם החיסרון של טופולוגיית הכוכב הוא שכל הטופולוגיה תלויה ברכזת. כאשר הרכזת או  

המתג המרכזי נכשלים אז כל המחשבים בנקודה המרכזית יושפעו. זה נקרא נקודה אחת של  

 הכשל. אם זה יקרה, כל הרשת תיפול. 

 לקבל רשת יעילה ומהירה. מדרש צוות מנוסה לטיפול בהגדרות המתג במידה ורוצים 

 

  Treeטופולוגיה עץ.
 –אם ניקח מספר רשתות מסוג כוכב ונאחד אותם לרשת גדולה  –חיבור שנגזר מחיבור כוכב 

 נקבל חיבור עץ.  

( ועוזרת להוריד עומס בתוך  CAN ,MAN ,WAN ,GANטופולוגיה הזאת מתאימה לרשתות גדולות )

 הרשת.
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אפיק והרכזות הראשיים אליהם מחוברים מחשבים ביצירת טופולוגיית  בדוגמה הזאת יש לנו את 

כוכבים. מכיוון שזהו השילוב של שתי טופולוגיות שהן טופולוגיה של אפיק וכוכב. עכשיו זה  

שפירושו רשת רחבה. אנחנו יכולים בקלות להוציא את הצמתים בו מה שאומר  WAN-משמש ב

ם ולכוכב רשתות אליו. התחזוקה של הטופולוגיה הזו  שאנחנו יכולים בקלות לחבר הרבה מכשירי

 קלה, אבל היא גם תלויה ברכזת, כלומר אם האפיק הראשי נכשל אז כל הרשת תיכשל. 

 .MESHטופולוגיה "רשת"  
 טופולוגיה שכולם מדברים עם כולם. כל מחשב קשור למחשבים אחרים ברשת. 

ויות נוספות עבור כרטיסי רשת עם טופולוגיה הזאת מחייבת בכמות כבלים גדול מהרגיל, על

 מספר יציאות.  

בטופולוגיית רשת כל מחשב ברשת מחובר לכל מחשב אחר ברשת. בטופולוגיה זו יש לה ערוצים  

מכשירים. ישנן שתי דרכים להעברת נתונים האחת היא ניתוב שבו המחשב או הרכזת  nעבור 

צרה לשלוח נתונים. שיטה נוספת כבר יודעים ויש להם אלגוריתם שמוצא את הדרך הטובה והק

 היא הצפת הנתונים מוצפים לכל הצמתים. טופולוגיה זו חזקה והיא מחוברת ומאובטחת במלואה. 

 

 6אז בכך שיש לרשת כל כך הרבה קשרים היא מתמודדת היטב עם כישלון. באיור זה ישנם 

 ת.  חיבורים לרשת הזא 60חיבורים בכל מחשב מה שיוצר בסך הכל  5מחשבים עם 
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היתרון של טופולוגיית הרשת הוא בכך שהיא יוצרת רמת גמישות גבוהה. מכיוון שאם חיבור אחד  

או יותר נכשל, המחשב עדיין יוכל לתקשר אחד עם השני, אך בגלל כמות הכבלים וכרטיסי  

הרשת שיש להשתמש בהם, טופולוגיות רשת עשויות להיות יקרות ולכן רק לעתים נדירות  

. הם משמשים בעיקר ברשתות רחבות כמו האינטרנט. LANשתות מקומיות או משתמשים בהן בר

למעשה האינטרנט הוא דוגמה טובה לטופולוגיית רשת מכיוון שהאינטרנט מורכב ממספר רב של 

נתבים בכל רחבי העולם המחוברים זה לזה כדי לנתב נתונים ליעד המיועד להם. אז גם אם כמה  

תיב אחר ובסופו של דבר יגיעו ליעדם. האינטרנט גמיש מאוד מכיוון  נתבים ירדו הנתונים ינותבו בנ

 שהוא משתמש בטופולוגיית רשת. 

 .Ring or double Ringטופולוגיה טבעת או טבעת כפולה. 
, מורידים סיימנים ומחברים קצוות של הרשת ביחד. נקבל  BUSתחשבו שאתם לוקחים רשת 

כל הרשת נופלת. כדי לפתור בעיה הזאת עושים  טבעת. לרשת הזאת יש בעיה, שאם יש נתק בקו 

  2טבעת כפולה, אבל זה דורש הוצאות נוספות, גם עבור כבלים, גם עבור כרטיסי רשת עם 

 מחברים. 

  

טופולוגיית הטבעת היא סוג של תצורת רשת שבה כל מחשב מחובר למחשב אחר בצורת  

שכנים למטרות תקשורת.   הלולאה או הטבעת. אז לכל מחשב על הטבעת הזו יש בדיוק שני 

בטופולוגיית הטבעת ההודעה תעבור ממחשב אחד למחשב אחר כדי להגיע ליעד הסופי. סוג זה  

של טופולוגיה ישנה מאוד ונעשה בו שימוש נדיר כיום. זה נקרא גם טופולוגיה של טבעות כפולות  

ד כיוון השעון.  טבעות, כאשר סיבוב מידע בראשון יהיה עם כוון השעון ובשני נג 2ברגע שיש 

הנתונים עוברים בכיוון אחד דרך כל מארחי הביניים. כדי לחבר מארח אחד נוסף במבנה הקיים,  

ייתכן שהמנהל יזדקק לכבל נוסף אחד בלבד. כישלון של מארח כלשהו "מפיל" כל הטבעת. אנו  

שות נתוני  יכולים לשלוח את הנתונים בכיוון השעון או נגד כיוון השעון, ובגלל זה תופחת התנג

המנות. עיכוב העברת הנתונים הוא פרופורציונלי ישיר למספר הצמתים ברשת מה שאומר  

 שכאשר צמתי הנתונים תהיה עיכוב בעברת הנתונים. 

 היתרון של טופולוגיית הטבעת:

 טופולוגיית הטבעת קלה להתקנה וקלה לפתרון בעיות. 

 זה מאוד זול וקל להתקנה. 

 מרכזי כדי לשלוט ולנהל את הרשת. זה לא דורש מכשיר  
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 הצומת הנוסף לא ישפיע על ביצועי הרשת. 

 חסרון טופולוגיית הטבעת:

 אם רק אחד מהמחשבים האלה ייפול או אם היה נתק בודד בכבל, כל זרימת הנתונים תופרע. 

 פעילות הרשת תפריע בזמן שנוסיף או נסיר צומת. 
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 סיווג לפי שרת. 

 מה זה שרת? 

 

שרתי רשת הם מחשבים בעלי עוצמה גבוהה המשמשים כמאגר מרכזי לנתונים ותוכניות שונות 

 המשותפות למשתמשים בתוך רשת. 

למשתמשים יש יקום של תוכניות וקבצים שהם שומרים במחשבים האישיים, הניידים והמכשירים  

טרות שלהם. כאשר מספיק משתמשים חולקים את אותם משאבים, שרת רשת הוא מערכת למ

 כלליות שיכולה לאפשר שיתוף, אחסון וניהול של משאבי רשת. 

למרות ש"שרת רשת" היה מונח נפוץ לפני עשרים שנה, המגמה במילניום החדש הייתה עיצוב 

שרתים למטרות ולעומסי עבודה ספציפיים. למרות שהמגמה הזו נמשכת, לשרת הרשת עדיין יש 

 ות למנהל מרכזי. הרבה שימוש עבור רשתות קטנות יותר הזקוק 
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 איך עובדים שרתי רשת?
כשעובדים עם יישומים או קבצים רגישים, שמירת ההתקדמות במכשיר המקומי שלך היא  

התחלה, אבל מה אם תאבד את הגישה למכשיר שלך? שרתי רשת מטפלים בבעיה זו על ידי  

 בי בזמן אמת.אירוח הקבצים והתוכניות הרלוונטיים ביותר לרשת ומאפשרים גישה לשימוש עק

כתוצאה מכך, אנשי צוות או לקוחות רשת יכולים לגשת באופן מיידי לנתונים או כלים חשובים 

תוך כדי שיתוף פעולה בין משתמשים. משתמשים מרובים יכולים לבצע שינויים באותה תוכנית או  

מסמך להמשך פיתוח במהלך הפרויקט. באמצעות התחברות מאובטחת, משתמשים מרוחקים  

 לים להתחבר לרשת הביתית. יכו

 תכונות של שרתי רשת:
מחשבים מסופקים עם יותר זיכרון ונפח אחסון והם גם מוגדרים לבצע עיבוד נוסף כדי לטפל  

 בבקשות הלקוח השונות.

מכונות הן בדרך כלל מחשבים אישיים בעלי ביצועים גבוהים עם דיסקים קשיחים אמינים  

 זמין.  RAMהות של זיכרון ומהירים, מעבדים חזקים וכמויות גבו 

יכול לשמש גם כיחידת אחסון קבצים מרכזית. זה יכול למנוע מאחסנת נתונים בתחנות עבודה  

 שונות ברשת.

 ניתן להגדיר אימות ובקרת משתמש בתחנת עבודה אחרת באמצעות שרת רשת. 

 אמצעי בקרת אבטחה יכולים להיות נוחים יותר לניהול באמצעות שרת רשת.

 וגל גם להפעיל אינטראנט. שרת רשת מס

 )שרט להעברת קבצים( ושרתי אינטרנט.  FTPחלק מהדוגמאות הנפוצות לשרתי רשת הן שרתי 

 סוגי שרתים:

 שרתי קבצים 

שרתי קבצים מאחסנים ומפיצים קבצים. לקוחות או משתמשים מרובים עשויים לשתף קבצים  

ות גיבוי או סובלנות תקלות המאוחסנים בשרת. בנוסף, אחסון מרכזי של קבצים מציע פתרונ

קלים יותר מאשר ניסיון לספק אבטחה ושלמות לקבצים בכל מכשיר בארגון. ניתן לעצב את 

 חומרת שרת הקבצים כדי למקסם את מהירויות הקריאה והכתיבה כדי לשפר את הביצועים. 

 שרתי הדפסה 

לצרף מדפסת לכל שרתי הדפסה מאפשרים ניהול והפצה של פונקציונליות ההדפסה. במקום 

תחנת עבודה, שרת הדפסה יחיד יכול להגיב לבקשות הדפסה מלקוחות רבים. כיום, חלק  

מהמדפסות הגדולות והמתקדמות מגיעות עם שרת הדפסה מובנה משלהן, מה שמסיר את  

הצורך בשרת הדפסה נוסף מבוסס מחשב. שרת הדפסה פנימי זה פועל גם על ידי תגובה  

 לבקשות הדפסה מלקוח. 

 שרתי יישומים 

שרתי יישומים מריצים יישומים במקום מחשבי לקוח המריצים יישומים באופן מקומי. שרתי  

יישומים מריצים לעתים קרובות יישומים עתירי משאבים המשותפים למספר רב של משתמשים.  

פעולה זו מסירה את הצורך שלכל לקוח להחזיק במשאבים מספקים להפעלת היישומים. זה גם  

 ת הצורך בהתקנה ותחזוקה של תוכנה במכונות רבות, בניגוד למחשב אחד בלבד. מסיר א

 DNSשרתי 

הם שרתי יישומים המספקים פתרון שמות למחשבי לקוח על   Domain Name System (DNS)שרתי 

היא  DNS-קריאות במכונה. מערכת ה IPידי המרת שמות המובנים בקלות לבני אדם לכתובות 
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אחרים, שבכל אחד מהם ניתן לבקש שם   DNSרחבת של שמות ושרתי  מסד נתונים בתפוצה נ

עם שם המשאב   DNSמחשב לא ידוע. כאשר לקוח זקוק לכתובת של מערכת, הוא שולח בקשת 

 הדרושה מטבלת השמות שלו.  IP-מגיב עם כתובת ה DNS-. שרת הDNSהרצוי לשרת 

 שרתי דואר 

תי דואר מקבלים מיילים הנשלחים  שרתי דואר הם סוג נפוץ מאוד של שרת יישומים. שר

למשתמש ומאחסנים אותם עד לבקשת הלקוח מטעם המשתמש האמור. שרת דואר אלקטרוני  

מאפשר להגדיר כראוי מכונה בודדת ולהתחבר לרשת בכל עת. לאחר מכן הוא מוכן לשלוח 

 מערכת דוא"ל משלו פועלת ברציפות. -ולקבל הודעות במקום לדרוש מכל מחשב לקוח שתת

 תי אינטרנט שר

אחד מסוגי השרתים הנפוצים ביותר בשוק של היום הוא שרת אינטרנט. שרת אינטרנט הוא סוג  

מיוחד של שרת יישומים המארח תוכניות ונתונים שמתבקשים על ידי משתמשים ברחבי  

האינטרנט או אינטראנט. שרתי אינטרנט מגיבים לבקשות מדפדפנים הפועלים במחשבי לקוח  

רנט, או שירותים מבוססי אינטרנט אחרים. שרתי אינטרנט נפוצים כוללים שרתי  עבור דפי אינט

 .Nginx( ושרתי IISאפאצ'י, שרתי שירותי מידע באינטרנט של מיקרוסופט )

 שרתי מסדי נתונים 

כמות הנתונים שבה משתמשים חברות, משתמשים ושירותים אחרים היא מדהימה. חלק גדול 

רי מידע. מסדי נתונים צריכים להיות נגישים למספר לקוחות  מהנתונים האלה מאוחסנים במאג

בכל זמן נתון ויכולים לדרוש כמויות יוצאות דופן של שטח דיסק. שני הצרכים הללו מתאימים  

לאיתור מסדי נתונים כאלה בשרתים. שרתי מסד נתונים מריצים יישומי מסד נתונים ומגיבים 

 Oracle, Microsoft SQLונים נפוצים כוללים את לבקשות רבות מלקוחות. יישומי שרת מסד נת 

Server, DB2 ו-Informix. 

 שרת וירטואלי 

שרתים וירטואליים כובשים את עולם השרתים בסערה. שלא כמו שרתים מסורתיים המותקנים  

כמערכת הפעלה על חומרת מכונה, שרתים וירטואליים קיימים רק כפי שהוגדרו בתוכנה מיוחדת  

יכול להריץ מאות, או אפילו אלפי, שרתים וירטואליים בבת  hypervisor. כל hypervisorהנקראת 

מציג חומרה וירטואלית לשרת כאילו הייתה חומרה פיזית אמיתית. השרת  Hypervisor-אחת. ה

מעביר את צרכי החישוב   Hypervisor-הווירטואלי משתמש בחומרה הוירטואלית כרגיל, וה

 ת שמתחת, שמחולקת בין כל השרתים הווירטואליים האחרים. והאחסון בפועל לחומרה האמיתי

 שרתי פרוקסי 

שרת פרוקסי משמש כמתווך בין לקוח לשרת. משמש לעתים קרובות כדי לבודד את הלקוחות או  

השרתים למטרות אבטחה, שרת פרוקסי לוקח את הבקשה מהלקוח. במקום להגיב ללקוח, הוא  

מקבל את התגובה מהשרת השני ואז   proxy-רת המעביר את הבקשה לשרת או תהליך אחר. ש

משיב ללקוח המקורי כאילו הוא משיב בעצמו. בדרך זו, לא הלקוח ולא השרת המגיב צריכים 

 להתחבר ישירות זה לזה. 

 שרתי ניהול ובקרה של מצב 

שרתים מסוימים קיימים כדי לבדוק או לנהל מערכות ולקוחות אחרים. ישנם סוגים רבים של  

. כמה מהם מאזינים לרשת ומקבלים כל בקשת לקוח ותגובת שרת, אך חלקם אינם  שרתי בקרה

מבקשים או מגיבים לנתונים בעצמם. באופן זה, שרת הניטור יכול לעקוב אחר כל התעבורה  

ברשת, כמו גם את הבקשות והתשובות של לקוחות ושרתים, מבלי להפריע לפעולות אלו. שרת 

 ון אלה המופעלים על ידי מנהלי רשת הצופים במצב הרשת.בקרה יגיב לבקשות של לקוחות כג
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 רשת ללא שרת. 

 

כל המחשבים שמחוברים לרשת זהים מבחינת רמת העדיפות. כל אחד יכול להתחיל שידור מתי  

שבא לו ולשלוח מידע למחשב שהוא רוצה. לפני שהוא שולח מידע הוא צריך לבדוק שערוץ 

ר תחילת שידור מחשב צריך לבדוק שאין התנגשויות המשותף פנוי ואין שידורים ברשת. לאח

ברשת. במידה ויש מחשב מפסיק את השידור ולאחר זמן אקראי מתחיל לשדר מחדש.  

 משתמשים במנגנון זה לרשתות עם מספר מחשבים קטן, נגיד לרשת ביתית.  

 רשת זולה: אנו צריכים לרכוש רק כבל וכרטיסי רשת. –יתרון של מנגנון זה 

 של המנגנון: חסרונות 

 ככל שיש יותר מחשבים, כך זמן המתנה הולך וגודל. 

 נפילה של קו המרכזי, מפיל את כל הרשת.

 אין אפשרות לבניית מאגר מידע עם גישה משותפת.

 (.5שרשת הזאת משתמשת. )פרק  CD/CSMAנלמד בהקדם את הפרוטוקול 

 

 

  

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/
https://www.youtube.com/embed/K_8KJRhOWIA?feature=oembed


33 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 רשת עם שרת מדומה 
 בטופולוגיה טבעת.בדרך כלל מדובר על רשתות 

 

מחשב אחד לוקח על עצמו תפקיד של שרת. הוא מייצר אסימון )חבילת מידע( שמסתובב  

ברשת. אף מחשב לא יכול להתחיל את השידור אם הוא לא תופס את האסימון. מחשב שתפס 

את האסימון "מדביק" עליו כתובת מקור, כתובת יעד, חבילת מידה ומשחרר את החבילה  

מחשב היעד לוקח לעצמו את המידע, מחליף בין כתובת המקור וכתובת היעד,  החדשה לרשת.  

 )אישור קבלה( ומשחרר את החבילה החדשה לרשת.    ACKמוסיף 

 תהליך העברת האסימון: 

בסכמת העברת אסימונים, התחנות מחוברות באופן הגיוני זו לזו בצורה של טבעת והגישה  

 לתחנות נשלטת על ידי אסימונים. 

הוא תבנית סיביות מיוחדת או הודעה קטנה, אשר מסתובבת מתחנה אחת לאחרת בסדר אסימון 

 מוגדר מראש. 

, אסימון מועבר מתחנה אחת לתחנה סמוכה אחרת בטבעת ואילו במקרה של Token ring-ב

 , כל תחנהTokenטבעת 

 משתמש פס נתונים כדי לשלוח את האסימון לתחנה הבאה בסדר מוגדר מראש. 

הרשאה לשלוח. אם לתחנה יש מסגרת בתור לשידור כשהיא מקבלת את האסימון,   אסימון מייצג 

היא יכולה לשלוח את המסגרת הזו לפני שהיא מעבירה את האסימון לתחנה הבאה. אם אין לו  

 מסגרת בתור, הוא מעביר את האסימון בפשטות.

חו את  התחנות )כולל עצמה( ישל Nלאחר שליחת מסגרת, על כל תחנה להמתין עד שכל 

 האסימון לשכנים שלהן ולשאר  תחנות לשלוח מסגרת, אם יש להן. 
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קיימות בעיות כמו שכפול של אסימון או אובדן אסימון או הכנסת תחנה חדשה, הסרה של  

 תחנה, שיש לטפל בהן לצורך פעולה נכונה ואמינה של תכנית זו. 

חשב הבא בתור לוקח מי שמטפל בבעיות האלה זה מחשב מנהל. במידה ומחשב ראשי נופל, מ 

 את התפקידו על עצמו. 

 

 רשת עם שרת  
 

 

עובדים, כל אחד מחזיק מדפסת ומחשב. בתחילת   10נניח שיש לכם חברה לעיצוב פנים עם 

 הדרך כל אחד עבד בנפרד.  
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 בעל החברה רצה לשפר את ביצועים של חברה ועשה תהליכים הבאים: 

מדפסות וכדי שיהיה לו בקרה מה עובדים מדפיסים. בנוסף שם שרת מרכזי כדי להוריד כמות  

הוא החליט לשמור את כל הפרויקטים של העובדים בצורה מרוכזת על מחשב מרכזי. לצורך זה  

 הוא החליט לבנות רשת מחשבים עם שרת. 

 מה יתרונות של הרשת הזאת לעומת מצב הקודם? 

 ₪. 180 000חיסכון של ₪ וזה מביא לנו   20 000כל מדפסת עולה בסביבות  •

 
במקום שכל פעם עובד מתחיל לעבוד מהתחלה, הוא יכול לקחת פרויקט קיים במאגר   •

 פרויקטים ולשדרג אותו.

 מנהל החברה יכול לראות את מצב העבודה של כל עובד בלי להגיע למחשב של עובד.  •

 מה חסרונות של הרשת הזאת לעומת מצב הקודם? 

 ול שרת, מתג. עלויות כבל, שרת, תוכנה לניה •

 ניתן להזמין איש מקצוע שיעבוד מרחוק ויתחזק את הרשת. –מנהל רשת  •

 זמן להעברת כבלים וסידור מקום עבודה מחדש, דורש הפסקת עבודה על הפרויקטים.  •
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   .מיתוג מעגלים ומיתוג מנות

 (.Circuit Switchingמיתוג מעגלים )

 הגדרת מיתוג מעגלים:

מוגדר כשיטת המיתוג המשמשת להקמת נתיב תקשורת ייעודי בין השולח  מיתוג מעגלים  

למקלט. הקישור שנוצר בין השולח למקבל הוא בצורה הפיזית. רשת טלפון אנלוגית היא דוגמה  

ידועה למיתוג מעגלים. בסוג זה של מיתוג יש רוחב פס קבוע. עדיף להשתמש בסוג זה, כאשר 

 תקשורת ארוכה ורציפה. 

 מיתוג מעגלים:יתרונות של 

 רוחב פס קבוע.  •

 איכות התקשורת מוגברת ככל שנעשה שימוש בערוץ תקשורת ייעודי.  •

 קצב העברת הנתונים קבוע. •

 לא מבזבזים זמן המתנה בזמן המיתוג.  •

 חסרונות של מיתוג מעגלים: 
 מכיוון שמשתמשים בערוצים ייעודיים, רוחב הפס הנדרש גדול יותר.  •

 ניצול המשאבים אינו מלא.  •

 מאז נעשה שימוש בערוץ ייעודי, העברת נתונים אחרים הופכת לבלתי אפשרית.  •

 הזמן שלוקח לשתי התחנות להקמת הקישור הפיזי ארוך מדי.  •

 מיתוג מעגלים הוא יקר מכיוון שכל חיבור משתמש במערך נתיב ייעודי. •

  הקישור בין השולח למקבל יישמר עד המשתמש יפסיק את הקישור. זה יימשך גם אם לא  •

 תתבצע העברת נתונים. 

 . (Packet Switching)מיתוג מנות. 
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 הגדרת מיתוג מנות:

מיתוג מנות מוגדר כרשת חסרת חיבור שבה ההודעות מחולקות ומקובצות יחד וזה ידוע בתור 

מנה. כל חבילה מנותבת מהמקור ליעד כמנות בודדות. כאשר החבילה מגיעה ליעד, באחריות 

 ו בסדר הנכון. היעד לסדר את החבילות הלל

 . Datagram Approach, Virtual Circuit Approachתת טכנולוגיות של מיתוג מנות:  2ישנם 

Datagram Approach 
, כישות נפרדת.  Datagramהיא שיטת מיתוג מנות המתייחסת לכל מנה, או  Datagramמיתוג מנות 

. מכיוון שאין ערוץ  כל חבילה מנותבת דרך הרשת בפני עצמה. זה שירות שלא דורש חיבור

 ספציפי להפעלת חיבור, אין צורך לשמור משאבים. 

ברשת מיתוג מנות נתונים מנות הנתונים עוקבות אחר נתיב משלהן כדי לשלוח את החבילות בין  

 המקור ליעד. 

במהלך העברת נתונים, לאחר שכל חבילה מגיעה לצומת, אז היא מחליטה באיזה נתיב החבילה  

 צריכה ללכת בהמשך. 

קבלת החלטות דינמית זו של רשתות מיתוג מנות נתונים משפרת את הביצועים של העברת  

 נתונים. 

 

Virtual Circuit Approach 
 

זוהי רשת שבה נוצר חיבור וירטואלי בין המקור ליעד. דרך רשת זו, מנות יועברו במהלך כל  

 ייעודי. לכן, זה נקרא מעגל וירטואלי. שיחה. הנתיב שנוצר בין שתי נקודות מופיע כמעגל פיזי 

גישת מיתוג מנות וירטואלית שבה נבנה נתיב בין המקור ליעד הסופי שדרכו כל החבילות  

מנותבות במהלך השיחה ידועה כמיתוג מעגלים וירטואליים. מכיוון שהחיבור נראה למשתמש 

עומת זאת, עשויה  כמעגל פיזי מאוהב, הנתיב הזה מכונה מעגל וירטואלי. תקשורת אחרת, ל

לשתף חלקים מאותו נתיב. לפני שהעברת הנתונים יכולה להתחיל, המקור והיעד חייבים  

להסכים על נתיב מעגל וירטואלי. לצורך ההחלטה, כל הצמתים המתווכים בין שני המקומות 

מוסיפים ערך ניתוב למסד הנתונים של הניתוב שלהם. פרמטרים נוספים, כמו גודל החבילה 

ביותר, מוחלפים גם בין המקור ולכן היעד במהלך הגדרת השיחה. המעגל הווירטואלי  הגבוה 

 מנוקה לאחר השלמת העברת המידע. 
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 שלבים:  6-מורכב מ   Virtual circuit switchingתהליך התקשורת של חיבור  

 

 

 אפשר לציין את התהליך בעזרת דיאגרמה הבאה )תרשים(: 

 

Permanent Virtual Circuit 
על ידי הטלקום או הספק כדי  . הם מוגדרים( מוגדרים PVCהמתגים של מעגל וירטואלי קבוע )

לספק חיבור קבוע מנקודה לנקודה בין שני הצמתים. מעגלים אלה נקראים "קבועים" מכיוון  

הם לא יכולים לשמש אף   -שחברת תקשורת מקדישה משאבים ספציפיים )מתגים( לחברה שלך  

ל עוד אתה משכיר את השירות. המתגים נקראים "וירטואליים" מכיוון שללקוח אין  אחד אחר כ

חוט פיזי המחבר בין שתי רשתות אלא חיבור לוגי בין מתגים המוגדרים על ידי תוכנת הניהול של 

 חברת תקשורת. למעשה, הלקוח אפילו לא צריך לדעת איך המעגל מוגדר. 

PVC כה במיוחד ליצירת חיבור. כמו כן, מכיוון שמסלול מציעים רוחב פס מובטח והשהייה נמו

המעבר הוא קבוע, איכות החיבור אינה משתנה עם הזמן. התוצאה היא שירות אמין יותר  

מכיוון שמשאבי  SVCsיקרים יותר מאשר  PVCs(. עם זאת, SVCממעגלים וירטואליים מוחלפים )

 רות אחרות. של חברת תקשורת מוקדשים ללקוח ולא ניתן להשתמש בהם למט

אתה משלם עבור רוחב הפס בין אם אתה משתמש בו ובין אם לא; עם    PVCיתר על כן, עם 

SVCs .הסכום שאתה משלם תלוי בכמה רוחב הפס אתה משתמש , 

PVCs   הם הטובים ביותר עבור קישוריWAN  .הנושאים נפחים קבועים וגבוהים של תעבורת רשת

 מנקודה לנקודה בין שתי רשתות.  WANר קישורי הם משמשים בדרך כלל בקווים שכורים עבו
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 יתרונות של מיתוג מנות:

 אין עיכוב במשלוח החבילות שכן הן נשלחות ליעד ברגע שהן זמינות.  •

 אין דרישה לנפח אחסון מסיבי עקב כך, שמידע מועבר ממקור ליעד תוך כדי קבלתו.  •

לנתב מנות אלו גם מנתיבים  כשל בקישורים אינו מפסיק את מסירת הנתונים מכיוון שניתן  •

 אחרים. 

 משתמשים מרובים יכולים להשתמש באותו ערוץ בזמן העברת החבילות שלהם.  •

במקרה של מיתוג מנות, השימוש ברוחב הפס טוב יותר, מכיוון שמקורות מרובים יכולים   •

 להעביר מנות מאותו מקור.

 חסרונות של מיתוג מנות:
 יקרות. עלויות ההתקנה של מיתוג מנות הן  •

 המסירה של מנות אלה הופכת קלה כאשר משתמשים בפרוטוקולים מסובכים.  •

שיחות קוליות באיכות גבוהה אינן יכולות להשתמש במיתוג מנות מכיוון שיש עיכוב רב   •

 בסוג זה של תקשורת.

 בעיות קישוריות עלולות להוביל לאובדן מידע ועיכוב במסירת המידע.  •

 

 (. Message Switchingמיתוג הודעות )
בטכניקה זו מידע מתחלקת למספר הודעות.  כל ההודעה מועברת ללא הפסקה מצומת אחד 

לאחר. תחילה הוא מאחסן ולאחר מכן מעביר מידע שדורש יותר זמן. בשל כך, זמן הגישה גדל.  

 אין קשר ישיר בין השולח למקבל. 

גלים לפני שהוצג מיתוג מנות.  מיתוג הודעות הייתה טכניקה שפותחה כחלופה למיתוג מע

בהחלפת הודעות, משתמשי קצה מתקשרים על ידי שליחת וקבלה של הודעות שכללו את כל 

 .הנתונים שיש לשתף. הודעות הן היחידה הפרטנית הקטנה ביותר

כמו כן, השולח והמקבל אינם מחוברים ישירות. ישנם מספר צמתים ביניים המעבירים נתונים  

תגיע ליעדה. רשתות נתונים עם העברת הודעות נקראות לפיכך מערכות  ומבטיחים שההודעה

 (hop-by-hop systemsהופ. )- אחר- הופ

 .Store and forwardתהליך 
על צמתי הביניים מוטלת האחריות להעביר את כל ההודעה לצומת הבא. לפיכך, לכל צומת חייב  

ישור המחבר אותה זמינים, להיות קיבולת אחסון. הודעה תימסר רק אם הקפיצה הבאה והק

אחרת היא תישמר ללא הגבלת זמן. מתג אחסון והעברה מעביר הודעה רק אם מספיק משאבים  

 זמינים והקפיצה הבאה מקבלת נתונים.  

יושמה במרכזי מיתוג הודעות טלגרף. כיום, למרות שרשתות   store-and-forward-שיטת ה

או מעגלים, תהליכי המסירה שלהן יכולים   ומערכות מרכזיות רבות הן רשתות ממומרות מנות

להתבסס על מיתוג הודעות. לדוגמה, ברוב מערכות הדואר האלקטרוני, תהליך המסירה מבוסס  

 על מיתוג הודעות, בעוד שהרשת היא למעשה מעגלים או מנות מיתוג.
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 .Message deliveryתהליך 
ור לצומת היעד. לכל הודעה  זה מרמז על עטיפה של כל המידע בהודעה אחת והעברתו מהמק

 חייבת להיות כותרת שמכילה את מידע ניתוב ההודעות, כולל המקור והיעד. 

 

 

 

 . ומיתוג הודעות השוואה בין מיתוג מעגלים לבין מיתוג מנות
 

 תהליך התקשרות בין מקור ליעד: 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

 שלבים:  3-תהליך מתרחש ב
 הקמת קשר. . א
 העברת נתונים.  .ב
 סגירת ערוץ תקשורת. .ג

העברה מתרחשת ללא הקמת  
 הערוץ. 

נתונים מאוחסנים תחילה  
על ידי צומת אחד ואז  

מועברים לצומת אחר כדי  
להעביר את הנתונים  

 למערכת אחרת. 

 

 ידיעת הדרך. 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

כל יחידת נתונים יודעת את כל  
על ידי  שמסופקת כתובת הנתיב 

 המקור. 

כל יחידת נתונים רק יודעת 
את כתובת היעד הסופית נתיב  
 הביניים נקבע על ידי הנתבים. 

כל יחידת נתונים יודעת את  
שמסופקת  כל כתובת הנתיב 

 על ידי המקור. 

 

 עיבוד נתונים. 

 הודעות מיתוג   מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

הנתונים מעובדים במערכת 
 המקור בלבד. 

הנתונים מעובדים בכל צומת  
 הביניים כולל מערכת המקור. 

הנתונים מעובדים בכל  
צומת הביניים כולל  

 מערכת המקור. 
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 סוג הכתובת 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

 היררכי וגיאוגרפי  היררכי  גיאוגרפי 

 

 הנתונים השהיה בין יחידות  

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

 לא אחידה  לא אחידה  אחידה 

 

 שמירת משאבים 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

שמירת משאבים היא התכונה  
של מיתוג מעגלים מכיוון  

 שהנתיב קבוע להעברת נתונים. 

אין שמירת משאבים מכיוון  
שרוחב הפס משותף בין 

 המשתמשים. 

שמירת משאבים היא  
התכונה של מיתוג מעגלים  

מכיוון שהנתיב קבוע  
 להעברת נתונים. 

 

 אמינות 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

 אמינות בינונית  פחות אמין  אמין יותר 

 

 בזבוז משאבים 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

משאבים קטן לאומת  בזבוז  בזבוז משאבים גדול 
 מיתוג מעגלים 

בזבוז משאבים בינוני או גדול  
 )תלוי במקרה( 

 

 store and forwardטכנולוגיה 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

 storeלא משתמש במנגנון 
and forward 

 store andמשתמש במנגנון 
forward 

 store andמשתמש במנגנון 
forward 

 

 העברת הנתונים מקור של 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

העברת הנתונים מתבצעת לא  
רק על ידי המקור, אלא גם  

 על ידי נתבי הביניים. 

העברת הנתונים מתבצעת על 
 ידי המקור. 

 

 

 Congestionגודש )עומס יתר( 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

גודש יכול להתרחש בשלב 
יצירת החיבור, מכיוון שיכול  

להיות מקרה שבו מוגשת 
בקשה לערוץ אך הערוץ כבר 

 תפוס. 

גודש יכול להתרחש במהלך  
שלב העברת הנתונים, מספר  
גדול של מנות מגיע תוך זמן  

 קצר.

גודש יכול להתרחש בשלב 
יצירת, חלוקה להודעות,  

החיבור, מכיוון שיכול להיות  
מקרה שבו מוגשת בקשה 

 לערוץ אך הערוץ כבר תפוס. 
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 כיוונית -תעבורה דו 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

לא מתאים לטיפול בתעבורה  
 כיוונית. -דו

- מתאים לטיפול בתעבורה דו
 כיוונית. 

לא מתאים לטיפול בתעבורה  
 כיוונית. -דו

 

 propagation delayהשהייה 

 הודעות מיתוג   מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

זמן ממוצע בין מיתוג מעגלים   כמעט ואין 
 למיתוג הודעות 

 גדול יחסית 

 

 עלויות 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

עלות תלויה בזמן ובמרחק,  
 לא בתעבורה ברשת. 

עלות תלויה במספר בתים  
 וזמן חיבור. 

עלות תלויה בזמן ובמרחק וגם  
 בתעבורה ברשת.

 

 נתיב פיזי 

 מיתוג הודעות  מיתוג מנות  מיתוג מעגלים 

יש נתיב פיזי בין המקור ליעד,   אין נתיב פיזי בין המקור ליעד  יש נתיב פיזי בין המקור ליעד. 
 אבל הוא כל הזמן משתנה. 
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 רשתות הפצה מול רשתות מיתוג 
לערוץ משותף. או  רשת הפצה ) או רשת מבוזרת ( היא רשת מקומית שכל המחשבים מחוברים 

 (.broadcast channelערוץ הפצה )

רשת מבוזרת היא סוג של רשת מחשבים שמתפרסת על פני רשתות שונות. זה מספק רשת 

תקשורת נתונים אחת, אשר יכולה להיות מנוהלת ביחד או בנפרד על ידי כל רשת. מלבד  

 נתונים. תקשורת משותפת בתוך הרשת, רשת מבוזרת לרוב גם מבצעת עיבוד  
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 לקוח.  -שירותי תקשורת ומודל שרת

 לקוח  - ארכיטקטורת שרת
ארכיטקטורה של רשת מחשבים בה לקוחות רבים )מעבדים מרוחקים( מבקשים ומקבלים שירות 

משרת מרכזי )מחשב מארח(. מחשבי לקוח מספקים ממשק המאפשר למשתמש במחשב לבקש 

ר. שרתים מחכים לבקשות שיגיעו מלקוחות  שירותים מהשרת ולהציג את התוצאות שהשרת מחזי

ואז מגיבים להן. באופן אידיאלי, שרת מספק ממשק שקוף סטנדרטי ללקוחות כך שלקוחות לא  

צריכים להיות מודעים לפרטי המערכת )כלומר, החומרה והתוכנה( המספקת את השירות.  

ממוקמים   לקוחות ממוקמים לרוב בתחנות עבודה או במחשבים אישיים, בעוד שהשרתים

במקומות אחרים ברשת, בדרך כלל במכונות חזקות יותר. מודל מחשוב זה יעיל במיוחד כאשר 

לכל לקוחות ולשרת יש משימות נפרדות שהם מבצעים באופן שגרתי. בעיבוד נתונים של בית  

חולים, למשל, מחשב לקוח יכול להריץ תוכנת יישום להזנת פרטי מטופל בעוד מחשב השרת 

אחרת המנהלת את מסד הנתונים שבו המידע מאוחסן באופן קבוע. לקוחות רבים   מריץ תוכנה

זמנית, ובמקביל, מחשב לקוח יכול לבצע משימות אחרות, -יכולים לגשת למידע של השרת בו

כגון שליחת דואר אלקטרוני. מכיוון שגם מחשבי לקוח וגם מחשבי שרת נחשבים למכשירים 

חלוטין מדגם המיינפריים הישן, שבו מחשב מרכזי מרכז  לקוח שונה ל- עצמאיים, מודל השרת

ביצע של כל המשימות עבור המסופים ה"טיפשיים" הקשורים אליו, שרק תקשרו עם המיינפריים  

 המרכזי. 

 

 (  mainframe computerמיינפריים? )  מה זה 
הוא מחשב המשמש בעיקר ארגונים   Mainframeמחשב מיינפריים, הנקרא באופן לא רשמי 

דולים ליישומים קריטיים כמו עיבוד נתונים בכמות גדולה עבור משימות כגון מפקדי אוכלוסין,  ג

סטטיסטיקות תעשייה וצרכנים, תכנון משאבים ארגוניים ועיבוד עסקאות בקנה מידה גדול.  

על ויש לו כוח עיבוד רב יותר מכמה סוגים אחרים  -מחשב מיינפריים גדול אך לא גדול כמו מחשב 

ים, כגון מחשבי מיני, שרתים, תחנות עבודה ומחשבים אישיים. רוב ארכיטקטורות של מחשב

, אך הן ממשיכות להתפתח. מחשבי  60-מערכות המחשב בקנה מידה גדול הוקמו בשנות ה

 מיינפריים משמשים לעתים קרובות כשרתים. 
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 כיצד פועל מודל שרת הלקוח? 
שימות או עומס עבודה בין הספקים של לקוח הוא מבנה יישומים מבוזר שמחלק מ-מודל שרת

-משאב או שירות, הנקראים שרתים, לבין מבקשי שירות הנקראים לקוחות. בארכיטקטורת שרת

לקוח, כאשר מחשב הלקוח שולח בקשה לנתונים לשרת דרך הרשת, השרת מקבל את התהליך  

חלקים אף  בוקשות בחזרה ללקוח. לקוחות אינם מ PVCהמבוקש ומעביר את מנות הנתונים המ

 לקוח הן דואר אלקטרוני, רשת עולמית וכו'. -אחד מהמשאבים שלהם. דוגמאות למודל שרת

לקוח: כשאנחנו מדברים במילה לקוח, זה אומר לדבר על אדם או ארגון המשתמשים בשירות 

מסוים. באופן דומה בעולם הדיגיטלי לקוח הוא מחשב )מארח( כלומר מסוגל לקבל מידע או  

 מסוים מספקי השירותים )שרתים(.  להשתמש בשירות

שרתים: באופן דומה, כשאנחנו מדברים על המילה שרתים, זה מתכוון לאדם שמשרת משהו. 

באופן דומה בעולם הדיגיטלי הזה, שרת הוא מחשב מרוחק המספק מידע )נתונים( או גישה  

 לשירותים מסוימים. 

 יים במסד הנתונים. אז בעצם הלקוח מבקש משהו והשרת משרת אותו כל עוד הוא ק

 לקוח. - ארכיטקטורת שרתמטרה של 
אנו נמצאים בעידן שבו טכנולוגיית המידע ממלאת תפקיד קריטי ביישומים עסקיים, הנחשב  

כתחום שארגון ישקיע מאוד על מנת להרחיב את ההזדמנויות הזמינות להתחרות בשוק העולמי.  

[ 9לא יכול או לא מוכן להתחרות" )] "כלכלה גלובלית תחרותית תבטיח התיישנות ואפלה למי ש

– Michael Duck and Richard Read לפי הצהרה זו הכרחי לארגונים לשמור על מעמדה בשוק על ,)

ידי הנדסה מחודשת של מבנים ארגוניים ונהלים עסקיים. להשיג את היעדים העסקיים שלהם.  

ים. לכן ארגונים צריכים  בקיצור זה צורך בסיסי להתפתח עם השינוי של ההיבטים הטכנולוגי

לעבור מנגנון לאחזור ועיבוד הנתונים הארגוניים שלהם כדי להפוך את הנהלים העסקיים ליעילים  

יותר כדי להצטיין או לשרוד בשוק העולמי. מודל הלקוח/שרת מביא לידי ביטוי פרספקטיבה 

ניתן לראות בכך  הגיונית של עיבוד תאגידי מבוזר שבו שרת מטפל ומעבד את כל בקשות הלקוח.

גם אבן דרך מהפכנית לתעשיית עיבוד הנתונים. "מחשוב לקוח/שרת הוא המקור היעיל ביותר 

(,  "כוח  Michael Duck and Richard Read –[ 9לכלים שמעצימים לעובדים סמכות ואחריות." )]

שוק  תחנות עבודה, העצמת קבוצות עבודה, שימור השקעות קיימות, ניהול רשת מרחוק ומונחי

 Michael Duck and –[  9העסקים הם הכוחות שיוצרים את הצורך במחשוב לקוח/שרת". )]

Richard Read למחשוב לקוח/שרת יש התקדמות עצומה בתעשיית המחשבים ומשאירה כל  ,)

אזור או פינה ללא נגיעה. לעתים קרובות נדרשות מיומנויות היברידיות לפיתוח יישומי לקוח/שרת 

סד נתונים, עיבוד עסקאות, מיומנויות תקשורת, עיצוב ופיתוח ממשק משתמש גרפי  כולל עיצוב מ 

וכו'. יישומים מתקדמים דורשים מומחיות של אובייקטים מבוזרים ותשתיות רכיבים. אסטרטגיית 

מותאמת לשימוש בקבוצה/אצווה. זה   LAN PCהלקוח/שרת הנפוצה ביותר כיום היא הטמעת  

 זרים רבים חדשים מכיוון שהוא מבטל מחשוב ממוקד מארח. בעצם נתן סף לארגונים מבו
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 תחנות לקוח ושרתים זקוקות לכמות שונה של משאבי חומרה ותוכנה.  •

 תחנות לקוח ושרת יכולים להיות שייכים ליצרנים שונים.  •

 הגדלת כמות לקוחות, מביאה להגדלת כמות שרתים.  •

פרוטוקול שכבת תעבורה כדי ליצור  יישום לקוח או שרת מקיים אינטראקציה ישירה עם  •

 תקשורת ולשלוח או לקבל מידע. )נלמד שכבות בפרקים הבאים(. 

לאחר מכן פרוטוקול התחבורה משתמש בפרוטוקולים של שכבה נמוכה יותר כדי לשלוח   •

או לקבל הודעות בודדות. לפיכך, מחשב צריך ערימה שלמה של פרוטוקולים כדי להפעיל  

 בות בפרקים הבאים(. לקוח או שרת. )נלמד שכ

זמנית; יש צורך בתוכנית שרת  -מחשב יחיד מסוג שרת יכול להציע שירותים מרובים בו •

 נפרדת עבור כל שירות. 

 

 (. architecture-tier-https://www.ibm.com/cloud/learn/three. כתבה מלאה: IBM)מתוך אתר של 

 תפקידי שרת: 
 להיות מרכז להעברת מידע.  •

 לקבוע רמות עדיפות של תחנות.  •

 להיות מרכז להצפנה ופיענוח.  •

 יות מרכז לשמירת נתונים משותפים ובסיסי נתונים. לה •

 להיות מרכז להרצת תוכנות מרכזיות.  •

 להיות מרכז לשמירת פרויקט משותף של תחנות עבודה.  •

  

 לקוח: -היתרונות של מודל שרת
 מערכת מרכזית עם כל הנתונים במקום אחד. 

 חסכוני דורש פחות עלות תחזוקה ושחזור נתונים אפשרי. 

 הקיבולת של הלקוח והשרתים בנפרד.  ניתן לשנות את 

 לקוח: -חסרונות של מודל שרת
 לקוחות נוטים לווירוסים, סוסים טרויאניים ותולעים אם הם נמצאים בשרת או מועלים לשרת.

 (.DOSשרתים מועדים להתקפות מניעת שירות )
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 חבילות נתונים עשויות להיות מזויפות או להשתנות במהלך השידור. 

 MITMאישורי כניסה או מידע שימושי אחר של המשתמש הם נפוצים והתקפות  פישינג או לכידת

(Man in the Middle)  .נפוצות 

 ארכיטקטורות נוספות.
 ישנם מספר ארכיטקטורות שמאפשרות תהליך תקשורת:

 (. MESH)טופולוגיה  Peer to Peerנקודה לנקודה 
מכשיר יכול לשלוח ולקבל נתונים ישירות ברשת נקודה לנקודה, אין לקוח או שרת ספציפיים. 

אחד עם השני. כל צומת יכול להיות לקוח או שרת. הוא יכול לבקש או לספק שירותים בהתאם.  

 צומת נקרא גם נקודה. 

ברשת נקודה לנקודה, צומת מצטרף לרשת ומתחיל לספק שירותים ולבקש שירותים מצמתים  

מספק איזה שירות. צומת רושם את השירות שהוא  אחרים. ישנן שתי שיטות לזהות איזה צומת  

מספק לשירות חיפוש מרכזי. כאשר צומת כלשהו דורש קבלת שירות, הוא בודק את הבדיקה 

המרוכזת כדי למצוא איזה צומת מספק אילו מתקנים. לאחר מכן, הצומת המספק שירות והצומת  

רותים ספציפיים יכול  המבקש שירות מתקשרים זה עם זה. בשיטה האחרת, צומת הדורש שי 

לשלוח הודעת שידור לכל שאר הצמתים המבקשים שירות. לאחר מכן, הצומת שיש לו את  

 השירות הנדרש מגיב לצומת המבוקש על ידי מתן השירות. 

ישנם מספר יתרונות ברשת נקודה לנקודה. קל יותר לתחזק אותו. אין צורך להחזיק במומחה  

אינה תלויה במכונה אחת. יתר על כן, זה לא דורש  מיוחד כדי לתחזק את הרשת. כל הרשת

חומרה נרחבת כדי להגדיר את הרשת. מצד שני, רשת עמית לעמית אינה מאובטחת במיוחד. זה  

יכול להיות גם קשה לשמור על מבנה קבצים מאורגן. יתר על כן, המשתמשים צריכים לנהל את  

 הגיבויים שלהם בעצמם. 

 

 

 . שת שרת לקוחההבדל בין נקודה לנקודה ור

 הגדרה. 

רשת נקודה לנקודה היא ארכיטקטורת יישומים מבוזרת שמחלקת משימות או עומסי עבודה בין  

עמיתים. רשת שרת לקוחות היא מבנה יישומים מבוזר המבוסס על ספקי משאבים או שירותים 

רשת הנקראים שרתים ומבקשי שירות הנקראים לקוחות. זה מהווה את ההבדל בין עמית לעמית ו

 שרת לקוח. 

 . פונקציונליות 
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לפיכך, ההבדל העיקרי בין רשת נקודה לנקודה לרשת שרת לקוח הוא שברשת נקודה לנקודה,  

כל צומת יכול לבקש שירותים ולספק שירותים. בעוד שברשת שרת הלקוח, הלקוח מבקש  

 שירות והשרת מגיב בשירות. 

 .סוג רשת

שת שרת לקוח הוא שרשת נקודה לנקודה היא  כמו כן, הבדל נוסף בין נקודה רשת לנקודה לר

 רשת מבוזרת בעוד שרשת שרת לקוח היא רשת מרכזית. 

 . מהימנות

ישנם מספר צמתים המספקים שירותים ברשת נקודה לנקודה. אז זה יותר אמין. ברשת שרת  

לקוח, הלקוחות תלויים בשרת. כשל בשרת ישבש את תפקוד כל הלקוחות. זהו הבדל חשוב בין  

 עמית לרשת שרת לקוח. עמית ל

 . זמן גישה לשירותים

יתרה מכך, מכיוון שהצמתים המספקים שירות מופצים ברשת נקודה לנקודה, הצומת המבקש 

שירות אינו צריך להמתין זמן רב. מצד שני, ברשת שרת לקוח, לקוחות מרובים מבקשים שירותים  

 משרת. לכן, זמן הגישה לשירות גבוה יותר. 

 . עלות

רת לקוח יקרה ליישום, רשת נקודה לנקודה אינו דורש חומרה נרחבת כדי להגדיר  בעוד שרשת ש

 את הרשת. 

 . בטחון

רשת שרת לקוח יציבה ומאובטחת יותר מרשת נקודה לנקודה. זהו גם הבדל נוסף בין רשת 

 נקודה לנקודה ורשת שרת לקוח. 

 . סיכום 

לנקודה, כל צומת יכול ההבדל בין רשת נקודה לנקודה לרשת שרת לקוח הוא שברשת נקודה 

לבקש שירותים ולספק שירותים בעוד שברשת שרת הלקוח, צמתי הלקוח מבקשים שירותים  

 וצמת השרת מגיב בשירותים. 

Distributed DBMS –   .)בסיסי נתונים מופצים )מבוזרים 
מבוזר, הנתונים מופצים על פני האתר הגיאוגרפי. כל אתר הוא אתר מערכת מסד נתונים   DBMS-ב

לם בצדו, אך האתרים השונים צריכים לעבוד יחד מכיוון שאם משתמש כלשהו רוצה לגשת ש

לנתונים הוא יכול לגשת בקלות לנתונים בכל מקום ברשת, שכן הנתונים מאוחסנים במחשב של 

 המשתמש עצמו. 
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 מבוזר.  DBMSהשוואה בין ארכיטקטורת שרת לקוח לבין  

 מבוזר  DBMS שרת לקוח

 לגשת רק לשרת אחד בכל פעם. הלקוח יכול 
 קשה לנהל. 

מהירות הגישה למסד הנתונים היא נמוכה  
 מבוזר. DBMS-בהשוואה ל

אם איכשהו השרת קורס, כל המערכת  
 נעצרת.

 גישה לנתונים קלה לשליטה 
 מבוזר.  DBMS- פחות יקר בהשוואה ל 

 עלות התחזוקה נמוכה. 

 המשתמש יכול לגשת לאתרים רבים בו זמנית. 
 לנהל. קל 

מהירות הגישה למסד הנתונים טובה בהרבה  
 מארכיטקטורת הלקוח/שרת. 

נפילה של אתר אחד לא עוצרת את המערכת  
 כולה. 

 קשה לשלוט בגישה לנתונים. 
 יקר.

 עלות התחזוקה גבוהה. 

 

 .Master/Slaveארכיטקטורה 
 הבאה: ארכיטקטורה הזאת היא בדרך כלל ארכיטקטורה סינכרונית ועובדת בצורה  

עבד היא זו שבה המאסטר מתקשר עם מכשיר עבד אחד או יותר. בעיקרון,  -מערכת מאסטר 

אתה יכול לחשוב על זה כעל הסוג השולט. המאסטר הוא זה שיזום תקשורת וישלוט במכשירי  

העבדים בזמן. העבדים צריכים להגיב למאסטר לצורך העברת נתונים. לכל עבד יש את הזיהוי  

 ה אותו באמצעות זה. המאסטר יבצע סקר רציף אחר נתונים ברשת.שלו והמאסטר יזה 

כיוונית על מכשיר  - מאסטר/עבד הוא מודל תקשורת שבו למכשיר או תהליך אחד יש שליטה חד

אחד או יותר. במערכות מסוימות, מאסטר מוקצה מקבוצת התקנים, כשהמכשירים האחרים  

-Multi-Masterמשתמש בשיטת  - CAN - Controller Area Network)למשל  Slaveפועלים כמכשירי 

Access כאשר הצומת שמצליח בתהליך בוררות האוטובוס הוא עם זאת, התקן המאסטר מוגבל ,

 לזמן שלוקח לשלוח מסגרת הודעה(. 

מכשיר מאסטר אחראי על כל שאר המכשירים ויכול להשפיע באופן משמעותי על הנתונים של 

Slave ע שמערכת היחסים מאסטר/עבד נוצרה, כיוון השליטה הוא  ואפילו על התנהגותו. ברג

 תמיד מהאדון אל העבד/ים. 

 . Cloud Architectureארכיטקטורת "ענן" 
פונקציה שקופה של ארכיטקטורת לקוח/שרת, אם כי ההיפך אינו  -אחסון בענן עשוי להיות תת

ענן, אם כי יש להניח  פונקציה של אחסון -נכון, כלומר, ארכיטקטורת לקוח/שרת אינה מיידית תת

שניתן לצפות שהאחרון להפוך לדוגמנית במוקדם ולא במאוחר. בהתאם לענן, אף אחד לא  

באמת יכול לדעת עד כמה הוא מאובטח, או אם הגישה לנתוני המשתמש מאובטחת באמת או  

 לא. 

ההבדל העיקרי במחשוב ענן וברשתות או אירוח מסורתיים הוא היישום, ובמילה אחת היא  

רטואליזציה". וירטואליזציה מאפשרת מדרגיות נרחבת, ומעניקה ללקוחות משאבים כמעט  "וי

 בלתי מוגבלים. 

בהגדרת רשת מסורתית, השרת מסודר בחומרה ואם אתה רוצה להגדיל ליותר משתמשים ממה  

שהחומרה הנוכחית יכולה לתמוך, תצטרך להקצות יותר כסף לשדרוגים ועדיין תהיה מגבלה.  

ת מחשוב ענן, שרתים מרובים כבר נמצאים במקום בהתחלה, ואז הם משתמשים  אבל עם תשתי

בווירטואליזציה כדי להציג רק את המשאבים שמשתמש ספציפי צריך, מה שמעניק לו יכולת 

הרחבה גדולה מהצרכים הקטנים של משאבים של עסקים אישיים לצרכי משאבים ארגוניים 

א בעיות והלקוח יצטרך לשלם רק עבור מה שהוא  כבדים. ספק ענן מסוגל להרחיב משאבים לל 
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משתמש. ברשתות מסורתיות, אתה צריך לשלם על הכול; החומרה, ההתקנה, התחזוקה, או 

 אפילו פשוט לשכור אותו במחיר קבוע חודשי, גם אם אתה צריך רק מעט משאב. 

שרת שבו  /לסיכום, ארכיטקטורת ענן היא או יכולה להיות רק עוד סוג של ארכיטקטורת לקוח

המשתמש מבודד בצורה ערמומית מהיבטי הלקוח/שרת של היישום שלה. הכול תלוי מי שולט 

באיזה ענן ועל איזה ענן אנחנו מדברים. צפו שבעתיד הקרוב, כל ארכיטקטורות הלקוח/שרתים  

נראות יותר כמו הענן מאשר רשתות של פעם, אבל זה עדיין פחות או יותר אותו הדבר. אחסון 

של נתוני משתמש המשתנים באופן מקומי ונגיש למשתמש ללא קשר לאיזו פלטפורמה  מרחוק 

 הם משתמשים כדי לגשת אליהם. 

Server Oriented Architecture -  .ארכיטקטורה מכוונת שרת 
 ( IBM)מתוך כתבות של 

SOA  או ארכיטקטורה מוכוונת שירות, מגדירה דרך להפוך את רכיבי התוכנה לשימוש חוזר ,

ולה הדדית באמצעות ממשקי שירות. השירותים משתמשים בתקני ממשק נפוצים ובדפוס ולפע

ארכיטקטוני כך שניתן לשלב אותם במהירות ביישומים חדשים. זה מסיר משימות ממפתח  

האפליקציה שפיתח מחדש או שיכפל בעבר פונקציונליות קיימת או שהיה צריך לדעת איך  

 עם פונקציות קיימות.  להתחבר או לספק יכולת פעולה הדדית

מגלם את הקוד והנתונים הנדרשים לביצוע פונקציה עסקית מלאה ודיסקרטית  SOA-כל שירות ב

)למשל בדיקת אשראי של לקוח, חישוב תשלום הלוואה חודשי או עיבוד בקשת משכנתא(.  

ממשקי השירות מספקים צימוד רופף, כלומר ניתן להתקשר אליהם עם מעט או ללא ידע על 

 ופן שבו השירות מיושם מתחת, מה שמפחית את התלות בין יישומים. הא

ממשק זה הינו חוזה שירות בין ספק השירות לצרכן השירות. אפליקציות מאחורי ממשק השירות 

או כל שפת תכנות אחרת, מסופקות כיישומי    Java, Microsoft .Net, Cobol-יכולות להיכתב ב

(, או להשיג כקוד  Salesforce CRM)למשל,  SaaS(, יישומי SAPתוכנה ארוזים על ידי ספק )למשל, 

 Web Service Definitionפתוח. יישומים. ממשקי שירות מוגדרים לעתים קרובות באמצעות 

Language (WSDL)  שהיא מבנה תג סטנדרטי המבוסס עלxml  .)שפת סימון הרחבה( 

)פרוטוקול גישה   SOAPגון כ  -השירותים נחשפים באמצעות פרוטוקולי רשת סטנדרטיים 

כדי לשלוח בקשות לקריאה או שינוי של   -  Restful HTTP (JSON/HTTP)או  HTTPלאובייקט פשוט(/

נתונים. ממשל השירות שולט במחזור החיים לפיתוח ובשלב המתאים השירותים מתפרסמים  

ברישום המאפשר למפתחים למצוא אותם במהירות ולעשות בהם שימוש חוזר להרכבת  

 פליקציות או תהליכים עסקיים חדשים. א

ניתן לבנות שירותים אלה מאפס, אך לרוב נוצרים על ידי חשיפת פונקציות ממערכות רשומות 

 מדור קודם כממשקי שירות. 

מייצג שלב חשוב באבולוציה של פיתוח ואינטגרציה של יישומים בעשורים    SOAבדרך זו, 

חיבור אפליקציה לנתונים או פונקציונליות   ,90-בסוף שנות ה  SOAהאחרונים. לפני הופעת 

אינטגרציה שהמפתחים היו   -שנמצאת במערכת אחרת דרש אינטגרציה מורכבת מנקודה לנקודה  

צריכים ליצור מחדש, חלקית או כולה, עבור כל פרויקט פיתוח חדש. חשיפת הפונקציות הללו  

ולת הקיימת ולהתחבר אפשרה למפתח פשוט לעשות שימוש חוזר ביכ  SOAבאמצעות שירותי 

 .SOA ESBדרך ארכיטקטורת 

ESB - enterprise service bus  .אפיק שירות ארגוני 

ESB או אפיק שירות ארגוני, הוא דפוס ארכיטקטוני לפיו רכיב תוכנה מרכזי מבצע אינטגרציות ,

בין יישומים. היא מבצעת טרנספורמציות של מודלים של נתונים, מטפלת בקישוריות/העברת  

ודעות, מבצעת ניתוב, ממירה פרוטוקולי תקשורת ומנהלת פוטנציאל את ההרכב של מספר ה
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יכול להפוך את האינטגרציות והטרנספורמציות הללו לזמינות כממשק שירות  ESB-בקשות. ה

מיושם בדרך כלל באמצעות זמן ריצה וערכת  ESB-לשימוש חוזר על ידי יישומים חדשים. דפוס ה 

 ד לאינטגרציה המבטיחים את הפרודוקטיביות הטובה ביותר. כלים שתוכננו במיוח

, אבל זה יהיה שווה ערך למספר שירותים בלבד. כל בעל אפליקציה  ESBללא  SOAאפשר ליישם 

יצטרך להתחבר ישירות לכל שירות שהוא צריך ולבצע את שינויי הנתונים הדרושים כדי לעמוד 

ממשקים ניתנים לשימוש חוזר( ויוצרת אתגרי  בכל ממשקי השירות. זוהי עבודה רבה )גם אם ה

, בסופו של דבר, ESBsתחזוקה משמעותיים בעתיד שכן כל חיבור הוא נקודה לנקודה. למעשה, 

, עד ששני המונחים משמשים לפעמים כמילים  SOAפקטו של כל יישום - נחשבו למרכיב כה דה 

 נרדפות, מה שיוצר בלבול. 

 

https://www.ibm.com/cloud/learn/soa#:~:text=What%20is%20SOA%2C%20or%20service,ra

pidly%20incorporated%20into%20new%20applications. 

 

 . שכבות וארכיטקטורה של מערכות תקשורת

 הצורך בחלוקה לשכבות. 
כמו שיש תתי שגרות בשפות תכנות, השכבות מאפשרות לפצל את בעיית התקשורת לחתיכות 

קטנות יותר שקל יותר לפתור. כבונוס, זה נותן יותר גמישות, מכיוון שיש אפשרות לשנות שכבה  

 להשפיע על השכבות האחרות, בתנאי ששומרים על הממשקים קבועים בין השכבות. מבלי 

נקודת המפתח היא שכל שכבה מניחה שהשכבה למטה יודעת לעשות את העבודה שלה,  

 ומתייחסת לשכבה שמעל רק כמקור של נתונים. 

פירוק   איך פותרים אותה? רוב האנשים פועלים לפי הגישה של - כשיש בעיה גדולה ומורכבת ביד 

רכיבים קטנים יותר שהם הגיוניים באופיים ופשוטים יותר  -הבעיה למספר רכיבים קטנים יותר 

לטיפול. הבעיה מותקפת ברמות הרכיבים הללו ואז הרכיבים הללו משולבים כדי לפתור את  

 הבעיה הגדולה, המורכבת והמבולגנת יותר שעל הפרק. 

י אנשים, מיליוני יישומים, מיליוני מערכות,  משהו דומה חל על רשתות תקשורת. יש מיליארד

מיליארדי מכשירים שמנסים להתחבר אחד לשני. לכל אחד מהם יש מאפיינים ייחודיים משלו.  

לאזור שבו הם מתגוררים יש מאפיין ייחודי משלהם, לאמצעי התקשורת שהם משתמשים יש את 

רוחב הפס  שונות מאוד   המאפיין הייחודי שלהם, למעשה דרישות העדיפות שלהם, דרישות

זה יהיה עניין גדול ופשוט בלתי   -מאוד. אם כל הבעיות הקשורות לתקשורת יטופלו בשכבה אחת 

 נתפס, עם איזה סוג של בעיות אפשר להתמודד כדי לעצב רשת כזו. 

לפיכך, שכבות נועדו לשבור את הפונקציונליות הרלוונטית לכל שכבה. יש שכבה פיזית, שכבת 

ים, שכבת רשת, שכבת תחבורה, שכבת הפעלה, שכבת מצגת ושכבת אפליקציה. כל  קישור נתונ

 אחד עם סט משלה, פונקציות ואחריות מוגדרת מראש. 

 בקיצור: 

חלוקת תהליך התקשורת ברשת לתהליכים קטנים ופשוטים יותר, ובכך עזרה לפיתוח   •

 תהליכים, עיצוב ופתרון תקלות. 

 ונות באמצעות סטנדרטיזציה של רכיבי רשת. התאמה לחברות שונות ומערכות הפעלה ש •

 זה מאפשר לסוגים שונים של תוכנות וחומרה לתקשר ברשת.   •
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 הארכיטקטורה של רשתות:  

 ערוצים פיזיים וערוצים ומדומים. 
 [. 1נראה תמונה הבאה שנמצאת בספר של טננבאום ]

 

  5בתמונה הזאת אנו רואים מערכת של 
הן(. כל שכבות )כרגע לא חשוב מה שמות של

שכבה מקושרת עם ערוץ באופן פיזי בעזרת  
( לשכבה מעל או מתחת או  Interfaceממשק )

מקושרת   Host1-לשניהם. בנוסף כל שכבה ב
באופן לוגי )בצורה היקפית, מדומה( לאותה  

 .    Host2-שכבה ב
שימו לב ששני מחשבים מחוברים ישירות רק  

בשכבה פיזית. זה מה שמשותף לכל  
 . הארכיטקטורות

 ממשק בין השכבות, פרוטוקולים וכותרות.  
[ יש תמונה שמסבירה מבנה של מילת שידור על אותה ארכיטקטורה מדומה )שלא  1באותו ספר ]

 קשורה לארכיטקטורה ספציפית(. 
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שכבה עליונה מכילה  
רק הודעה עצמה  

ומעבירה אותה  
לשכבה שנמצאת  

 מתחתיה.  
שכבה הבאה מוסיפה  

להודעה כותרת של  
 (header. )4שכבה 

שכבה הבאה מפצלת  
הודעה ארוכה לתת  

הודעות, מוסיפה להם  
 כותרות. 

שכבה הבאה מוסיפה  
להודעות כותרות  

(  Tailerוסימנים )
ושולחת אותם לצד  

 שני.
ד שני  שכבות של צ

עושות אותה עבודה רק 
 בסדר הפוך.   
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 מודלים לארגון הרשת

  מודל(  OSI שכבות ) 7מודל 

 שכבות. 7תיאור לוגי של 

בדומה לשליחת מכתב רגיל מחברה גדולה אחד לחברה  OSIנתחיל בתיאור לוגי של מערכת 

 גדולה אחרת. 

שם של 
 שכבה

 שם של שכבה צורה לוגית הצד השולח צורה לוגית הצד המקבל

Application  כותב מכתב   מנהל  קורה.  מנהל
 ומעביר אותו לעוזר. 

Application 

Presentation מקבל מכתב מתרגם   עוזר
לשפה אחרת במידת הצורך,  

ח אותו במידת הצורך  מפענ
   ומעביר למנהל.

בודק שגיאות כתיב,  עוזר
מתרגם לשפה אחרת  
במידת הצורך, מצפין  

אותו במידת הצורך  
 ומעביר למזכיר המנהל. 

Presentation 

Session  פותח מכתבים   מזכיר המנהל
ממיין אותם לפי סדר חשיבות 

 ומעביר לעוזר של מנהל.

מוסיף   מזכיר המנהל 
כתובת היעד, מכניס  
מכתב לתוך מעטפה  

   ומעביר לשליח.

Session 

Transport  לוקח מכתבים מתאים   שליח
של חדר הדואר ומעביר 

 למזכיר של מנהל 

מעביר מכתבים   שליח 
 לחדר הדואר. 

Transport 

Network לוקח   עובד של חדר הדואר
מכתבים וממיין אותם לפי  

 יעדים בחברה ומעביר לשליח. 

 עובד של חדר הדואר
ממיין מכתבים למדפים 

לפי כתובות יעד )מדינות, 
ערים, חברות וכו'( ומשיר 

 אותם לבונה אריזות. 

Network 

Data Link לוקח את  פורק אריזות
החבילה פורק אותה ומעביר 

   חדר הדואר.  אותה לעובד של

לוקח את  בונה אריזות
כל המכתבים של 

החבילה ואורז אותם עם  
הצמדת כתובת של כל  
החבילה ומעביר לפועל 

   לצורך העמסה.

Data Link 

Physical  פורק חבילות מאמצעי  פועל
 שינוע. 

 ומעביר אותם לפורק אריזות. 

מעמיס את  פועל 
 החבילות לאמצעי שינוע.

Physical 

 שכבות.  7תיאור של 

 מטרה ראשית  שכבה בעברית שכבה

Application  שכבה היחידה שמקשרת בין משתמש לרשת בעזרת  יישום
 מחשב. 

Presentation  התאמה של פורמט של  שכבה שאחראית על  ייצוג
 הודעות והצפנה ופיענוח של הודעות. 

Session תגובות לפורטי בקרה, תחזוקה של התחברות,  או שייח  שיחה
 לפתיחה וסגירה של תהליך התקשורת.

Transport  העברת הנתונים בעזרת פרוטוקולי תקשורת.  תעבורה 

Network  החלטה על דרך שליחת נתונים.  רשת 

Data Link הגדרת צורת נתונים לשליחה, בדיקת שגיאות. או ערוץ או עורק  קו 

Physical  שליחת נתונים.  פיזי 
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 או יישום:   שכבת האפליקציה

מידע  תא מקבליהקרובה ביותר למשתמש הקצה. ה השכבה  היא השכבה שהיא   OSIבמודל 

נתונים נכנסים למשתמש. באופן מוזר, היישומים עצמם אינם   הישירות מהמשתמשים ומציג 

ת יותר על שוכנים בשכבת היישום. במקום זאת השכבה מקלה על תקשורת דרך שכבות נמוכו

 Google Chrome, Firefox, Safariמנת ליצור קשרים עם אפליקציות בקצה השני. דפדפני אינטרנט )

 .7, הם דוגמאות לתקשורת הנשענת על שכבה FTP-ו TelNetוכו'( 

 אחראיות השכבה: 

Network Virtual Terminal  

FTAM-File transfer access and management  .ניהול וגישה לקבצים 

Mail Services דואר אלקטרוני.   שרותי 

Directory Services תיקיות. שרותי ספריות ו 

 

   ייצוג:שכבת ה

מייצגת את האזור שאינו תלוי בייצוג הנתונים בשכבת היישום. באופן כללי, הוא מייצג הכנה או  

במילים אחרות,  תרגום של פורמט אפליקציה לפורמט רשת, או מעיצוב רשת לפורמט אפליקציה. 

השכבה "מציגה" נתונים עבור האפליקציה או הרשת. דוגמה טובה לכך היא הצפנה ופענוח של 

 .6קורה בשכבה דבר העיקר שזה  ,נתונים לשידור מאובטח 

 אחראיות השכבה: 

 . EBCDIC-ל  ASCIIלדוגמה,   :פורמטים תרגום

לקוד אחר. הנתונים  הצפנת נתונים מתרגמת את הנתונים לצורה אחרת או   הצפנה/פענוח:

המוצפנים ידועים כטקסט צופן והנתונים המפוענחים ידועים כטקסט רגיל. ערך מפתח משמש 

 להצפנה וגם לפענוח נתונים. 

 מפחית את מספר הביטים שצריך להעביר ברשת.   דחיסה:

 שכבת השייח: 

יצור כאשר שני מחשבים או התקנים אחרים מחוברים לרשת צריכים לדבר אחד עם השני, יש ל

. הפונקציות בשכבה זו כוללות הגדרה, תיאום )כמה  השייח , וזה נעשה בשכבת שייח בין קצוות-דו

 . השיחהבין האפליקציות בכל סוף   תקשורת זמן צריכה מערכת לחכות לתגובה( וסיום

 אחראיות השכבה: 

השכבה מאפשרת לשני התהליכים ליצור, להשתמש ולסיים   הקמת הפעלה, תחזוקה וסיום:

 ר. חיבו

שכבה זו מאפשרת לתהליך להוסיף נקודות ביקורת הנחשבות לנקודות סנכרון לתוך  סנכרון: 

הנתונים. נקודות סנכרון אלו עוזרות לזהות את השגיאה כך שהנתונים יסונכרנו מחדש כראוי, 

 וקצוות ההודעות אינם נחתכים בטרם עת ונמנע אובדן נתונים. 

שכבת הפגישה מאפשרת לשתי מערכות להתחיל תקשורת זו עם זו בחצי דופלקס  בקר דיאלוג:

 או דופלקס מלא. 
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 : תעבורהשכבה 

שכבת התעבורה עוסקת בתיאום העברת הנתונים בין מערכות הקצה והמארחים. כמה נתונים 

לשלוח, באיזה קצב, לאן הם הולכים וכו'. הדוגמה הידועה ביותר לשכבת התעבורה היא  

 TCP(, הידוע בכינויו  IP(, אשר בנוי על גבי פרוטוקול האינטרנט )TCPל בקרת השידור )פרוטוקו

/IP  מספרי יציאות .TCP ו-UDP  בעוד שכתובות  4פועלים בשכבה ,IP  שכבת  -  3פועלות בשכבה

 הרשת.

 אחריות שכבה: 

, מפרקת את ההודעה  ת הקישור: שכבה זו מקבלת את המסר משכבפילוח והרכבה מחדש

ות קטנות יותר. לכל אחד מהקטעים המופקים יש כותרת המשויכת אליו. שכבת התחבורה  ליחיד 

 בתחנת היעד מרכיבה מחדש את ההודעה. 

על מנת להעביר את ההודעה לתהליך הנכון, כותרת שכבת התעבורה   כתובת נקודת שירות:

ציון כתובת זו,  כוללת סוג כתובת הנקראת כתובת נקודת שירות או כתובת יציאה. לפיכך, על ידי  

 שכבת התעבורה מוודאת שההודעה מועברת לתהליך הנכון. 

 השירותים הניתנים על ידי שכבת ההובלה:

 שירות מכוון חיבור: זהו תהליך תלת פאזי הכולל . א

 הקמת חיבור  –

 העברת נתונים  -

 סיום/ניתוק  –

 

חבילה או קבוצת  בסוג זה של שידור, המכשיר המקבל שולח אישור, בחזרה למקור לאחר קבלת 

 מנות. סוג זה של שידור אמין ומאובטח. 

 

שלבי וכולל העברת נתונים. בשידור מסוג זה, המקלט  -שירות ללא חיבור: זהו תהליך חד .ב

אינו מאשר קבלת חבילה. גישה זו מאפשרת תקשורת מהירה הרבה יותר בין מכשירים.  

 שירות מכוון חיבור אמין יותר משירות ללא חיבור.

 

 :שתשכבת הר

  ,בתחום הרשת ,ב שרוב אנשי המקצועותיאת רוב פונקציונליות הנ וכאן בשכבת הרשת תמצא

  םדואגים ואוהבים. שכבה זו אחראית על העברת מנות, כולל ניתוב דרך נתבים שונים. אולי את 

רוצה להתחבר לשרת בקליפורניה, אבל יש מיליוני נתיבים שונים   כםשל חיפה שמחשב ב יםיודע

 ר. נתבים בשכבה זו עוזרים לעשות זאת ביעילות. שצריך לעבו

 אחראיות השכבה: 

פרוטוקולי שכבת הרשת קובעים איזה מסלול מתאים ממקור ליעד. פונקציה זו של שכבת  ניתוב:

 הרשת ידועה בשם ניתוב.

על מנת לזהות כל מכשיר בעבודה באינטרנט באופן ייחודי, שכבת הרשת   כתובת לוגית: 

של השולח והמקבל ממוקמות בכותרת על ידי שכבת   IP-. כתובות הכתובת רשימתמגדירה 

 הרשת. כתובת כזו מייחדת כל מכשיר באופן ייחודי ואוניברסלי. 
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 שכבת קישור:

שכבת קישור הנתונים מספקת העברת נתונים מצומת לצומת )בין שני צמתים מחוברים ישירות(,  

תת שכבות:   2באופן לוגי שכבה הזאת מחולקת לומטפלת גם בתיקון שגיאות מהשכבה הפיזית.  

(. בעולם הרשתות, רוב המתגים  LLC( ושכבת בקרת קישור לוגי )MACשכבת בקרת גישה למדיה ) 

על מנת  3. אבל זה לא כל כך פשוט. מתגים מסוימים פועלים גם בשכבה הזאתפועלים בשכבה 

על יותר מרשת משנה אחת של מתגים,   פעולוירטואליות שעשויות ל LANלתמוך ברשתות 

 הדורשת יכולות ניתוב. 

 אחראיות השכבה: 

קבוצה   משדרמסגור הוא פונקציה של שכבת קישור הנתונים. הוא מספק דרך לשולח ל   מסגור:

של ביטים בעלי משמעות למקלט. ניתן להשיג זאת על ידי הצמדת סיביות מיוחדים לתחילת  

 ולסוף המסגרת. 

(  MACמוסיפה כתובות פיזיות )כתובת  Data link-לאחר יצירת מסגרות, שכבת ה כתובת פיזית: 

 של השולח ו/או המקבל בכותרת של כל מסגרת.

נגנון בקרת השגיאות שבו היא מזהה  שכבת קישור הנתונים מספקת את מ בקרת שגיאות: 

 . תדוואו אב ותפגומ  חבילותומשדרת מחדש 

קצב הנתונים חייב להיות קבוע משני הצדדים, אחרת הנתונים עלולים להיפגם   בקרת זרימה: 

 ולכן בקרת הזרימה מתאמת את כמות הנתונים שניתן לשלוח לפני קבלת אישור. 

 MAC- למספר מכשירים, שכבת המשנה של ה כאשר ערוץ תקשורת יחיד משותף  בקרת גישה: 

 של שכבת קישור הנתונים עוזרת לקבוע לאיזה מכשיר יש שליטה בערוץ בזמן נתון. 

 

 שכבה פיזית: 

יש לנו את השכבה הפיזית, המייצגת את הייצוג החשמלי והפיזי של   OSI-בתחתית מודל ה

(, כמו גם  Wi-Fiהחל מסוג הכבל, קישור תדר רדיו )כמו ברשת   :ל והמערכת. זה יכול לכלול הכ

פריסת הפינים, המתחים ודרישות פיזיות אחרות. כאשר מתרחשת בעיית רשת, מקצועני רשת 

רבים הולכים ישירות לשכבה הפיזית כדי לבדוק שכל הכבלים מחוברים כהלכה ושתקע החשמל 

 לא נשלף מהנתב, המתג או המחשב, למשל. 

 אחראיות השכבה: 

השכבה הפיזית מספקת את הסנכרון של הביטים על ידי מתן שעון.   סנכרון סיביות: •

 והן במקלט ובכך מספק סנכרון ברמת סיביות.  משדרשעון זה שולט הן ב 

השכבה הפיזית מגדירה גם את קצב השידור, כלומר מספר הביטים   בקרת קצב סיביות: •

 שנשלחו בשנייה. 

השכבה הפיזית מציינת את האופן שבו המכשירים/הצמתים השונים    טופולוגיות פיזיות: •

 , כוכב או רשת.אפיקמסודרים ברשת, כלומר טופולוגיה של 

השכבה הפיזית מגדירה גם את האופן שבו זורמים הנתונים בין שני    מצב שידור: •

, חצי  )חד כיווני( Simplexהמכשירים המחוברים. מצבי השידור השונים האפשריים הם 

 . כיווני(-מלא )דו  דופלקס -לקס ו דופ
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 שכבות:  7מדוע חשוב לדעת 

יצטרכו לדעת על השכבות השונות כאשר הם הולכים לקבל את   IT-סביר להניח שרוב האנשים ב

. לאחר מכן,  ים חוקי כימיה בסיסי צריך ללמוד  אלקטרוניקההסמכות שלהם, בדומה לסטודנט 

כאשר הספקים עושים הצעות לגבי אילו שכבות המוצרים שלהם   OSI-על מודל ה יםשומע  םאת

 עובדים. 

Vikram Kumar  מפתח של חברת(Oracle:כתב ) 

היא להדריך ספקים ומפתחים כך שמוצרי התקשורת  OSI"מטרת מודל ההתייחסות של 

 הדיגיטלית ותוכנות שהם יוצרים יפעלו הדדית, ולאפשר השוואות ברורות בין כלי תקשורת." 

מיושן ופחות חשוב מארבע השכבות של  OSI-וד שחלק מהאנשים עשויים לטעון שמודל ה בע

  -, קומאר אומר כי "קשה לקרוא על טכנולוגיית רשת היום מבלי לראות הפניות לTCP/IP-מודל ה

ושכבותיו, מכיוון שמבנה המודל עוזר למסגר דיונים על פרוטוקולים ולהבדיל בין    OSIמודל 

 ". טכנולוגיות שונות 

גם להבין אילו פרוטוקולים  וואת השכבות שלו, תוכל  OSI-להבין את מודל ה  יםיכול םאם את 

 כאשר טכנולוגיות חדשות מפותחות ומוסברות.  , והתקנים יכולים לפעול זה עם זה

  7יחידות מידע של השכבות: מסגרות, מנות, מקטעים והודעות. מודלים לארגון הרשת, מודל 

 , התאמה בין שני מודלים, יתרונות וחסרונות שלהם. TCP/IP, מודל OSIשכבות 

 עדיין רלוונטי?  OSIשכבות של  7האם מודל 

נשאר רלוונטי, במיוחד בכל הנוגע לאבטחה ולקביעה היכן   OSI-כמה סיבות לכך שמודל ה יש

 עלולים להתקיים סיכונים ופגיעות טכניות. 

וניים יכולים לזהות ולסווג גישה פיזית,  לדוגמה, על ידי הבנת השכבות השונות, צוותי אבטחה ארג

היכן שהנתונים נמצאים, ולספק מלאי של היישומים שבהם משתמשים העובדים כדי לגשת 

 לנתונים ולמשאבים. 
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הידיעה היכן מוחזק רוב הנתונים של החברה שלך, בין אם במקום או בשירותי ענן, יעזור להגדיר  

נתונים   כם ע בפתרונות הנכונים שיספקו ללהשקי ו את מדיניות אבטחת המידע שלך. תוכל

 את הידע הזה.  כםהמתאימות ברגע שיש ל OSI-בשכבות ה

להבנת הגירות של תשתית ענן, במיוחד כשמדובר באבטחת   OSIבנוסף, ניתן להשתמש במודל 

 נתונים בתוך הענן. 

המילים  , אוצר אנשי מקצוע ומכיוון שהמודל קיים כל כך הרבה זמן ומובן לכל כך הרבה

 ,והמונחים האחידים עוזרים לאנשי מקצוע ברשת להבין במהירות את מרכיבי מערכת הרשת

של היום, היא מודל רעיוני   TCP/IP-למרות שהפרדיגמה הזו לא מיושמת ישירות ברשתות ה

 שימושי לקשר בין טכנולוגיות מרובות זו לזו ויישום הטכנולוגיה המתאימה בצורה המתאימה.  

 מפתח כדי לזכור סדר נכון של שכבות. משפטי 

 

שם של 
 שכבה

 שם של שכבה סדר ישיר  1גרסה  סדר ישיר  2גרסה  סדר הפוך 

Application A (Away) A (All) A (All) Application 

Presentation P (Pizza) P (People) P (People) Presentation 

Session S (Sausage) S (Seems) S (Seems) Session 

Transport T (Throw) T (To) T (To) Transport 

Network N (Not) N (Need) N (Need) Network 

Data Link D (Do) D (Domino’s) D (Data) Data Link 

Physical P (Please) P (Pizza) P (Procession) Physical 

 

 סוגי נתונים לפי שכבות:

 הסבר סוג נתונים  שכבה

Application  נתוניםData נתונים שלמים בתור בית 

Presentation  נתוניםData  :בקידודים שוניםASCII  , 

Session  נתוניםData , BCDEBCDICUniCode,  

Transport בלוק נתונים, סגמנט Segment, Datagram לסגמנטים עם הוספת הפיכה  
 . כותרת

Network  חבילהPacket סגמנטים לחבילות עם   תהפיכ
כותרת משנית ושדה  הוספת
 בקרה.

Data Link  מסגרתFrame חבילות למסגרות עם    תהפיכ
עם קוד   כותרת וסימן הוספת 

 זיהוי שגיאות. 

Physical  סיבית, תוBit, Symbol  עם  חלוקת מסגרות לסיביות
הוספת סיביות התחלה וסיביות  

 סיום. 
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 (.  /Cisco https://ipcisco.com)תמונה מאתר של חברת 

 

 פרוטוקולים לפי שכבות. של דוגמאות 

Layer Name Protocols 

Layer 7 Application SMTP, HTTP, FTP, POP3, SNMP 

Layer 6 Presentation MPEG, ASCH, SSL, TLS 

Layer 5 Session NetBIOS, SAP 

Layer 4 Transport TCP, UDP 

Layer 3 Network IPV5, IPV6, ICMP, IPSEC, ARP, MPLS. 

Layer 2 Data Link RAPA, PPP, Frame Relay, ATM, Fiber Cable, etc. 

Layer 1 Physical RS232, 100BaseTX, ISDN, 11. 

 

 . OSIיתרונות וחסרונות של מודל 

 יתרונות: 

 . וחומרה אחרת כרטיס רשתנתב, מתג,   לחומרה הבאה: תקןבנות ל נו עוזר ל מודל •

 .של ממשקים תקניםמגדירה מפחית מורכבות ו   מודל •

 ". הנדסה מודולרית"  מגדיר  מודל •

 . להבטיח טכנולוגיה הדדית נו עוזר ל מודל •

 של חומרה ותוכנה.  התקדמותלהאיץ את ה נו עוזר ל מודל •

 טכנולוגיה. משתנה ניתן להחליף פרוטוקולים בפרוטוקולים חדשים כאשר  •

 חיבור וכן שירות ללא חיבור. עם לספק תמיכה עבור שירותים  אפשרות •

 זהו דגם סטנדרטי ברשתות מחשבים.  •

 . חוטים-חוטים ואלתומך בשירותים   מודל •

 . מציע גמישות להתאמה לסוגים שונים של פרוטוקולים   מודל •

 חסרונות: 

 . לא קלההתאמת פרוטוקולים היא משימה  •

 להשתמש בו רק בתור מודל ייחוס. יםיכול םאת •
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 לא מגדיר שום פרוטוקול ספציפי.  •

, חלק מהשירותים משוכפלים בשכבות רבות כגון שכבות  OSIבמודל שכבת הרשת  •

 התעבורה וקישור הנתונים 

צריכה לחכות כדי לקבל נתונים  שכבות לא יכולות לעבוד במקביל מכיוון שכל שכבה  •

 מהשכבה הקודמת. 

 

 (.  TCP/IP מודלשכבות ) 4ארכיטקטורה 

 של הקמת רשת אינטרנט.  ההיסטורי

 .60-ההיסטוריה של האינטרנט מתחילה בסביבות שנות ה

 ניתובהחלה במחקר ליצירת רשת " ARPA (Advanced Research Projects Agency), 1969בשנת 

. הרשת נבנתה כדי לחקור ARPANET - ת זו נוצרה וקיבלה שם מאוד פשוטמנות" ניסיונית. רש

 נתונים במערכת תקשורת.  ימתטכנולוגיות לשידור עצמאי של זר 

את הצלחת פרויקט המחקר אנו חבים לעובדה שארגונים רבים שלקחו חלק בהקמתו החלו  

מבצעית, והאחריות  הוכרזה רשת הניסויים כ  1975להשתמש בו למטרותיהם היומיומיות, ובשנת  

)סוכנות התקשורת הביטחונית ארה"ב(. במקביל, מומחים החלו לפתח את   DCAעליה הוטלה על 

פרוטוקולים לניהול תהליך    -)פרוטוקול בקרת שידור / פרוטוקול אינטרנט  TCP / IPהיסודות של 

 השידור / פרוטוקול אינטרנט(.

TCP / IP ( אומץ כתקן צבאיMIL STD בשנת )ולאחר מכן כל המארחים )המחשבים(  , 1983

נדרשו לעבוד רק עם פרוטוקולים אלו. במקביל, המונח "אינטרנט" החל   APRANET-המחוברים ל

לא חלק   -)רשת צבאית(   MILNETחולקה לשתי רשתות נפרדות:  APRANET-להתפשט, בעוד ש

מונח אינטרנט חדשה )בגודל מצומצם(. ה  APRANET-( וDDNסודי של רשת הנתונים הביטחונית )

 שימש כאשר שתי הרשתות התכוונו בבת אחת. 

, שחוברה עד  NSFNet( לקחה חלק ביצירת רשת משלה NSF, הקרן הלאומית למדע )1985בשנת 

,  APRANET-על, אולם פחות מאשר ב-מרכזי מחשבי NSF 5-מהרה לאינטרנט. בתחילה כלל ה

 NSFNet. יחד עם זאת, יצירת kbps 56וקצב העברת הנתונים בערוצי התקשורת לא עלה על 

הייתה תרומה משמעותית לפיתוח האינטרנט, שכן היא סיפקה דרך חדשה להסתכל כיצד ניתן 

להשתמש באינטרנט. הקרן שמה לה למטרה שכל מדען, כל מהנדס בארצות הברית יהיו  

של   "מחוברים" לרשת אחת, ולכן החלה ליצור רשת עם ערוצים מהירים יותר שתאחד מספר רב

 רשתות אזוריות ומקומיות.

שנים נוספות,   5סיים את קיומה באופן רשמי, ולאחר  APRANET, 1990-לפני זמן לא רב, ב

 לנגן בכינור ראשון בתזמורת האינטרנט.  NSFNetהפסיקה 

האינטרנט צמח הרבה מעבר למה שנראה ותוכנן כדי לצאת מהסוכנויות והארגונים שיצרו אותו,  

הם לא יכלו עוד לשחק תפקיד דומיננטי בצמיחתו. כיום זוהי רשת תקשורת עולמית רבת עוצמה  

רכזות וערוצי תקשורת. האינטרנט צמח בצורה   -המבוססת על רכיבי מיתוג מבוזרים 

  -אחד חוץ מדבר , וכמעט לא שרד פרט אחד מאותה תקופה 1983אקספוננציאלית מאז 

 . TCP/IPעל בסיס חבילת פרוטוקולי   ת האינטרנט עדיין פועל

(,  IPבעוד שהמונח "אינטרנט" שימש במקור לתיאור רשת המבוססת על פרוטוקול האינטרנט )

ת  המילה קיבלה כעת משמעות גלובלית והיא משמשת רק מדי פעם כשם לקבוצה של רשתו

מחוברות. באופן קפדני, האינטרנט הוא כל קבוצה של רשתות נפרדות פיזית המחוברות ביניהן 

 יחיד, מה שמאפשר לנו לדבר עליהן כעל רשת אחת הגיונית.   IPעל ידי פרוטוקול 
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, וכתוצאה מכך,  TCP/IPהצמיחה המהירה של האינטרנט גרמה להתעניינות מוגברת בפרוטוקולי  

אשר, לאחר שהבינו את הפרוטוקול, מצאו עבורו מספר יישומים אחרים,    הופיעו מומחים וחברות

 LAN - Local Areaבעיקר באמצעות אותו פרוטוקול כדי לבנות מקומיות. רשתות אזוריות )

Networkגם כשהן לא נועדו להיות מחוברות לאינטרנט. בנוסף, החלו להשתמש ב ) -TCP/IP  

- ה – WWW (World Wide Web)ולוגיות אינטרנט, לרבות  ביצירת רשתות ארגוניות, אשר אימצו טכנ

World Wide Web  על מנת לבסס חילופי מידע תוך ארגוניים יעילים. רשתות ארגוניות אלו ,

 נקראות "אינטרנט" ועשויות להיות מחוברות לאינטרנט או לא. 

הנדסים,  , האינטרנט היה במידה מסוימת אובייקט שמפתח את עצמו, כפי שאומרים מ1990מאז  

יש לו משוב חיובי, כלומר. ככל שיותר משאבים )מידע ופיזי( הופכים זמינים, יותר אנשים וחברות 

 מבקשים לגשת למשאבים אלה. 

 מבנה האינטרנט. 

האינטרנט מורכב מרשתות מקומיות וגלובליות רבות השייכות לחברות ומפעלים שונים ומקושרות 

קרי של האינטרנט הוא לחבר מכשירים בודדים, וכן  ביניהן בקווי תקשורת שונים. תפקידו העי

 לספק תקשורת בין רשתות שונות בקנה מידה עולמי. 

 

. המשמעות היא שכל המכשירים ברשת "עמית לעמיתקשר "מאפיין ייחודי של האינטרנט הוא 

נהנים מזכויות שוות, כלומר כל מכשיר יכול לתקשר עם מכשיר אחר המחובר לאינטרנט. כל  

ול לשלוח בקשות למשאבים מסוימים למחשבים אחרים בתוך רשת זו ובכך לפעול מחשב יכ 

כלקוח. במקביל, כל מחשב יכול לשמש כשרת ולעבד בקשות ממחשבים אחרים ברשת, ולשלוח  

 את הנתונים המבוקשים.
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יש צורך בקווי תקשורת להעברת נתונים ולרשת. הם יכולים להיות קוויים )טלפון(, כבל )לדוגמה,  

 , כבל קואקסיאלי, סיב אופטי(, אלחוטי )רדיו, לוויין, סלולר(. שזור זוג

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10030325 

 כתובת אינטרנט 

מחשוב. כדי של ה כוח רמת המחשב המחובר לאינטרנט נקרא מארח. אין חשיבות עקרונית ל

בר למארח אחר, שבתורו יהיה מחובר למארח שלישי, וכן הלאה.  ילהפוך למארח, צריך להיות ח

בות של המארחים, מנות נתונים  כך נוצר החלק הפועל כל הזמן באינטרנט. לדעת את הכתו

 עושות את דרכן מהשולח לנמען. 

באינטרנט יש מערכת מענה אחת המסייעת למחשבים למצוא זה את זה בתהליך של החלפת 

, האחראי על העברה פיזית של הודעות בין  TCP/IPמידע. האינטרנט פועל על פי פרוטוקול  

 רשת. מחשבים באינטרנט. פרוטוקול הוא כלל להעברת מידע ב

הוא מערכת כללים   IP- ייחודית. פרוטוקול ה IPהעברת הנתונים מתבצעת באמצעות כתובת 

של השולח   IP- להעביר נתונים ממחשב אחד לאחר על ידי הכרת כתובות ה נוהמאפשרת ל

 והנמען. 

היא רצף של ארבעה   IP. בגרסה זו של הפרוטוקול, כתובת IPv4-האינטרנט המודרני משתמש ב

. ניתן  19.226.192.108, כגון 255-ל 1יים מנוקדים, שכל אחד מהם יכול להיות בין מספרים עשרונ

ברגע שהמשתמש התחבר   -להקצות מספר זה לצמיתות למחשב או להקצותו באופן דינמי  

 . IPלספק, אך בכל זמן נתון באינטרנט אין שני מחשבים עם אותן כתובות 

ייחודיות, אך ככל    IPיארד כתובות גרסה זו של הפרוטוקול מאפשרת יותר מארבעה מיל

 128-מורחב ל IP- נכנס לשירות בהדרגה. בה, אורך כתובת ה IPv6שהאינטרנט ממשיך לגדול, 

 . הלהגדיל את מספר המזהים הזמינים כמעט ללא הגבל  נוסיביות, מה שמאפשר ל

 ניתוב 

המידע מועבר לכתובת הנדרשת באמצעות נתבים הבוחרים את המסלול הטוב ביותר. זה נובע 

. המשימה שלו היא לפרק את הנתונים המועברים למנות קטנות בעלות מבנה TCPמפרוטוקול 

ואורך קבועים, העוברות דרך מספר שרתים. מסלולי המשלוח עשויים להשתנות. החבילה  
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האחרונה להגיע, מכיוון שמהירות הקבלה אינה תלויה עד כמה    שנשלחה ראשונה עשויה להיות

שרתי המקלט והשולח קרובים זה לזה, אלא במסלול הנבחר. המסלול האופטימלי הוא המסלול  

שמפחית את העומס על הרשת. הנתיב הקצר ביותר )דרך השרתים הקרובים ביותר( אינו תמיד 

 יות מהיר יותר מהקישור לעיר השכנה. אופטימלי, מכיוון שהקישור ליבשת אחרת עשוי לה 

TCP (Transfer Control Protocol)    מספק אספקת נתונים אמינה על ידי שליטה בגודל החבילה

 האופטימלי ושידור חוזר במקרה של כשל. 

 

 DNS (SystemDomain Name  )שרות 

(. הוא  DNSהדומיין )זה לא נוח לאנשים לזכור רצף של מספרים, ולכן הוצגה מערכת שמות 

המספרית של כל מחשב לשם תחום ייחודי, המורכב בדרך כלל משתיים   IP-ממפה את כתובת ה 

 עד ארבע מילים המופרדות על ידי נקודות )דומיינים(. 

שם הדומיין נקרא משמאל לימין. המילה הכי ימנית בשם תחום היא התחום ברמה העליונה או  

מציין   -ל דומיינים ברמה העליונה: גיאוגרפי )בשתי אותיות הרמה הראשונה. ישנם שני סוגים ש

מציין את הסוג או הפרופיל של    -את המדינה בה נמצא המארח( ומנהלי )בשלוש אותיות( 

הארגון. לכל מדינה בעולם יש תחום גיאוגרפי משלה. לדוגמה, רוסיה היא הבעלים של הדומיין  

 ם יש את הזכות לרשום דומיין ברמה שנייה. , שבו לארגונים ולאזרחים רוסיי ruהגיאוגרפי  

עבור ארצות הברית, שמה של המדינה מושמט באופן מסורתי, כאשר האגודות הגדולות ביותר הן  

(, ממשלתיים )ממשל(, צבאיים )מילים(, וכן  com(, מסחריים ) eduרשתות של מוסדות חינוכיים )

 ( ומשאבי רשת )נטו(. orgרשתות של ארגונים אחרים ) 

י הדומיין ברמה העליונה מופיע דומיין ברמה שנייה, לאחר מכן דומיין ברמה שלישית וכן  אחר

 הלאה.  

מיוחדים המחוברים   DNSממוקמות על שרתי   IPלכתובות   DNSטבלאות התכתבות של כתובות 

של המחשב איתו הוא מתכוון ליצור חיבור,  IP-לאינטרנט. אם המכשיר אינו יודע את כתובת ה

, מספק לו גרסת טקסט,  DNS-סמלית, אז הוא שואל את שרת ה  DNSאלא יש לו רק כתובת  

 של היעד הרצוי בתגובה.  IP-ומקבל את כתובת ה 

מספרי   לכתובת(  / http://www.elecstudy.orgה כתובת שמית של האתר )לדוגמ)תרגום( החלפת  

  (.:Domain Server IP 3.172.48.2616)  לגישה לאתר זה
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 , נקבל הפנייה לאותו אתר האינטרנט: ENTERבדפדפן ונלחץ  163.172.48.26אם נרשום: 

 

 .  www.WhatIsMyIP.comשל האתר, נשתמש באתר  IPכדי למצוא  

 

 

 ISPs. (roviderPervice Snternet I.)ספקי שירות 

ארגונים המספקים שירותי גישה לאינטרנט    -משתמשים מתחברים לרשת הודות לספקים  

דיסק לאחסון ותחזוקת אתרים  ושירותים נוספים הקשורים לאינטרנט, כגון הקצאת שטח 

)אחסון(; תמיכה בתיבות דואר או שרת דואר וירטואלי; תחזוקה של קווי תקשורת, כלומר  

 תחזוקתם תקינים ואחרים. 

. לספקים מקומיים יש חיבור קבוע מרכזיםישנם מספר סוגים של ספקי גישה: מקומיים, אזוריים, 

בתוך אותה עיר. הספק האזורי מתחבר לספק  עובדים, ככלל,הם לאינטרנט דרך ספקים אזוריים ו

 , אשר, בתורו, מכסה אזורים גדולים, למשל, מדינה, יבשת. ראשי )מרכזי(
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האחרים, ולספקים אזוריים    ראשים םספקיהיש בדרך כלל הסכמי עיון עם כל ם מרכזים לספקי

 אזוריים. ועוד כמה ספקים ם מרכזים יש בדרך כלל הסכמי עיון עם אחד מספקי

 

 ,NAPכדי לפשט את הארגון של רשתות עמית לעמית, ישנם מרכזי חילופי תעבורה מיוחדים )

Network Access Point  שבהם מחוברות הרשתות של מספר רב של ספקים. לספקים גדולים יש ,)

(, בהן ממוקמת החומרה כדי לחבר  POP, Point of Presenceמה שנקרא נקודות נוכחות )

 קומיים לאינטרנט. בדרך כלל לספק גדול יש נקודות נוכחות במספר ערים גדולות. משתמשים מ

 IRC.(Internet Relay Chat )שרות 

דיונים,  , מיועד לתקשורת קבוצתית  IRCמערכת צ'אט מבוססת טקסט להעברת הודעות מיידיות. 

צ'אט  הנקראים ערוצים, אך מאפשר גם תקשורת אחד על אחד באמצעות הודעות פרטיות וכן

 והעברת נתונים, כולל שיתוף קבצים. 

 FTP (File Transfer Protocol.)שרות 

, מה  TCP/IPואפילו לפני    HTTPהרבה לפני  1971-פרוטוקול העברת קבצים ברשת שהופיע ב 

עבד על גבי פרוטוקול   FTPשהופך אותו לאחד מפרוטוקולי היישומים הוותיקים ביותר. בתחילה, 

NCPכיום הוא נמצא בשימוש נרחב להפצת תוכנה וגישה למארחים מרוחקים. בניגוד ל ,-TFTP  ,

 שגיאה( באמצעות שימוש בפרוטוקול מכסה. החזרת הוא מבטיח שידור )או  

לקוח ומשתמש בחיבורי רשת שונים להעברת פקודות -קטורת שרתהפרוטוקול בנוי על ארכיט

יכולים לבצע אימות על ידי העברת שם משתמש   FTPונתונים בין הלקוח לשרת. משתמשי 

וסיסמה בטקסט ברור, או, אם מותר בשרת, הם יכולים להתחבר באופן אנונימי. ניתן להשתמש 

את שם המשתמש והסיסמה, ומצפינה  להעברה מאובטחת המסתירה )מצפינה(   SSHבפרוטוקול 

 את התוכן. 
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הראשונים היו כלי שורת פקודה אינטראקטיביים שיישמו פקודות ותחביר  FTP-יישומי לקוח ה 

סטנדרטיים. מאז פותחו ממשקי משתמש גרפיים עבור מערכות הפעלה רבות הנמצאות בשימוש  

 Microsoftרים כללית כמו כיום. ממשקים אלה כוללים את שני הרכיבים של תוכנית עיצוב את

Expression Web  ולקוחותFTP   .מיוחדים 

 . ממשל עדכני של האינטרנט

 ישנם ארגונים מיוחדים העוסקים בנושאי טיפול וניתוב. 

 ICANN (Internet Corporation forהוקם הארגון הבינלאומי ללא מטרות רווח  1998בשנת 

Assigned Names and Numbers).  

ICANN ישוריות אוניברסלית לאינטרנט, פיקוח ותיאום של מרחב כתובות המספקת ק -IP  ומערכת

 .DNS-ה

, ובוצעו בעבר על ידי ארגון ללא  70-משימות הכתובת והניתוב החלו להופיע בתחילת שנות ה

היא   IANA. נכון להיום,  IANA (Internet Assigned Numbers Authority)מטרות רווח האמריקאי  

ודומיינים ברמה העליונה, וכן רישום    IPואחראית על הקצאת כתובות  ICANNחטיבה של  

 פרמטרים לפרוטוקולי אינטרנט שונים. 

כוללת גם רישום של רשמי אינטרנט אזוריים העוסקים בצד הטכני של   ICANNהמשימה של 

 DNS, מספרי מערכות אוטונומיות, רישום אזורים הפוכים של IPהאינטרנט: הקצאת כתובות 

קטים טכניים נוספים. כרגע יש חמישה מהם: עבור צפון אמריקה; עבור אירופה, המזרח  ופרוי

השקט; עבור אמריקה הלטינית והקריביים ועבור התיכון ומרכז אסיה; עבור אסיה והאוקיינוס 

 אפריקה. 

 . IP/TCPמה הוא מודל 

 מאפיינים של מודל: 

 .  TCP/IPבארכיטקטורת גמישה תמיכה 

 נוספת לרשת היא קלה. הוספת מערכת 

 , הרשת נשארת שלמה עד למקור, ומכונות היעד פעלו כהלכה. TCP IPבחבילת פרוטוקולי 

TCP  .הוא פרוטוקול מכוון חיבור 

TCP  .מציעה אמינות ומבטיחה שהנתונים שמגיעים מחוץ לרצף צריכים לחזור לסדר 

TCP ל מקלט בנתונים. ליישם בקרת זרימה, כך שהשולח לעולם אינו גובר ע  נומאפשר ל 

 . OSIמודל שכבות של מודל בהשוואה ל 
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 Application Layer שכבת היישום

ת יישום, שהיא הרמה הגבוהה ביותר של מודל ו שכבת היישום מקיימת אינטראקציה עם תוכנ

OSI שכבת היישום היא שכבת .OSI הקרובה ביותר למשתמש הקצה. המשמעות היא ששכבת ,

 מאפשרת למשתמשים ליצור אינטראקציה עם אפליקציות תוכנה אחרות.  OSIהיישום 

שכבת היישום מקיימת אינטראקציה עם יישומי תוכנה כדי ליישם רכיב מתקשר. הפרשנות של 

 . OSIנתונים על ידי תוכנית היישום היא תמיד מחוץ לתחום של מודל 

דוגמה לשכבת האפליקציה היא אפליקציה כמו העברת קבצים, דואר אלקטרוני, התחברות 

 מרחוק וכו'. 

 הפונקציה של שכבות היישום הן: 

 לזהות שותפי תקשורת, קביעת זמינות משאבים וסנכרון תקשורת. נושכבת יישומים עוזרת ל 

 .זה מאפשר למשתמשים להיכנס למארח מרוחק

 . אר אלקטרוני שוניםשכבה זו מספקת שירותי דו

 יישום זה מציע מקורות מסד נתונים מבוזרים וגישה למידע גלובלי על אובייקטים ושירותים שונים. 

 Transport Layer תעבורהשכבת 

מתבססת על שכבת הרשת על מנת לספק העברת נתונים מתהליך על מכונת תעבורה שכבת 

באמצעות רשתות בודדות או מרובות, וגם   תא מתארחי מערכת מקור לתהליך על מערכת יעד. ה

 על איכות פונקציות השירות.  תשומר

לאן ובאיזה קצב. שכבה זו מתבססת על ההודעה   ,כמה נתונים יש לשלוח תא קובעיה

האפליקציה. זה עוזר להבטיח שיחידות הנתונים מועברות ללא שגיאות  שהתקבלה משכבת 

 וברצף. 

ינות של קישור באמצעות בקרת זרימה, בקרת שגיאות לשלוט באמ נועוזרת לתעבורה שכבת 

 ופילוח או ביטול פילוח. 

שכבת תעבורה מציעה גם אישור לשידור הנתונים המוצלח ושולחת את הנתונים הבאים למקרה  

 היא הדוגמה המוכרת ביותר לשכבת התחבורה.   TCPשלא התרחשו שגיאות. 
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 : תעבורהפונקציות חשובות של שכבות 

 אותם כדי ליצור רצף.  תלמקטעים וממספר שיחהההודעה המתקבלת משכבת  את   תא מחלקיה

 מוודאת שההודעה מועברת לתהליך הנכון במחשב היעד.תעבורה שכבת 

 אחרת היא צריכה להיות משודרת מחדש.  ,זה גם מוודא שההודעה כולה מגיעה ללא כל שגיאה

 Internet layer שכבת אינטרנט

גם כשכבת   הידוע היא. TCP/IPשל מודל  TCP/IPה של שכבות  שכבת אינטרנט היא שכבה שניי 

רשת. העבודה העיקרית של שכבה זו היא לשלוח את החבילות מכל רשת, ומכל מחשב שהם  

 עדיין מגיעים ליעד ללא קשר למסלול שהם עוברים. 

שכבת האינטרנט מציעה את השיטה הפונקציונלית והפרוצדורלית להעברת רצפי נתונים באורך 

 משתנה מצומת אחד למשנהו בעזרת רשתות שונות. 

 ת הודעות בשכבת הרשת אינה מבטיחה פרוטוקול שכבת רשת אמין. מסיר

 פרוטוקולי ניהול שכבות השייכים לשכבת הרשת הם: 

 ניתוב פרוטוקולים 

 שידור-ניהול קבוצות מולטי

 הקצאת כתובת בשכבת רשת.

 The Network Interface Layer  שכבת ממשק הרשת

. שכבה זו נקראת גם שכבת TCP/IPשכבת ממשק רשת היא שכבה זו של דגם ארבע השכבות 

להגדיר פרטים כיצד יש לשלוח נתונים   נו. זה עוזר ל network access layer - גישה לרשת

 באמצעות הרשת.

רשת,  התקניביטים על ידי התקני חומרה שמתממשקים ישירות עם   לתרגםזה כולל גם כיצד יש 

 . ת שזורזוגואו  אופטיים  כמו כבלים קואקסיאליים, אופטיים, סיבים 

שכבה זו מגדירה כיצד יש לשלוח את הנתונים פיזית דרך הרשת. שכבה זו אחראית על העברת 

 הנתונים בין שני מכשירים באותה רשת. 

 . IP /TCPשל ארכיטקטורה פרוטוקולים 

ואת הפונקציות של משפחת פרוטוקולים זו    TCP/IP-ניתן לסווג את השירותים השונים הכלולים ב

לפי סוג המשימה שהם מבצעים. נזכיר רק את הפרוטוקולים העיקריים, שכן מספרם הכולל הוא  

 : גדול יותרהרבה 

 לשלוט בהעברת נתונים בין שני מכונות: מטרה   – פרוטוקולי תחבורה 

TCP/IP  ,)פרוטוקול בקרת שידור( 

UDP  פרוטוקול משתמש(Datagram) . 

טפל בכתובת נתונים, הבטח את העברת הנתונים בפועל וקבע את   - פרוטוקולי ניתוב 

 הנתיבים הטובים ביותר לנסיעה של החבילה: 

IP ,)פרוטוקול אינטרנט( 

ICMP (Internet Control Message Protocol) , 
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RIP )פרוטוקול מידע ניתוב( . 

פק זיהוי מכונה עם מספר  לטפל בכתובת נתונים, לס  -פרוטוקולי תמיכה בכתובות רשת 

 ושם ייחודיים: 

DNS  ,)מערכת שמות דומיין( 

ARP )פרוטוקול פתרון כתובת( . 

פרוטוקולי שירות יישומים הם תוכניות שמשתמש )או מחשב( משתמש בהן כדי לקבל  

 גישה לשירותים שונים: 

FTP  ,)פרוטוקול העברת קבצים( 

 , (TelNet)  טלנט

HTTP  פרוטוקול העברת(HyperText), 

NNTP  פרוטוקול(Net News Transfer) . 

העברת קבצים בין מחשבים, גישה למסוף מרחוק למערכת, העברת מידע היפרמדיה 

 :וכו'

פרוטוקולי שער מסייעים בהעברת הודעות ניתוב ומידע על מצב הרשת דרך הרשת, כמו גם  

 לעבד נתונים עבור רשתות מקומיות: 

EGP (Exterior Gateway Protocol) , 

GGP לשער(,-)פרוטוקול שער 

IGP  )פרוטוקול השער הפנימי( . 

משמשים לשליחת הודעות דואר אלקטרוני, בעבודה עם ספריות  - פרוטוקולים אחרים  

 וקבצים במחשב מרוחק וכן הלאה: 

SMTP  ,)פרוטוקול העברת דואר פשוט( 

NFS .)מערכת קבצים ברשת( 
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 . TCP/IPלבין מודל    OSIמודל השוואה בין 

TCP/IP OSI 

רשת סוכנות  )ARPANET הוא פותח על ידי
 ( פרויקטים מתקדמים למחקר

ארגון התקנים  )  ISO הוא פותח על ידי
 ( הבינלאומי

אין נקודות הבחנה ברורות בין   TCP/IP-ל
 .שירותים, ממשקים ופרוטוקולים 

ם,  מספק הבחנה ברורה בין ממשקי  OSI מודל
 .שירותים ופרוטוקולים

TCP מתייחס לפרוטוקול בקרת שידור. OSI  מתייחס לחיבור מערכות פתוחות. 

TCP/IP  .משתמש רק בשכבת האינטרנט OSI   משתמש בשכבת הרשת כדי להגדיר
 תקני ניתוב ופרוטוקולים. 

TCP/IP  .)מודל  משתמש בשכבה אחת בלבד )קישורOSI    משתמש בשתי שכבות נפרדות
בקישור פיזי ובנתונים כדי להגדיר את  

 הפונקציונליות של השכבות התחתונות. 

 יש שבע שכבות. OSIלשכבות  יש ארבע שכבות.  TCP/IP-ל

היא גם מכוונת חיבור  TCP/IPשכבה של מודל 
 וגם חסרת חיבור. 

, שכבת התחבורה מכוונת רק  OSIמודל 
 לחיבור. 

קישור פיזי ונתונים משולבים שניהם  , TCP-ב
 כשכבת מארח לרשת אחת. 

, שכבת קישור הנתונים והשכבה  OSIבמודל 
 הפיזית הן שכבות נפרדות. 

  5הוא  OSI-הגודל המינימלי של כותרת ה בתים.  20גודל הכותרת המינימלי הוא 
 בתים. 

 

 . TCP/IPיתרונות וחסרונות של מודל 

 : תיתרונו

 להגדיר חיבור בין סוגים שונים של מחשבים. ליצור/ נו עוזר ל מודל
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 פועל ללא תלות במערכת ההפעלה.  מודל

 תומך בפרוטוקולי ניתוב רבים.  מודל

 מאפשר את העבודה באינטרנט בין הארגונים.   מודל

 לקוח ניתנת להרחבה. -יש ארכיטקטורת שרת TCP/IPלמודל  

 ניתן להפעיל אותו באופן עצמאי. 

 ניתוב.  תומך במספר פרוטוקולי מודל

 ניתן להשתמש בו כדי ליצור חיבור בין שני מחשבים. 

 חסרונות: 

TCP/IP  .הוא מודל מסובך להגדרה ולניהול 

 בדגם זה שכבת ההובלה אינה מבטיחה משלוח מנות. 

 אינה קלה.  TCP/IP-החלפת פרוטוקול ב

 . והפרדה ברורה מהשירותים, הממשקים והפרוטוקולים של ואין ל 

 

 ארכיטקטורות נוספות.

 . שכבות 7מודל תוספת ל – 8שכבה מס' 

אינה חלק רשמי מהדגם ואין לה פונקציונליות ממשית. במקום זאת, השם   8לעומת זאת, שכבה 

. OSIדל כדי להתייחס לכוחות ולבעיות המשפיעות על רשת שהם מחוץ למו ITמשמש מומחי 

"שכבה פוליטית", המתייחסת לנושאים כמו ניטרליות רשת וניהול ספקטרום המשפיעים   8שכבה 

על רשת בדרכים משניות. אחרים קוראים לזה "שכבת משתמש", המתייחסת לבעיות המיוחסות  

גם בהומור כדי לדבר על בעיות של "רוח רפאים   8למשתמשים. ניתן להשתמש במונח שכבה 

היא מונח   8. באופן כללי, שכבה OSI-אפשר באמת לקשר לחלק טכני במודל ה במכונה" שאי  

רופף המתייחס להיבטים הלא טכניים של ניהול רשת ובדרך כלל אינו בשימוש מחוץ לקהילת 

 מנהלי הרשת. 
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 שכבות:  5/10מודל 

 

 

 

 . OSIחומרה של רשתות לפי שכבות 

 סימנים מקובלים בסרטוטים של רשתות.
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 (   .Computer networking : a top-down approach / James F. Kurose, Keith W. Ross [10])לפי ספר 

 חלוקת חומרה לפי שכבות: 

 שכבה פיזית:
Cables, Filter, Amplifier  
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Modem 

 

( משמשים להעברת אותות דיגיטליים על גבי קווי טלפון  modulator-demodulatorמודמים )

אנלוגיים. לפיכך, אותות דיגיטליים מומרים על ידי המודם לאותות אנלוגיים בתדרים שונים  

ומשודרים למודם במיקום המקבל. המודם המקבל מבצע את הטרנספורמציה ההפוכה ומספק 

הנתונים הדיגיטליים מועברים בדרך פלט דיגיטלי למכשיר המחובר למודם, בדרך כלל למחשב. 

. חברות טלפון  RS-232כלל אל המודם או ממנו על גבי קו טורי דרך ממשק סטנדרטי בתעשייה, 

, ומפעילי כבלים רבים משתמשים במודמים כמסופי קצה לזיהוי וזיהוי  DSLרבות מציעות שירותי 

 Data-והן בשכבות ה Physical-של משתמשים ביתיים ואישיים. מודמים פועלים הן בשכבות ה 

Link . 

    

 

Repeater – משחזר 

 

רפיטר הוא מכשיר אלקטרוני המגביר את האות שהוא קולט. אתה יכול לחשוב על רפיטר כעל 

התקן שמקבל אות ומשדר אותו מחדש בעוצמה גבוהה יותר או גבוה יותר, כך שהאות יכול  

סטנדרטיים. חוזרים עובדים על  LANמטר עבור כבלי  100-לכסות מרחקים ארוכים יותר, יותר מ 

 השכבה הפיזית. 
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Hub – .רכזת 

 

בכך )משחזר(  repeater- רכזות מחברות התקני רשת מחשבים מרובים יחד. רכזת פועלת גם כ

רכיב  א וה למרחקים ארוכים דרך כבלים. רכזת ההעברשהיא מגבירה אותות שמתדרדרים לאחר 

עם פרוטוקולים   LANהפשוט ביותר במשפחת התקני חיבור לרשת מכיוון שהיא מחברת רכיבי 

 זהים. 

הוגדרו כדי    הניתן להשתמש ברכזת עם נתונים דיגיטליים ואנלוגיים כאחד, בתנאי שההגדרות של

להתכונן לעיצוב הנתונים הנכנסים. לדוגמה, אם הנתונים הנכנסים הם בפורמט דיגיטלי, הרכזת 

חייבת להעביר אותם כמנות; עם זאת, אם הנתונים הנכנסים הם אנלוגיים, הרכזת מעבירה אותם  

 ת אות. בצור

מנות נתונים לכל    ותפשוט שולח ןרכזות אינן מבצעות פונקציות סינון מנות או כתובת; ה 

  Open Systems (OSI)-המכשירים המחוברים. רכזות פועלות בשכבה הפיזית של מודל ה 

Interconnection :יציאות מרובות. רכזת ו  הפשוטרכזת . ישנם שני סוגים של רכזות 
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 קישור: שכבת 

Network Interface Card 

כרטיס רשת. זהו ל( הוא רכיב חומרה שבלעדיו לא ניתן לחבר מחשב NICכרטיס ממשק רשת )

המותקן במחשב המספק חיבור רשת ייעודי למחשב. זה נקרא גם בקר ממשק רשת,   אלקטרוני,

 .LANמתאם רשת או מתאם  

NIC  .מאפשר תקשורת קווית ואלחוטית כאחד 

NIC ( מאפשר תקשורת בין מחשבים המחוברים דרך רשת מקומיתLAN וכן תקשורת על גבי )

 (. IPרשת בקנה מידה גדול באמצעות פרוטוקול אינטרנט )

NIC  שכבת קישור נתונים, כלומר הוא מספק את מעגלי  ל שכבה פיזית וגם לגם התקן ששייך הוא

הדרושים כך שתהליכי השכבה הפיזית וכמה תהליכי שכבת קישור נתונים יכולים לפעול  החומרה  

 עליו. 

NIC  מייצג כרטיסי ממשק רשת. לוח פיתוחPC    מתחבר למחשב או לשרת ופועל עם מסגרת

בתור   NIC-בקרת הרשת כדי לאלץ את זרימת הנתונים של הרשת. חלק מתיעוד הרשת קוראים ל 

 מחוברים לרשת. NIC-ה לוח רשת. באופן זה, כל

 הגדרה 

, כתובת  DMA)בקשת הפסקה(, כתובת קלט/פלט,  IRQקבוצה של פרמטרים ספציפיים כמו 

זיכרון משותף וכו', ההגדרה נעשית בהתאם לצורך הרשת. יש צורך בשילוב נכון ביניהם לפני 

שמספר   הם קווי בקשה מופרעים שנותנים אות ממכונה למעבד. ככל IRQsחיבור כרטיס הרשת. 

גדל, וזו הסיבה שההגדרה שלו היא חובה. כל  IRQ-המכשירים גדל במערכת, גם קונפליקט ה

עבור  1משמש עבור הטיימר,  0ייחודי. לדוגמה,  IRQמכשיר במחשב חייב להיות בעל מספר  

, CDעבור   6עבור דיסק קשיח,  com1 ,5עבור  com2 4 , עבור Cascade  ,3עבור   2מילת המפתח, 

 עבור רשת מחשבים וכו'.  9עבור השעון,  LPT1   ,8עבור  7

 הגדרת תצורה 

קביעת התצורה כוללת גם תצורת חומרה וגם תצורת תוכנה. תצורת החומרה צריכה את התצורה  

. כיסויי פלסטיק קטנים משמשים בדרך כלל כדי לשים על פיני מתכת DIPשל מגשרים ומתגי 

א חבילה מוטבעת כפולה מוחלפים. הם בנק קטן של מתגים  הו  DIPאלה לשינוי התצורה שלהם. 

 בכרטיס הממשק לרשת.

 ממשק

עם השלמת הגדרת המסגרות והגדרת הכרטיס, הוא מוכן לקישור. לאחר הרשת המתאימה, 

עליך להקים את מנהל ההתקן עבורה. מנהלי ההתקן הסטנדרטיים המשמשים עבור כרטיסי  

 Open Datalink Interface  -ו Network Device Interface Specification (NDIS)מתאמי רשת הם 

(ODI) . 
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Access Point –  .נקודת גישה 

 

( יכולה לכלול מבחינה טכנית חיבור קווי או אלחוטי, זה בדרך כלל אומר  APבעוד שנקודת גישה )

לפעול כגשר , והוא יכול Data Link-שכבת ה - OSI-ההשנייה   העובד בשכב APמכשיר אלחוטי. 

המחבר רשת קווית סטנדרטית להתקנים אלחוטיים או כנתב המעביר שידורי נתונים מנקודת  

 גישה אחת לאחרת. 

 LAN( מורכבות מהתקן משדר ומקלט )משדר( המשמש ליצירת WAPנקודות גישה אלחוטיות )

ם  (. נקודות גישה הן בדרך כלל התקני רשת נפרדים עם אנטנה, משדר ומתא WLANאלחוטי )

מובנים. נקודות גישה משתמשות במצב רשת התשתית האלחוטית כדי לספק נקודת חיבור בין  

קווית. יש להם גם כמה יציאות, מה שנותן לך דרך להרחיב את  Ethernetורשת  WLANרשתות 

אחד או יותר כדי   APהרשת כדי לתמוך בלקוחות נוספים. בהתאם לגודל הרשת, ייתכן שיידרש 

נקודות גישה נוספות משמשות כדי לאפשר גישה ליותר לקוחות אלחוטיים   לספק כיסוי מלא.

המרחק שלקוח    -מוגבל על ידי טווח השידור שלו   APולהרחיב את טווח הרשת האלחוטית. כל 

ועדיין להשיג אות שמיש ומהירות עיבוד נתונים. המרחק בפועל תלוי בתקן   AP-יכול להיות מ 

בקצה הגבוה יותר יש אנטנות   APs-. לAP-בין הלקוח ל האלחוטי, בחסימות ובתנאי הסביבה

 בעלות הספק גבוה, המאפשרות להן להרחיב את מרחק האות האלחוטי. 

נקודות גישה עשויות גם לספק יציאות רבות שניתן להשתמש בהן כדי להגדיל את גודל הרשת, 

שהם   APsקבלים (. לכן, אנו מDHCPיכולות חומת האש ושירות פרוטוקול תצורת מארח דינמי )

 , נתב וחומת אש. DHCPמתג, שרת 

(. רשתות אלחוטיות  SSIDאלחוטי, אתה זקוק לשם מזהה ערכת שירות ) AP-כדי להתחבר ל

כדי לזהות את כל המערכות השייכות לאותה רשת, ויש להגדיר   SSID-משתמשות ב 802.11

לאפשר לכל הלקוחות , וSSID-עשוי לשדר את ה   AP-. ה AP-לאימות ל SSID-תחנות לקוח עם ה

. עם זאת, מטעמי אבטחה, ניתן להגדיר נקודות AP-של ה SSID-האלחוטיים באזור לראות את ה

-, מה שאומר שמנהל מערכת צריך לתת למערכות הלקוח את ה SSID- גישה לא לשדר את ה 

SSID  במקום לאפשר את גילויו באופן אוטומטי. מכשירים אלחוטיים נשלחים עם ברירת המחדל

, הגדרות אבטחה, ערוצים, סיסמאות ושמות משתמש. מטעמי אבטחה, מומלץ מאוד  SSIDשל 

לשנות את הגדרות ברירת המחדל הללו בהקדם האפשרי מכיוון שאתרי אינטרנט רבים מפרטים  

 את הגדרות ברירת המחדל המשמשות את היצרנים. 

גישה שמנות, שלעיתים    נקודות גישה יכולות להיות שמנות או דקות. יש להגדיר ידנית נקודות

עדיין מכונות נקודות גישה אוטונומיות עם הגדרות רשת ואבטחה; אז הם בעצם נשארים לבד 

לשרת לקוחות עד שהם לא יכולים יותר לתפקד. נקודות גישה דקות מאפשרות תצורה מרחוק 

בקלות   באמצעות בקר. מכיוון שאין צורך להגדיר באופן ידני לקוחות דקים, ניתן להגדיר מחדש

 אותם. נקודות גישה יכולות להיות גם מבוססות בקר או עצמאיות.  בדוקו
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 Switch –מתג 

 

למתגים יש בדרך כלל תפקיד חכם יותר מרכזות. מתג הוא התקן מרובה יציאות המשפר את  

יעילות הרשת. המתג שומר על מידע ניתוב מוגבל על צמתים ברשת הפנימית, והוא מאפשר 

מחוברים בדרך כלל באמצעות   LAN מחשבים ברשתחיבורים למערכות כמו רכזות או נתבים.  

ולים לקרוא את כתובות החומרה של מנות נכנסות כדי להעביר מתגים. בדרך כלל, מתגים יכ

 אותן ליעד המתאים. 

שימוש במתגים משפר את יעילות הרשת על פני רכזות או נתבים בגלל יכולת המעגל הווירטואלי.  

מתגים גם משפרים את אבטחת הרשת מכיוון שקשה יותר לבחון את המעגלים הווירטואליים עם  

לחשוב על מתג כעל מכשיר שיש לו כמה מהיכולות הטובות ביותר של   יםיכול ם צגי רשת. את

.  OSIאו בשכבת הרשת של מודל  Data Link-נתבים ורכזות גם יחד. מתג יכול לעבוד בשכבת ה

מתג רב שכבתי הוא כזה שיכול לפעול בשתי השכבות, מה שאומר שהוא יכול לפעול גם כמתג 

ביצועים גבוהים התומך באותם פרוטוקולי ניתוב כמו  . מתג רב שכבתי הוא מכשיר בעל נתב וגם כ

 נתבים. 

(; מגני הצפות משמשים כדי  DDoSמתגים יכולים להיות נתונים להתקפות מניעת שירות מבוזרות )

למנוע מתנועה זדונית להפסיק את המתג. אבטחת יציאות מתג חשובה לכן הקפידו לאבטח  

וסינון    ARP, בדיקת DHCPמתגים: השבת את כל היציאות שאינן בשימוש והשתמש בחיטוט 

 . MACכתובות 
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 . Bridge –גשר, מגשר 

 

שני מארחים או יותר מקטעי רשת יחד. התפקיד הבסיסי של גשרים  של גשרים משמשים לחיבור 

בארכיטקטורת רשת הוא אחסון והעברת מסגרות בין הסגמנטים השונים שהגשר מחבר. הם  

להעברת מסגרות. על ידי התבוננות  Media Access Control (MAC)משתמשים בכתובות חומרה 

רים המחוברים לכל מקטע, גשרים יכולים להעביר את הנתונים או  של המכשי MAC-בכתובת ה

 LANפיזיות לרשת  LANלחסום אותם ממעבר. ניתן להשתמש בגשרים גם כדי לחבר שני רשתות 

 לוגית גדולה יותר. 

. גשרים משמשים לחלוקת  OSIשל מודל  Data Link-ו Physical-גשרים פועלים רק בשכבות ה

ים קטנים יותר על ידי ישיבה בין שני מקטעי רשת פיזיים וניהול זרימת  רשתות גדולות יותר למקטע

 הנתונים בין השניים. 

עם פרוטוקולים  LANגשרים הם כמו רכזות במובנים רבים, כולל העובדה שהם מחברים רכיבי 

זהים. עם זאת, גשרים מסננים מנות נתונים נכנסות, המכונות מסגרות, עבור כתובות לפני שהן  

. מכיוון שהוא מסנן את מנות הנתונים, הגשר אינו מבצע שינויים בפורמט או בתוכן של מועברות

הנתונים הנכנסים. הגשר מסנן ומעביר מסגרות ברשת בעזרת טבלת גשר דינאמית. טבלת  

ואת הכתובות של  LAN-עבור כל מחשב ב LAN-הגשר, שבהתחלה ריקה, שומרת על כתובות ה

אחרות. גשרים, כמו רכזות, יכולים להיות   LANלרשתות  LAN-כל ממשק גשר המחבר את ה

 יציאות פשוטות או מרובות. 

גשרים לרוב יצאו מכלל שימוש בשנים האחרונות והוחלפו במתגים, שמציעים יותר פונקציונליות.  

 למעשה, מתגים מכונים לפעמים "גשרים מרובי יציאות" בגלל אופן הפעולה שלהם. 
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 שכבת הרשת: 

 . Router –נתב 

 

נתבים מסייעים בהעברת מנות ליעדים שלהם על ידי התווית נתיב דרך התקני הרשת המחוברים  

ביניהם באמצעות טופולוגיות רשת שונות. נתבים הם מכשירים חכמים, והם מאחסנים מידע על 

הרשתות שאליהן הם מחוברים. ניתן להגדיר את רוב הנתבים לפעול כחומות אש מסננות מנות 

(. נתבים, בשילוב עם יחידת שירות ערוץ/יחידת שירות ACLתמש ברשימות בקרת גישה )ולהש

. זה נחוץ מכיוון שרשתות WANלמסגור  LAN(, משמשים גם לתרגום ממסגור CSU/DSUנתונים )

LAN ו-WAN   משתמשות בפרוטוקולי רשת שונים. נתבים כאלה ידועים בתור נתבי גבול. הם

 , והם פועלים בגבול הרשת שלך.WAN-ל LANמשמשים כחיבור חיצוני של 

נתב משמש גם לחלוקת רשתות פנימיות לשתי רשתות משנה או יותר. ניתן לחבר נתבים גם  

באופן פנימי לנתבים אחרים, וליצור אזורים הפועלים באופן עצמאי. נתבים יוצרים תקשורת על 

ידע על המערכות המחוברות ידי שמירה על טבלאות על יעדים וחיבורים מקומיים. נתב מכיל מ

אליו ולאן לשלוח בקשות אם היעד אינו ידוע. נתבים בדרך כלל מתקשרים לניתוב ומידע אחר 

(, פרוטוקול שער RIPבאמצעות אחד משלושה פרוטוקולים סטנדרטיים: פרוטוקול מידע ניתוב )

 . Open Shortest Path First (OSPF)( או BGPגבולות )

, ויש להגדיר אותם כך שיעבירו רק תעבורה שאושרה על ידי  נושון שלנתבים הם קו ההגנה הרא

מנהלי רשת. ניתן להגדיר את המסלולים עצמם כסטטיים או דינמיים. אם הם סטטיים, ניתן  

להגדיר אותם רק באופן ידני ולהישאר כך עד לשינוי. אם הם דינמיים, הם לומדים על נתבים  

 נתבים כדי לבנות את טבלאות הניתוב שלהם.  אחרים סביבם ומשתמשים במידע על אותם

נתבים הם מכשירים לשימוש כללי המחברים בין שתי רשתות הטרוגניות או יותר. הם מוקדשים  

בדרך כלל למחשבים ייעודיים, עם ממשקי רשת קלט ופלט נפרדים עבור כל רשת מחוברת.  

מו האינטרנט, יש להם  מכיוון שנתבים ושערים הם עמוד השדרה של רשתות מחשבים גדולות כ

כתובות רשת שונות   רשימתתכונות מיוחדות המעניקות להם את הגמישות והיכולת להתמודד עם  

באמצעות פילוח של מנות גדולות לגדלים קטנים יותר המתאימים לרשת   חבילות ומסגרותוגדלי  

לו, כתובת מש Address Resolution Protocol (ARP)החדשה. רכיבים. לכל ממשק נתב יש מודול 

LAN ( וכתובת פרוטוקול אינטרנט )כתובת כרטיס רשת( משלוIP משלו. לנתב, בעזרת טבלת )

ניתוב, יש ידע לגבי מסלולים שחבילה יכולה לקחת מהמקור שלה ליעדה. טבלת הניתוב, כמו  

בגשר ובמתג, גדלה באופן דינמי. עם קבלת חבילה, הנתב מסיר את כותרות החבילות  

על ידי קביעת כתובות המקור והיעד וסוג הנתונים, וציון זמן   IP- תח את כותרת הוהטריילרים ומנ

  IP-ההגעה. זה גם מעדכן את טבלת הנתב בכתובות חדשות שעוד לא נמצאות בטבלה. כותרת ה

- ופרטי זמן ההגעה מוזנים בטבלת הניתוב. נתבים בדרך כלל עובדים בשכבת הרשת של מודל ה

OSI. 
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 ה: עבורשכבת הת

FireWall –  .חומת אש 

 

חומות אש קיימות מאז שנות השמונים המאוחרות והחלו את דרכן כמסנני מנות, שהיו רשתות 

שהוקמו כדי לבחון מנות, או בתים, שהועברו בין מחשבים. למרות שחומות אש לסינון מנות עדיין  

שהטכנולוגיה התפתחה לאורך עשרות נמצאות בשימוש כיום, חומות אש עברו דרך ארוכה ככל 

 השנים. 

 סוגי חומות אש 

Packet filtering  

 כמות קטנה של נתונים מנותחת ומופצת בהתאם לסטנדרטים של המסנן. 

Proxy service   

 מערכת אבטחת רשת המגנה בזמן סינון הודעות בשכבת האפליקציה.

Stateful inspection 

 ים כדי לקבוע אילו מנות רשת לאפשר דרך חומת האש.חיבורים פעיל  בודקסינון מנות דינמי 

Next Generation Firewall (NGFW) 

 בדיקת מנות עמוקה חומת אש עם בדיקה ברמת האפליקציה. 

 מה חומות אש עושות? 

חומת אש היא חלק הכרחי מכל ארכיטקטורת אבטחה ומוציאה את הניחוש מההגנות ברמת  

אבטחת הרשת שלך. חומות אש, ובמיוחד חומות אש של הדור  המארח ומפקידה אותן בידי התקן 

הבא, מתמקדות בחסימת תוכנות זדוניות והתקפות שכבת יישומים, יחד עם מערכת משולבת 

(, חומות האש של הדור הבא יכולות להגיב במהירות ובצורה חלקה כדי  IPSלמניעת חדירות )

ם להגדיר מדיניות כדי להגן טוב יותר על לזהות ולהגיב להתקפות חיצוניות בכל הרשת. הם יכולי

הרשת שלך ולבצע הערכות מהירות כדי לזהות פעילות פולשנית או חשודה, כמו תוכנות זדוניות,  

 ולכבות אותה. 

 למה אנחנו צריכים חומות אש? 
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חומות האש, במיוחד חומות האש של הדור הבא, מתמקדות בחסימת תוכנות זדוניות והתקפות 

(, חומות האש של הדור הבא  IPS. יחד עם מערכת משולבת למניעת חדירות )של שכבת יישומים

מסוגלות להגיב במהירות ובצורה חלקה כדי לזהות ולהילחם בהתקפות ברחבי הרשת כולה.  

חומות אש יכולות לפעול בהתאם למדיניות שהוגדרה בעבר כדי להגן טוב יותר על הרשת שלך 

ות פעילות פולשנית או חשודה, כגון תוכנות זדוניות,  ויכולות לבצע הערכות מהירות כדי לזה 

ולכבות אותה. על ידי מינוף חומת אש עבור תשתית האבטחה שלך, אתה מגדיר את הרשת שלך 

 עם מדיניות ספציפית כדי לאפשר או לחסום תעבורה נכנסת ויוצאת. 

 

 

 שכבת השייח: 

Gateway 

 

Gateway  )של מודל  שייחבורה ועבדרך כלל בשכבות הת פועל )שערOSIבורה  ע. בשכבת הת

ומעלה, ישנם פרוטוקולים ותקנים רבים של ספקים שונים; שערים משמשים להתמודדות איתם.  

 Transmission-( וOSIשערים מספקים תרגום בין טכנולוגיות רשת כגון חיבור מערכת פתוחה )

Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)ים מחברים בין שתי רשתות  . בשל כך, שער

אוטונומיות או יותר, כל אחת עם אלגוריתמי ניתוב משלה, פרוטוקולים, טופולוגיה, שירות שמות  

 דומיין ונהלים ומדיניות ניהול רשת משלה. 

שערים מבצעים את כל הפונקציות של נתבים ועוד. למעשה, נתב עם פונקציונליות תרגום נוספת 

 את התרגום בין טכנולוגיות רשת שונות נקראת ממיר פרוטוקולים. הוא שער. הפונקציה שעושה 
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 תרגול בנושא חומרה.
 . דוגמה 

 

 2שמבחר . לנתב מחובר מחשב ומגשר נתב שמתחבר לרשת האינטרנט בדוגמה הזאת אנו רואים 

ורשת אפיק מורכבת ע"י  ( Hubבמרכז הכוכב נמצא מפצל ) טופולוגיות שונות: כוכב ואפיק.

 משחזר. 

 .1תרגיל מס' 

 :נתונה דיאגרמת החיבור 

 

 ציין שמות של מודלים שנמצאים על הדיאגרמה. 
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 .2תרגיל מס' 

 נתונה דיאגרמת החיבור:

 

 ציין שמות של מודלים שנמצאים על הדיאגרמה. 

 

 .3תרגיל מס' 

 נתונה דיאגרמת החיבור:
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 שנמצאים על הדיאגרמה. ציין שמות של מודלים  

 

 .4תרגיל מס' 

 נתונה דיאגרמת החיבור:

 

 ציין שמות של מודלים שנמצאים על הדיאגרמה. 

 ציין אילו טופולוגיות מימשו בדיאגרמה הזאת. 

 

 .5תרגיל מס' 

 נתונה דיאגרמת החיבור:
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 ציין שמות של מודלים שנמצאים על הדיאגרמה. 

 בדיאגרמה הזאת. ציין אילו טופולוגיות מימשו 

 .6תרגיל מס' 

 נתונה דיאגרמת החיבור:
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 ציין שמות של מודלים שנמצאים על הדיאגרמה. 

 ציין אילו טופולוגיות מימשו בדיאגרמה הזאת. 

 

 .7תרגיל מס' 

 ים רכיבים הבאים: נתונ

LAN1     

LAN2    

LAN3    

 הם מחוברים יחד בעזרת 

   ומחוברים לרשת האינטרנט בעזרת 

 מחשבים. פרט ל   םוציין שמות של כל הרכיבי  האפשרית החיבור תבנה דיאגרמת  
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 חנה פנטה.   :הגהה 

 : שכבת היישום 2פרק 

 עקרונות של שכבת היישום 

 הסבר של השכבה. 
שכבת יישום היא שכבה המציינת את הפרוטוקולים המשותפים ושיטות הממשק המשמשות  

מארחים ברשת תקשורת. שכבת היישום משמשת בשני המודלים הסטנדרטיים של רשת  

)מודל  Interconnection Systems Open( ומודל  TCP/IPמחשבים; חבילת פרוטוקול האינטרנט ) 

OSI.) 

למרות ששני המודלים משתמשים באותו מונח עבור השכבה הגבוהה ביותר שלהם, ההגדרות 

 והמטרות המפורטות שונות. 

, שכבת היישום מכילה את פרוטוקולי התקשורת ושיטות הממשק המשמשות בתקשורת TCP/IP-ב

(. שכבת היישום מייצרת רק IPבין תהליך לתהליך על פני רשת מחשבים של פרוטוקול אינטרנט )

תקשורת ותלויה בפרוטוקולי שכבת התעבורה הבסיסיים כדי ליצור ערוצי העברת נתונים ממארח  

לעמית. למרות ששכבת  -שרת או עמית-את חילופי הנתונים במודל רשת לקוחלמארח ולנהל 

כללים או פורמטים ספציפיים של נתונים שעל היישומים לקחת אינה מתארת   TCP/IPהיישום 

( אכן מסתמך וממליץ על עקרון החוסן RFC 1123-תקשורת, המפרט המקורי )ב בחשבון בעת 

 לתכנון יישומים. 

 

מגדיר את שכבת   OSI-רה של שכבת היישום מצומצמת יותר בהיקפה. מודל ה, ההגדOSIבמודל 

האפליקציה כממשק המשתמש האחראי על הצגת המידע שהתקבל למשתמש. לעומת זאת, 

גם מבחין במפורש בפונקציונליות   OSIמודל פרוטוקול האינטרנט אינו עוסק בפרטים כאלה. 

לה בשתי רמות נוספות; שכבת הייצוג  נוספת מתחת לשכבת היישום, אך מעל לשכבת ההוב 

מציין הפרדה מודולרית קפדנית של פונקציונליות בשכבות אלו ומספק יישומי   OSIושכבת השיח. 

 פרוטוקול לכל שכבה. 

היא השכבה הקרובה ביותר למשתמש הקצה, מה שאומר   OSIשכבת האפליקציה במודל 

ה ישירה עם יישום התוכנה.  ששכבת האפליקציה ומשתמש הקצה יכולים ליצור אינטראקצי 

 תוכניות שכבת היישום מבוססות על לקוח ושרתים. 

 מה מבצעת השכבה.
 שכבת היישום כוללת את הפונקציות הבאות: 

זיהוי שותפי תקשורת: שכבת האפליקציה מזהה את הזמינות של שותפי תקשורת עבור   ●

 אפליקציה עם נתונים לשידור. 

האפליקציה קובעת אם משאבי הרשת מספיק זמינים  קביעת זמינות המשאבים: שכבת  ●

 עבור התקשורת המבוקשת.

סנכרון תקשורת: כל התקשורת המתרחשת בין האפליקציות דורשת שיתוף פעולה   ●

 המנוהל על ידי שכבת אפליקציה. 

 שירותים של שכבת היישום
מסוף וירטואלי ברשת: שכבת אפליקציה מאפשרת למשתמש להיכנס למארח מרחוק.   ●

כך, האפליקציה יוצרת אמולציית תוכנה של מסוף במארח המרוחק. המחשב של  לשם 
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המשתמש מדבר עם מסוף התוכנה, אשר בתורו, מדבר עם המארח. המארח המרוחק  

 חושב שהוא מתקשר עם אחד מהטרמינלים שלו, ולכן הוא מאפשר למשתמש להיכנס. 

מש לגשת לקבצים  (: האפליקציה מאפשרת למשתFTAMהעברת קבצים, גישה וניהול ) ●

מגדיר    FTAMבמחשב מרחוק, לאחזר קבצים מהמחשב ולנהל קבצים במחשב מרחוק. 

קובץ וירטואלי היררכי מבחינת מבנה הקבצים, תכונות הקובץ וסוג הפעולות המבוצעות על  

 הקבצים ותכונותיהם. 

כתובת: כדי להשיג תקשורת בין לקוח לשרת, יש צורך בכתובת. כאשר לקוח הגיש   ●

לשרת, הבקשה מכילה את כתובת השרת וכתובת משלו. תגובת השרת לבקשת בקשה 

הלקוח, הבקשה מכילה את כתובת היעד, כלומר, כתובת הלקוח. כדי להשיג מענה מסוג  

 .DNS-זה, נעשה שימוש ב

 שירותי דואר: שכבת האפליקציה מספקת העברת דוא"ל ואחסון.  ●

ובזר המספק גישה למידע גלובלי על  שירותי ספריות: האפליקציה מכילה מסד נתונים מא  ●

 אובייקטים ושירותים שונים. 

 אימות: היא מאמתת את ההודעה של השולח או המקבל או של שניהם.  ●

 

API - Application Programming Interface. 
API  הוא ראשי התיבות שלApplication Programming Interface שהיא תוכנה מתווכת המאפשרת ,

דבר אחד עם השני. בכל פעם שאתם משתמשים באפליקציה כמו פייסבוק,  לשני יישומים ל

 . API-שולחים הודעה או בודקים את מזג האוויר בטלפון שלכם, אתם משתמשים ב

כאשר אתם משתמשים באפליקציה בטלפון הנייד שלכם, האפליקציה מתחברת לאינטרנט  

ו, מפרש אותם, מבצע את  ושולחת נתונים לשרת. לאחר מכן השרת משחזר את הנתונים הלל

הפעולות הדרושות ושולח אותם בחזרה לטלפון שלכם. לאחר מכן האפליקציה מפרשת את  

 . APIכל זה קורה דרך  - APIהנתונים ומציגה לכם את המידע שרציתם בצורה קריאה. זה 

 כדי להסביר זאת טוב יותר, הבה ניקח דוגמה מוכרת. 

במסעדה עם תפריט של אפשרויות להזמנה. המטבח הוא החלק  דמיינו שאתם יושבים ליד שולחן 

ב"מערכת" שיכין את ההזמנה שלכם. מה שחסר הוא הקישור הקריטי, להעביר את ההזמנה  

. המלצר הוא  API-שלכם למטבח ולהחזיר את האוכל לשולחן שלכם. שם נכנס המלצר או ה

מה    -למערכת  -למטבח שלוקח את הבקשה או ההזמנה שלכם ואומר  -  API-או ה  -השליח  

 לעשות. ואז המלצר מחזיר לכם את התגובה; במקרה זה, זה האוכל. 

 

. אולי אתם מכירים את תהליך חיפוש הטיסות באינטרנט.  APIהנה דוגמה ממשית של ממשק 

בדיוק כמו המסעדה, יש לכם מגוון אפשרויות לבחירה, כולל ערים שונות, תאריכי יציאה וחזרה  

ם מזמינים טיסה באתר של חברת תעופה. אתם בוחרים עיר ותאריך יציאה, עיר ועוד. נדמיין שאת

ותאריך חזרה, מחלקת תא נוסעים, כמו כן, גם משתנים נוספים. כדי להזמין את הטיסה שלכם,  

אתם מתקשרים עם אתר האינטרנט של חברת התעופה כדי לגשת למסד הנתונים שלה ולראות  

 לו ומה העלויות עשויות להיות. אם יש מושבים זמינים בתאריכים א

ערוץ שיש לו גישה   -עם זאת, מה אם אינכם משתמשים באתר האינטרנט של חברת התעופה 

, אשר צובר  Expediaאו  Kayakישירה למידע? מה אם אתם משתמשים בשירות נסיעות מקוון, כגון 

 מידע ממספר מאגרי מידע של חברות תעופה? 

הוא    API-של חברת התעופה. ה API-ם אינטראקציה עם השירות הנסיעות, במקרה זה, מקיי

הממשק שבדומה למלצר המועיל שלכם, אותו שירות נסיעות מקוון יכול לבקש לקבל מידע 
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  API-ממסד הנתונים של חברת התעופה כדי להזמין מושבים, אפשרויות טיסה וכו'. לאחר מכן ה

שצריך חזרה לשירות הנסיעות לוקח את תגובת חברת התעופה לבקשתכם ומעביר אותה כמו 

 המקוון, שמראה לכם את המידע המעודכן והרלוונטי ביותר. 

 

 הוא גם שכבת אבטחה.   API -מה שמספק ה

הנתונים של הטלפון שלך לעולם אינם חשופים במלואם לשרת, וכמו כן, השרת לעולם אינו  

של נתונים,  חשוף במלואו לטלפון שלך. במקום זאת, כל אחד מתקשר עם חבילות קטנות 

כמו הזמנת אוכל. אתם אומרים למסעדה מה אתם רוצים לאכול, הם   -ומשתף רק את מה שנחוץ 

 אומרים לכם מה הם צריכים בתמורה ואז, בסופו של דבר, אתם מקבלים את הארוחה שלכם.

 [(A Guide to Designing the Perfect API[ .17)דוגמאות מספר 

שהם מהווים חלק גדול מההכנסות של עסקים רבים.   הפכו לבעלי ערך כה רב APIממשקי 

הן רק חלק מהחברות   Expedia-, אמזון וeBay, Salesforce.comחברות גדולות כמו גוגל, 

 שלהן.   API-שמרוויחות כסף מממשקי ה

 המודרני   API-ה
" תיאר לעתים קרובות כל סוג של ממשק קישוריות לאפליקציה. אולם  API" -במהלך השנים, ה 

המודרני קיבל כמה מאפיינים שהופכים אותם לבעלי ערך ושימושיים בצורה   API-לאחרונה, ה

 יוצאת דופן: 

(, שהם ידידותיים למפתחים,  REST-ו HTTPמודרניים עומדים בסטנדרטים )בדרך כלל  APIממשקי 

 נגישים בקלות ומובנים בצורה רחבה. 

דים לצריכה עבור קהלים ספציפיים  מתייחסים אליהם יותר כמו מוצרים מאשר קוד. הם מיוע

)לדוגמה, מפתחים ניידים(, הם מתועדים, והם מנוסחים בצורה שלמשתמשים יכולים להיות  

 ציפיות מסוימות לגבי התחזוקה ומחזור החיים שלו.

מכיוון שהם הרבה יותר סטנדרטיים, יש להם משמעת הרבה יותר חזקה לאבטחה וממשל, כמו  

 ועים וקנה מידה. גם פיקוח ומנהל עבור ביצ

( של SDLCהמודרני יש מחזור חיים משלו לפיתוח תוכנה )  API-כמו לכל פיסת תוכנה אחרת, ל 

מודרניים מתועדים היטב לצריכה   APIתכנון, בדיקה, בנייה, ניהול וניהול גרסאות. כמו כן, ממשקי 

 ולזיהוי גרסאות. 

 .URLכתובות ושמות תחום 
י" ו"שם משפחה". כמו אדם שיכול לבחור לילד שלו שם  לכל אתר ברשת אינטרנט יש "שם פרט

בקלות צריך לשמור על שם משפחה, כדי להבין לאיזה משפחה שייך ילד. גם בתקשורת  

. גם כאן אתם יכולים לבחור  Domainמחשבים לכל אתר יש שם ושם תחום או סיומת, באנגלית 

ם. ישנם מספר חוקים  את שם האתר ולשייך אותו לסיומת בהתאם לסוג האתר שאתם בוני

שצריכים לדעת בבחירת שם וסיומת לאתר שלכם. כתובת האינטרנט פותחה על ידי סר טים 

. זהו שם  1994( בשנת Internet Engineering Task Force)  IEFTלי וקבוצת העבודה -ברנרס

בר המצביע על מיקומו של דף אינטרנט מסוים בעולם האינטרנט. זה יכול להיות כתובת של כל ד

כמו כתובת של קובץ מסוים, ספרייה, תמונה, וידאו וכו'. לכל דף אינטרנט באינטרנט יש כתובת 

אינטרנט ייחודית, בעזרתה המשתמש ניגש לדפי האינטרנט הללו. זה זהה לכתובת הבית או בית  

כלומר מאתר משאבים   URLהספר או כל מקום על כדור הארץ. כתובת אינטרנט ידועה גם בשם 

 . נלמד לעומק את הנושא בהמשך הפרק.uniform resource locatorאחיד 
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 סימנים )תווים( שיכולים להיות בשם הקובץ: 

 .9עד  0-ספרות מ 

 . A-Z, a-zאותיות לטיניות )לועזיות( 

 ". כל היתר לא כדאי או אסור להשתמש. -סימן "_" וסימן " 

 איפה קונים שמות אתרים?  
ית, אם אתם רוצים לבנות אתר בינלאומי או בעברית, אם  נכנסים למנוע חיפוש ורושמים )באנגל 

 רוצים אתר מקומי(: 
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קודם אפשר לבנות אתר במחשב  –אל תמהרו לקנות שם הדומיין בתחילת העבודה על האתר 

שלכם וכאשר הוא יהיה מוכן אפשר להזמין שם של דומיין. בנוסף אתם תצטרכו גם שטח אחסון  

יצא לכם יותר   –לקנות שטח אחסון יחד עם שם דומיין  –לאתר וכדאי מאוד לבצע עסקה כפולה 

)נלמד בעתיד( וגם חבילת   SSLחו שיהיה טוב אם תזמינו יחד גם אבטחה זול ופשוט. אל תשכ

 שמות לדואר אלקטרוני שלכם באותו שם כמו שיש לאתר שלכם. 

 

 רשימת שמות האתרים היקרים ביותר: 
. אבל  $15כאשר רוב האנשים חושבים על המחיר של הדומיין, בדרך כלל צץ איפשהו בטווח של 

 נמכרים בהרבה יותר מזה. לעתים קרובות, שמות דומיין 

הוא   -קניית דומיין ממישהו שכבר מחזיק בו   -המחיר הממוצע של שם דומיין שנמכר בשוק המשני  

 באלפי דולרים. 

זה לא יוצא דופן לראות מכירות דומיינים מדווחים מדי שבוע בעשרות או מאות אלפים, ולעתים  

עבור   dnjournal.comתם יכולים לבדוק את קרובות מספיק, יהיו מכירות של דומיינים במיליונים. א

מתחילה   2022דיווח מכירות שבועי של דומיינים, כמו גם דוחות מכירות היסטוריים שנתיים. שנת 

. תמיד טוב להשתמש בדוח זה כדי לראות  $1,228,200-נמכר ב unlock.comחזק, כאשר הדומיין 

 מכירות ומגמות נוכחיות.

 

רוב הצדדים המעורבים מנסים לעתים קרובות   -ן היקרים ביותר לא קל לקבוע את שמות הדומיי 

לשמור על פרטיות המידע הזה. ישנן סיבות שונות לתרגול זה, החל מרצון לשמור על התחרות 

 שלהם בחשיכה ועד לא לרצות שאחרים ידעו כמה הם מוכנים להוציא על דומיין בעתיד. 
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ומיינים בעלי ערך גבוה נעשות עם איזשהו  זוהי קביעה די נפוצה שהרוב המכריע של מכירות ד

הסכם סודיות. למזלנו, מספיק מכירות הן ציבוריות, כך שעדיין נוכל לקבל מושג טוב על שוק 

 הדומיינים ובריאותו לאורך השנים. 

 ( עם מחירי דומיינים: 2022ישנה טבלת מכירות שפורסמה )עד לשנת 

 

שהו או מישהי אתם יכולים להשתמש שירות אם אתם רוצים לקנות שם דומיין שתפוס ע"י מי

il/whois-https://www.godaddy.com/en  ולמצוא למי שייך אתר, אבל עדיף למצוא שם פנוי של

 האתר ולא לבזבז מיליונים על שם. 

 טיפים לבחירת שם האתר: 
 . תחשבו על חמש מילות המפתח המובילות שלכם. 1

כאשר אתם מתחילים לחפש שם דומיין, זה מועיל אם יש לכם בראש סדרה של מונחים וביטויים  

ק שלכם. לאחר שתהיה לכם רשימה זו, תוכלו להתחיל  המתארים בצורה הולמת את תחום העס

לשלב את המילים או להוסיף קידומות וסיומות כדי להעלות כמה רעיונות טובים לשמות דומיין.  

לדוגמה, אם אתם משיקים תחום הקשור למשכנתאות, אתם יכולים להתחיל עם מילים כמו  

 עד שתמצאו משהו שממלא את החשבון. משכנתא, פיננסים, הון, ריבית, בית וכו' ואז לשחק איתן

 . תהפכו את שם הדומיין לייחודי 2

שם דומה מאוד לזה של אתר פופולרי השייך למישהו אחר הוא מתכון לאסון. זו הסיבה שאף 

גם   wwwפעם לא בוחרים בשמות דומיין שהם פשוט גרסה ברבים, מקף או שגוי של כתובת. 

)שבסופו של דבר הם    Flicker.com - ה נואשות ללאחר שנים של הדמיית מותג, פליקר נזקק

רכשו(. בכל פעם שאנשים היו אומרים לחברים ולמשפחה שלהם לחפש את התמונות שלהם  

 בפליקר, ההגייה שלחה הרבה תנועה למקום הלא נכון! 

 . תבחרו רק סיומות דומיינים לפי תחום דעת. 3

, אם עסק רק בעברית תבחרו  orgתבחרו . –., אם עמותה comאם אתם עסק בינלאומי, תבחרו 

co.il .וכו'. רשימת סיומות אציין בסעיף הבא  . 

 . תוודאו שקל להקליד את השם. 4
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אם זה דורש תשומת לב רבה להקליד נכון את שם הדומיין שלכם, בין אם בגלל האיות, האורך  

מהערך או השימוש במילים או צלילים בלתי זכורים, תאבדו חלק ניכר מתדמית המותג שלכם ו

 השיווקי שלכם. 

 . תוודאו שקל לזכור את השם. 5

אל תשכחו שמפה לאוזן ושיווק במנועי חיפוש )להבטיח שהדומיין שלכם יופיע תמיד בראש 

החיפושים הקשורים לענף שלכם( שניהם תלויים בכמה קל לזכור את שם הדומיין שלכם. אתם  

יכול לזכור את שמו וקשה למצוא  לא רוצים להיות החברה הזו עם האתר המדהים שאף אחד לא 

 אותו.  

 . תשמרו את השם קצר ככל האפשר.6

קל לזכור שמות קצרים וקל להזין אותם )ראה שני הכללים הקודמים(. הם מאפשרים יותר תווים  

בתוצאות מנוע החיפוש והתאמה טובה יותר במדיה החברתית, במגזינים ובכל  URL-בכתובת ה

 ולל המילה החשובה מפה לאוזן(. צורות השיווק הלא מקוונות )כ 

 . תייצרו ציפיות ותספקו אותן. 7

כשאנשים שומעים על שם הדומיין שלכם בפעם הראשונה, הם אמורים להיות מסוגלים מיד 

להבין איזה סוג של תוכן הם ימצאו באתר שלך. זו הסיבה שאני אוהב שמות דומיין כמו  

Hotmail.com, CareerBuilder.com, AutoTrader.com ו -WebMD.com דומיינים כמו .Monster.com, 

Amazon.com, Zillow.com  ואפילוMoz.com   נאלצו להשקיע הרבה יותר במיתוג בגלל השמות הלא

אינטואיטיביים שלהם. עם זאת, אם אנשים כבר מכירים את המותג שלך, שם שאינו קשור לענף 

שלך עשוי להיות בסדר גמור. כאשר בניתי את האתר לחומרי לימוד באלקטרוניקה, חשמל  

 –. שימו לב בתוך השם יש הכול www.elecstudy.org –והנדסת תוכנה, בחרתי את השם 

 סימן שזה אתר ללא מטרת רווח.   – org  -אלקטרוניקה, חשמל, לימודים ו

 . הימנעו מהפרת זכויות יוצרים. 8

היא מתרחשת, היא עלולה להרוס לחלוטין אפילו  אמנם שגיאה זו אינה נפוצה במיוחד, אך כאשר 

 את הדומיינים והחברות הגדולות ביותר. 

 . תבדילו את עצמכם עם תדמית המותג שלכם. 9

השימוש בשם ייחודי הוא דרך מצוינת ליצור ערך מוסף עם שם הדומיין שלך. מותג הוא הרבה 

  - ו mortgageforyourhome.comיותר מסתם שילוב של מילים, מה שמסביר מדוע שמות כמו 

loanratesonline.com   אינם משכנעים כמו שמות מותגים כמוbankrate.com ו - lendingtree.com. 

Zappos  הרבה יותר מושך תשומת לב )ויש לו מוניטין טוב יותר( מאשרShoestore.com. Moz ,

זה קשור ללהיות   " יש אסוציאציה באינטרנט;mozעצמו, היא דוגמה טובה. מבחינה היסטורית, ל" 

 חופשי, פתוח וממוקד בקהילה. 

 . תתרחקו ממקפים ומספרים. 10

מקפים ומספרים מקשים על הקשר בין שם הדומיין שלכם בעל פה ומקטינים את הסיכוי שיהיה  

קל לזכור אותו או להקליד אותו. השימוש בהם קשור גם לדירוגים נמוכים יותר במנועי החיפוש, 

 ותר של המותג ונפחי תנועה ישירים נמוכים יותר.ביצועי תדמית נמוכים י

 . תמנעו מלעקוב אחר הטרנדים האחרונים. 11

(, מקפים  Web 2.0שמות אתרים שמסתמכים על שגיאות כתיב מוזרות )כמו כל כך הרבה אתרי  

( או שמות תואר קצרים וגנריים  2000מרובים )כמו אתרי קידום אתרים בתחילת העשור של שנת 
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"(. הן לא תמיד הבחירות הטובות ביותר. תראו כמה אנשים התחילו את  hot" או " top", "best)כמו "

ם  השנים האחרונות רק כדי להיות רשומים ראשוני 50" במהלך AAAשם החברה שלהם עם "

 "? אף אחד! AAA Corporationנקראות " Fortune 2000בספר הטלפונים. כמה חברות 

 רשימת סיומות של אתרים.
 

 הסבר שם הסבר שם

.com   עסקים בינלאומיים )בד"כ אתר

 באנגלית( 

.biz   אתרים של עסקים שלא מצאו

 com. -מקום ב 

.de  אתרים של גרמניה .coop  אתרים של תאגידים 

.net  רשתות תקשורת .edu  אתרים חינוכיים, מאגרי ידע 

.cn  אתרים של סין .gov  אתרים ממשלתיים 

.uk  אתרים של אנגליה .int  ארגונים בינלאומיים 

.co.il  אתרים של עסקים ישראלים .jobs  אתרים לחיפוש והצעות עבודה 

.org   אתרים בינלאומיים ללא מטרות רווח .mil  אתרים של צבא ארצות הברית 

.org.il  אתרים ישראלים ללא מטרות רווח .mobi  אתרים של חברות תקשורת

 סלולארית 

.info  אתרים שמכילים מידע ללא תוכן עסקי .museum  אתרים של מוזיאונים 

.eu  אתרים של איחוד אירופאי .io  אלקטרוניקהאתרים של 

.aero  אתרים ששייכים לחברות תעופה .name   אתרים של משתמשים פרטיים

 ללא תוכן עסקי 

.asia   אתרים ששייכים לאזור אסיה )החלק

 של האוקיאנוס השקט(

.pro   אתרים של משתמשים פרטיים

בתחום דעת )רופאים, רואי  

 חשבון וכו'(. 

.travel אתרים של חברות תיירות .tel  אתרים שמכילים רק מידע על

טלפונים, כתובות   –המשתמש 

 וכו' 

 

 סיומות בעיתיות עם משמעות כפולה: 

 שימוש משני  משמעות  שם

.tv  אתרים של מדינת  אתרים של חברות טלוויזיהTuvalu 

.fm  קיצור של מדינת  אתרים של חברות תקשורת רדיוFederated of Micronesia 

.co  אתרים של מדינת קולומביה  לאומיות אתרים של חברות 

.ws  קיצור של( אתרים כללייםwebsite)  אתרים של מדינתWestern Samoa 
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.me   אתרים של משתמשים פרטיים ללא

 מטרת רווח. 

 Montenegroאתרים של מדינת 

.cc  .יש מספר משמעויות:  אתרים של איים קוקוס 

“community  , “commercial companies” 
colleges”, “creative commons” 

 

 DNS - Domain Name Systemשירות השמות 
פרוטוקול שכבת היישום, מגדיר כיצד תהליכי היישום פועלים במערכות שונות, מעבירים את  

 ההודעות זה לזה. 

DNS  ראשי תיבות שלDomain Name System . 

DNS  .הוא שירות ספריות המספק מיפוי בין שם המארח ברשת לבין הכתובת המספרית שלו 

DNS  .נדרש לתפקוד האינטרנט 

 לכל צומת בעץ יש שם תחום, ושם תחום מלא הוא רצף של סמלים המצוינים על ידי נקודות. 

DNS  הוא שירות שמתרגם את שם הדומיין לכתובותIP  זה מאפשר למשתמשי הרשתות .

בשמות ידידותיים למשתמש כאשר מחפשים מארחים אחרים במקום לזכור את  להשתמש 

 . IP-כתובות ה 

, רוב האנשים יגיעו 132.147.165.50של  IPיש כתובת  EduSoft-ב FTP-לדוגמה, נניח שלאתר ה

 . IP- . לכן, שם הדומיין אמין יותר מכתובת הftp.EduSoft.comלאתר זה על ידי ציון 

DNS   הוא פרוטוקולTCP/IP    המשמש בפלטפורמות שונות. מרחב שמות הדומיין מחולק לשלושה

ותחום   country domains, דומיינים של מדינה generic domainsחלקים שונים: דומיינים כלליים 

 .inverse domainהפוך 

 דומיינים כלליים. 

 זה מגדיר את המארחים הרשומים על פי ההתנהגות הגנרית שלהם. 

 . DNS-ה את שם הדומיין, שהוא אינדקס למסד הנתונים של הכל צומת בעץ מגדיר 

 הוא משתמש בתוויות של שלושה תווים, ותוויות אלה מתארות את סוג הארגון. 

 דומיין מדינה. 

הפורמט של דומיין מדינה זהה לדומיין גנרי, אבל הוא משתמש בקיצורי מדינה בני שני תווים  

 במקום שלושה קיצורים ארגוניים. )למשל, אנחנו עבור ארצות הברית( 

 דומיין הפוך. 

התחום ההפוך משמש למיפוי כתובת לשם. כאשר השרת קיבל בקשה מהלקוח, והשרת מכיל 

קבצים של לקוחות מורשים בלבד. כדי לקבוע אם הלקוח נמצא ברשימה המורשית או לא, הוא  

 ומבקש מיפוי כתובת לשם.  DNS-שולח שאילתה לשרת ה

 DNS -העבודה של ה

DNS  הוא פרוטוקול תקשורת רשת לקוח/שרת. לקוחותDNS  שולחים בקשות אל השרת בזמן

 שולחים תגובות ללקוח.  DNSששרתי 
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קדימה ואילו בקשות המכילות   DNSהמכונה חיפוש   IPבקשות לקוח מכילות שם המומר לכתובת 

 הפוך.   DNSהמומרת לשם המכונה חיפוש   IPכתובת 

DNS זר כדי לאחסן את השם של כל המארחים הזמינים באינטרנט. מיישם מסד נתונים מבו 

 DNSאם לקוח כמו דפדפן אינטרנט שולח בקשה המכילה את שם המארח, אזי תוכנה כגון 

Resolver שולחת בקשה לשרת ה-DNS  לקבל את כתובת ה-IP  של שם המארח. אם שרתDNS 

אחר.  DNSהבקשה לשרת  המשויכת לשם המארח, הוא מעביר את IP-אינו מכיל את כתובת ה 

 הגיעה לפותר, אשר בתורו משלים את הבקשה דרך פרוטוקול האינטרנט.   IPאם כתובת 

 Portsמפתחים, יציאות, פורטים 
Port   היא תוכנה ספציפית לתהליך או יישום ספציפי המשמש כנקודת קצה לתקשורת, המשמש

 User Diagram Protocolנט, כגון של חבילת פרוטוקול האינטר Transport Layer-את פרוטוקולי ה

(UDPו )-Transmission Control Protocol (TCP .) 

  IP-יציאת רשת ספציפית מזוהה על ידי המספר שלה המכונה בדרך כלל מספר יציאה, כתובת ה 

 שבה משויכת היציאה וסוג פרוטוקול התחבורה המשמש לתקשורת.

 .65535-ל 0שנע בין  סיביות 16מספר יציאה הוא מספר שלם ללא סימן של 

אם תוכלו להתייחס לכל הכתובות שאיתן מעבד מחשב יכול לדבר כמרחב הכתובות, אז  

לכתובות מסוימות יהיו מטרות מיוחדות. לדוגמה, כתובת יכולה להיות כתובת זיכרון או כתובת 

אחרת יכולה להיות כתובת יציאה. ניתן להשתמש בכתובת יציאה כדי לדבר עם תהליכים או  

כשירים חיצוניים. אם כן, יציאה היא פשוט חור במרחב הכתובות של המעבד שממנו ניתן  מ

 לשלוח ולקבל נתונים. 

כל תהליך רשת או התקן משתמש ביציאת רשת ספציפית כדי לשדר ולקבל נתונים. המשמעות 

היא שהוא מאזין למנות נכנסות שיציאת היעד שלהן תואמת את מספר היציאה הזה, ו/או משדרת 

מנות יוצאות שיציאת המקור שלהן מוגדרת למספר היציאה הזה. תהליכים עשויים להשתמש 

 במספר יציאות רשת כדי לקבל ולשלוח נתונים. 

ידועים כמספרי יציאה ידועים. מספרי יציאות ידועים מוקצים   1023-ל 0מספרי היציאה שנעים בין 

אליהם באמצעות תהליכי מערכת  . מתייחסים Telnet- ו FTPלתהליכי שרת סטנדרטיים, כגון 

המספקים סוגים נרחבים של שירותי רשת. מספרי יציאה ספציפיים מוקצים ומתועדים על ידי  

 (. IANAרשות המספרים המוקצה לאינטרנט )

עם זאת, יש הרבה שימושים לא רשמיים הן במספרים שהוקצו רשמית והן במספרים לא רשמיים.  

נמצאות בשימוש עבור יישומים מרובים ועשויות להיות מוגדרות  בנוסף, חלק מיציאות הרשת 

 כרשמיות או לא רשמיות.

 כיצד פועלים פורטים ברשת? 
יציאת רשת מטפלת בבקשות שידור מרובות דרך רשת פיזית אחת במחשב. עבור העברת קבצים,  

 מוקצה מספר מסוים, המכונה מספר יציאה. 

 ת מחשבים, כפי שצוין להלן: ליציאה יש שלושה יישומים עיקריים ברשתו

ראשית, ברשת מחשבים, יציאה היא מספר מוגדר תוכנה הקשור לפרוטוקול רשת. מספר זה  

 משמש לשידור וקבלת תקשורת עבור שירות מסוים. 

 שנית, חומרת מחשב היא שקע שבו התקנים היקפיים יכולים להתחבר. 
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במערכת הפעלה אחרת, יציאה   לבסוף, כאשר יש צורך להמיר תוכנה להפעלה במכשיר אחר או

 משמשת כתוכנת מחשב.

 מה המשמעות של יציאת רשת? 
שקע בהתקן רשת או כל חומרת מחשב המאפשרת לכבל מהתקן אחר לשתף תקשורת הוא  

( מיועדות לבניין או למתחם. עם זאת, יציאות רשת LAN Portsיציאת רשת. יציאות רשת מקומית )

( מתחברות למודם כדי לחבר את העולם החיצון. אבל, מכשירים ניידים אינם  WAN Portsרחבה ) 

 מובנה.  Wi-Fiמשתמשים ביציאות רשת מכיוון שיש להם  

 UDP-ו TCPהסבר על יציאות 
כדי לתקשר דרך האינטרנט. לדוגמה,   TCP/IPמחשבים והתקנים אחרים משתמשים בפרוטוקול 

- ינה אחרת. במקרה זה, עליו לדעת את כתובת המחשב ממדינה מסוימת רוצה לשלוח מידע למד

IP  .של היעד שאליו הוא רוצה לשלוח את הנתוניםUDP  ו-TCP  .עוזרים להשלים תהליך זה 

TCP  .הוא פרוטוקול בקרת שידורTCP  שולח מידע ממחשב אחד למשנהו על ידי חיבור ישיר. שני

המחשבים יכולים להבטיח    המחשבים נשארים מחוברים עד משך העברת הקבצים. לפיכך, שני

 שהנתונים יעברו בצורה בטוחה ומדויקת בטכניקה זו. 

UDP  הוא פרוטוקולDatagram User  בטכניקה זו, חומרת המחשב יכולה ליצור חבילות נתונים .

  TCPולשחרר אותן לרשת. הם יכולים רק לקוות שהנתונים יוכלו להגיע בבטחה. כאן, ההבדל בין  

 עושה.  TCPשני מחשבים אינם יכולים להתחבר כפי ששיטת  UDPהוא שבשיטת  UDP-ל

בעולם של היום, כולם משתמשים באינטרנט, ולכל חומרת מחשב באינטרנט יש מספר ייחודי  

תוכלו לזהות את המחשב שלכם ממיליוני מכשירים   IP. בעזרת כתובת IPשנקרא כתובת 

המידע מהאינטרנט במחשב  משמשות כדי לקבל את  UDPאו  TCPבאינטרנט. לבסוף, יציאות 

 הנייד שלך. 

המאפשר העברת קבצים באותו שרת  FTPבאופן דומה, אם אדם כלשהו רוצה להפעיל שרת 

 . 21-ו TCP 20אינטרנט, הוא זקוק ליציאות  

 מהו מספר יציאה? 
כפי שאמרנו קודם, מספר פורט הוא כתובת לוגית המוקצית לכל אפליקציה בחומרת מחשב 

לתהליך התקשורת. זה ייחודי לכל אפליקציה במכשיר מחשב. עם זאת, המשתמשת באינטרנט  

 מערכת ההפעלה יכולה להקצות אוטומטית מספר יציאה. 

השימוש העיקרי במספר יציאה הוא העברת הנתונים בין רשת מחשבים לאפליקציה. כמו כן,  

 מספר יציאה ופרוטוקול רשת הפועלים יחד יכולים לבצע שידור נכון. 

-ל  0משתמשות בעיקר במספרי יציאה הנעים בין   UDP-ו  TCPרשתות המבוססות על  יתרה מכך, 

. כידוע, האפליקציה עצמה יכולה לשנות את מספר היציאה שלה. אבל, שירותי אינטרנט 65535

 Hypertextעבור פרוטוקול 80בשימוש נפוץ עובדים עם מספרי יציאות גלובליים כמו יציאה מספר 

(HTTP יציאה ,)עבור  23 Telnet  עבור  25ויציאהSMTP . 

מהווה "דאגה רצינית למנהלי אבטחה   TCP 445לדברי גרטנר, "הרחה מוגברת שזוהתה ביציאת 

 ארגוניים, מכיוון שהיא עשויה להצביע על התקפת קוד זדוני המונית צפויה"". 

 מהם מספרי היציאות השונים? 
( שומרת על IANAצה באינטרנט ). רשות המספרים המוק65535-ל 0מספרי היציאות נעים בין 

( תומכת בפרוטוקולים  IANA) Internet Assigned Numbers Authorityרשימת מספרי הפורטים. 

הקשורים לרשת. בואו נסתכל על כמה ממספרי היציאות הנפוצים ביותר עם פרוטוקול הרשת 

 המתאים להם. 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


107 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

ין לקוח לשרת ומשתמש במספרי  , פרוטוקול העברת קבצים, מעביר קבצים ב FTP: 21-ו 20יציאות 

 .21-ו 20יציאות 

 ( יוצר חיבורי רשת מאובטחים. SSH) Protocol Secure Shell-: ה 22יציאת רשת 

 (. SMTP: עבור דואר אלקטרוני, השתמש בפרוטוקול העברת דואר פשוט )25יציאה 

 World Wide-( הוא הפרוטוקול שמאפשר את הHTTP) Hypertext Transfer Protocol: 80יציאה 

Web. 

 ( מאפשר לסנכרן שעוני מחשב. תהליך זה חיוני להצפנה. NTP: פרוטוקול זמן רשת )123יציאה 

( חיוני להקמת מסלולים יעילים בין הרשתות  BGP) Border Gateway Protocol: 179יציאה 

 הנרחבות המרכיבות את האינטרנט. 

. כל תעבורת HTTP( היא הגרסה המאובטחת והמוצפנת של HTTPSמאובטח )  HTTP: 443יציאה 

 .443עוברת ליציאה   HTTPSהאינטרנט של 

( הוא חלק ISAKMP) Internet Security Association and Key Management Protocol: 500יציאה 

 מאובטחים.  IPsecמתהליך הגדרת חיבורי 

מאפשר למשתמשים להתחבר    RDP .(RDP: פרוטוקול שולחן עבודה מרוחק ) 3389יציאה 

 למחשבים השולחניים שלהם ממכשיר אחר מרחוק. 

 כיצד היציאות הופכות את חיבורי הרשת ליעילים יותר? 

יש כמות עצומה של זרימת נתונים ממחשב עם אותו חיבור לרשת. יציאות עוזרות למחשבים  

 להבין מה לעשות עם מידע מחומרה אחרת. 

. הקלטת אודיו זו עברה  FTPלחברו באמצעות פרוטוקול  MP3 לדוגמה, אדם מעביר הקלטת אודיו 

לאחר מכן לאפליקציית האימייל של חברו, אך הוא לא ידע כיצד לפעול בהתאם. אבל, בזמן  

,  21בעל יציאה מספר  FTP Serverזה, אדם משתמש בפרוטוקול  MP3שליחת קובץ אודיו 

 הקובץ בהצלחה.  שבאמצעותו יישום דואר אלקטרוני מזהה אותו ומאחסן את

 יישומי רשת ופרוטוקולים, לתכנות יישומי אינטרנט: 
פרוטוקול שכבת היישומים מגדיר כיצד תהליכי היישום, הפועלים על מערכות קצה שונות,  

 מעבירים הודעות זה לזה. בפרט, פרוטוקול שכבת היישומים מגדיר: 

 סוגי ההודעות שהוחלפו, למשל, הודעות בקשה והודעות תגובה;  ●

 חביר של סוגי ההודעות השונות, כלומר, השדות בהודעה ואופן התיחום של השדות; הת ●

 הסמנטיקה של השדות, כלומר, משמעות המידע בשדות; ●

 כללים לקביעת מתי וכיצד תהליך שולח הודעות ומגיב להודעות.  ●

יישומי רשת הם המטרה של רשת מחשבים. אם לא היינו יכולים לחשוב על יישומים שימושיים,  

א היה צורך לעצב פרוטוקולי רשת כדי לתמוך בהם. אבל במהלך שלושים השנים האחרונות, ל

אנשים רבים המציאו יישומי רשת גאוניים ונפלאים רבים. יישומים אלה כוללים את היישומים 

, כולל גישה מרחוק למחשבים, דואר 80-הקלאסיים מבוססי טקסט שהפכו פופולריים בשנות ה

קבצים, קבוצות דיון וצ'אט. אבל הם כוללים גם יישומי מולטימדיה שנוצרו  אלקטרוני, העברות 

 , טלפוניה באינטרנט, ועידות וידאו ואודיו ווידאו לפי דרישה. World Wide Web-לאחרונה, כמו ה

למרות שיישומי רשת מגוונים ויש להם רכיבים רבים המקיימים אינטראקציה, תוכנה היא כמעט 

שלהם. עבור יישום רשת תוכנה המופצת בין שתי מערכות קצה או יותר )כלומר,  תמיד בליבה 

מחשבים מארחים(. לדוגמה, עם האינטרנט ישנן שתי תוכנות המתקשרות ביניהן: תוכנת הדפדפן  
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או תחנת עבודה(, ותוכנת שרת האינטרנט בשרת האינטרנט. עם   PC, Macבמארח המשתמש )

Telnet ה בשני מארחים: תוכנה במארח המקומי ותוכנה במארח  , יש שוב שתי פיסות תוכנ

 המרוחק. עם שיחות ועידה בווידאו מרובי צד, יש תוכנה בכל מארח שמשתתף בוועידה. 

ניתן להתייחס לתהליך כעל תוכנית הפועלת בתוך מערכת קצה. כאשר תהליכי תקשורת פועלים  

תהליכית. הכללים  -ביןעל אותה מערכת קצה, הם מתקשרים זה עם זה באמצעות תקשורת  

תהליכית נשלטים על ידי מערכת ההפעלה של מערכת הקצה. אבל בספר הזה  -לתקשורת בין

לא מעניין אותנו איך תהליכים באותו מארח מתקשרים, אלא איך תהליכים הפועלים על מערכות  

קצה שונות )עם פוטנציאל למערכות הפעלה שונות( מתקשרים. תהליכים בשתי מערכות קצה  

נות מתקשרים זה עם זה על ידי החלפת מסרים ברחבי רשת המחשבים. תהליך שליחה יוצר שו

ושולח הודעות לרשת; תהליך קבלה מקבל הודעות אלו ואולי מגיב בשליחת הודעות חזרה.  

ליישומי רשת יש פרוטוקולים של שכבת היישומים המגדירים את הפורמט והסדר של ההודעות  

 ו גם את הפעולות הננקטות בשידור או בקבלה של הודעה. המוחלפות בין תהליכים, כמ

שכבת היישום היא מקום טוב במיוחד להתחיל בחקר הפרוטוקולים שלנו. זו קרקע מוכרת. אנו  

מכירים רבים מהיישומים המסתמכים על הפרוטוקולים שנלמד. זה ייתן לנו תחושה טובה לגבי  

עיות שנראה שוב כשנלמד פרוטוקולים של מה מדובר בפרוטוקולים, ויציג לנו הרבה מאותן ב

 תחבורה, רשת ושכבת קישור נתונים. 

  יישומי רשת טהורים.  ●

 אפליקציית רשת עצמאית.  ●

 יישומי רשת טהורים.
אלו יישומים שנוצרו לשימוש ברשתות; שימוש ביישומי רשת טהורים במחשב בודד אינו הגיוני. 

רשת. ליישומים כאלה יש ממשק משתמש נפרד הם עוזרים לנו להעביר נתונים ולתקשר בתוך 

 ומובחן שמשתמשים חייבים ללמוד. הנה כמה דוגמאות. 

 . תוכניות דואר אלקטרוני 1

יישומים מאפשרים למשתמשים להקליד הודעות בצמתים המקומיים שלהם ואז לשלוח אותם  

לתוכניות  למישהו ברשת. זוהי דרך מהירה וקלה להעברת דואר ממחשב אחד למשנהו. דוגמאות 

 דואר אלקטרוני )לקוחות( הן: 

Pegasus Mail 

 

Outlook express 

 

Eudora Windows mail 

 

Fox mail 

Opera 

 

Poco mail 

Windows mail 

 

Mozilla Thunderbird 

Google mail 

 

 File Transfer Protocol (FTP. פרוטוקול העברת קבצים ) 2

לאחר, למשל, מלקוח לשרת. ישנם שני תהליכים  יישום זה מאפשר העברת קבצים ממחשב אחד 

 .FTP- נפוצים המעורבים ב

הורדה: זהו תהליך השגת קבצים משרת לתחנת עבודה או לקוח )לדוגמה כאשר אתם מורידים  

 תוכניות ומוזיקה משרת(.
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העלאה: זוהי השגת קבצים מתחנת עבודה לשרת )למשל, כאשר אתם מצרפים מסמכים ומעלים  

 לשרת. דוגמה טובה היא כאשר אתם מעלים תמונות לפייסבוק(. אותם 

 תהליך פרוטוקול העברת קבצים: 

 

 TELNET (Terminal Emulation). אמולציית מסוף 3

זה מאפשר לתחנת עבודה לגשת לשרת עבור תוכנית יישום. זה מאפשר לך לשלוט בשרת 

מטה המחובר ישירות  ולתקשר עם שרתים אחרים ברשת. תחנת העבודה מופיעה כמסוף ל 

מאפשרת למחשבים   TELNETלשרת. המשתמש מרגיש שהוא/היא משתמשים בשרת ישירות.  

 ולתחנות עבודה לתפקד כמסופים "מטומטמים" בהפעלות עם מארחים ברשתות בין רשתות. 

4.  Groupware 

ה יישומים אלה משמשים לאוטומציה של הפונקציות הניהוליות של משרד מודרני לשיחות ועיד

בווידאו וצ'אט. הם מקלים על עבודתן של קבוצות להגברת הפרודוקטיביות; ניתן להשתמש בהם  

 כדי לתקשר, לשתף פעולה, לתאם, לפתור בעיות, להתחרות ולנהל משא ומתן. 

זהו תהליך ניהול ועידה בין שני משתתפים או יותר באתרים שונים על ידי שימוש  ועידת וידאו:

נתוני אודיו ווידאו. לדוגמה, מערכת ועידת וידאו מנקודה לנקודה )שני  ברשתות מחשבים להעברת 

אנשים( פועלת בדומה לטלפון וידאו. לכל משתתף יש מצלמת וידאו, מיקרופון ורמקולים  

המותקנות על המחשב שלו. כאשר שני המשתתפים מדברים זה עם זה, הקולות שלהם מועברים  

כל התמונות המופיעות מול מצלמת הווידאו מופיעות דרך הרשת ומועברים לרמקולים האחרים, ו

 בחלון על הצג של המשתתף השני. 

זוהי התקשורת בזמן אמת בין שני משתמשים דרך המחשב. לאחר תחילת צ'אט, כל אחד   צ'אט:

מהמשתמשים יכול להזין טקסט על ידי הקלדה על המקלדת והטקסט שהוזן יופיע על הצג של 

ים להיות מקוונים כדי להתחיל צ'אט. רוב הרשתות והשירותים  המשתמש האחר. השניים חייב 

 המקוונים מציעים תכונת צ'אט המאפשרת למשתמשים לשוחח בצ'אט תוך כדי עבודתם. 

 

 יישומים עצמאיים 
אלו אפליקציות הפועלות על מחשבים עצמאיים )מחשבים שאינם מחוברים לאף אחד אחר(. על 

דש כך שיפעלו בסביבות רשת, למשל, מעבדי תמלילים,  מנת להרחיב את פעילותם, הם נבנו מח

גיליונות אלקטרוניים ומערכות ניהול מסדי נתונים. הם פועלים גם כשהמחשב נמצא במצב לא  

 מקוון. 

 Clients and Serversלקוחות ושרתים 
פרוטוקול יישום רשת כולל בדרך כלל שני חלקים או "צדדים", צד לקוח וצד שרת. צד הלקוח 

קצה אחת מתקשר עם צד השרת במערכת קצה אחרת. לדוגמה, דפדפן אינטרנט   במערכת
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. בדוגמה אחרת, HTTPושרת אינטרנט מיישם את צד השרת של  HTTPמיישם את צד הלקוח של 

ושרת הדואר המקבל   SMTPדואר אלקטרוני, שרת הדואר השולח מיישם את צד הלקוח של 

 . SMTPמיישם את צד השרת של 

רבים, מארח יישם הן את צד הלקוח והן את צד השרת של יישום. לדוגמה, שקול  עבור יישומים 

הוא יישום התחברות מרחוק פופולרי.( אם   Telnet-. )זכור שB-ל Aבין מארחים  Telnetהפעלת 

, מריץ A(, אז מארח Bנכנס למארח  A)כך שמשתמש במארח  Telnet-יוזם את הפעלת ה Aמארח 

יוזם את  Bמריץ את צד השרת. מצד שני, אם מארח    Bומארח   את צד הלקוח של האפליקציה

, המשמש להעברת  FTPמפעיל את צד הלקוח של היישום.  B, אז מארח Telnetהפגישה של  

בין שני מארחים, כל  FTPקבצים בין שני מארחים, מספק דוגמה נוספת. כאשר קיימת הפעלת 

אחד מהמארחים יכול להעביר קובץ למארח השני במהלך ההפעלה. עם זאת, כפי שקורה כמעט  

לכל יישומי הרשת, המארח שיוזם את ההפעלה מסומן כלקוח. יתר על כן, מארח יכול למעשה 

זמנית עבור יישום נתון. לדוגמה, מארח שרת דואר מריץ את צד -ל גם כלקוח וגם כשרת בולפעו

 )לקבלת דואר(.  SMTP)לשליחת דואר( וכן את צד השרת של  SMTPהלקוח של 

 

 סוגי שירותים: 

HTTP – Hypertext Transfer Protocol. 
HTTP  הוא פרוטוקול שכבת יישומים להעברת מסמכי היפרמדיה, כגוןHTML  הוא תוכנן .

  HTTPלתקשורת בין דפדפני אינטרנט ושרתי אינטרנט, אך ניתן להשתמש בו גם למטרות אחרות.  

שרת קלאסי, כאשר לקוח פותח חיבור כדי לשלוח בקשה, ואז ממתין עד  - עוקב אחר מודל לקוח

ן  הוא פרוטוקול חסר מצב, כלומר השרת אינו שומר נתונים )מצב( בי  HTTPשהוא מקבל תגובה. 

 שתי בקשות.

לקוחות ושרתים מתקשרים על ידי החלפת הודעות בודדות )בניגוד לזרם נתונים(. ההודעות  

שנשלחות על ידי הלקוח, בדרך כלל דפדפן אינטרנט, נקראות בקשות וההודעות שנשלחות על 

 ידי השרת כתשובה נקראות תגובות. נראה לעומק עבודת הפרוטוקול בסעיף הבא. 

FTP – File Transfer Protocol. 
  TCP/IP)פרוטוקול העברת קבצים( משמש לתקשורת והעברת קבצים בין מחשבים ברשת 

)פרוטוקול בקרת שידור/פרוטוקול אינטרנט(, הלא הוא האינטרנט. משתמשים, שקיבלו גישה, 

 (. FTPיכולים לקבל ולהעביר קבצים בשרת פרוטוקול העברת הקבצים )המכונה גם מארח/אתר 

 ? FTPכיצד עובד  

זקוק לשני צדדים כדי ליצור ולתקשר ברשת. לשם כך, משתמשים צריכים לקבל    FTPחיבור  

ציבוריים מסוימים לא ידרשו   FTP. ייתכן ששרתי FTP-הרשאה על ידי מתן אישורים לשרת ה 

 אנונימי.   FTPאישורים כדי לגשת לקבצים שלהם. התרגול נפוץ במה שנקרא 

. הראשון נקרא ערוץ הפיקוד שבו הוא  FTPת יצירת חיבור  ישנם שני ערוצי תקשורת נפרדים בע

 יוזם את ההוראה והתגובה. השני נקרא ערוץ נתונים, שבו מתרחשת הפצת הנתונים. 

כדי לקבל או להעביר קובץ, משתמש מורשה ישתמש בפרוטוקול כדי לבקש יצירת שינויים  

 החיבור הפעיל. בשרת. בתמורה, השרת יעניק גישה זו. הפעלה זו ידועה כמצב 

ההפצה במצב פעיל עלולה להיתקל בבעיה אם חומת אש מגנה על המחשב של המשתמש. 

 חומת האש בדרך כלל אינה מאפשרת הפעלות לא מורשות מגורם חיצוני. 
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המצב הפסיבי משמש אם בעיה זו מתרחשת. במצב זה, המשתמש קובע הן את הפקודה והן את 

 להקשיב במקום לנסות ליצור חיבור חזרה למשתמש. ערוץ הנתונים. מצב זה מבקש מהשרת 

 ?FTP-כיצד משתמשים ב

של שורת   FTP-. שיטה פשוטה מאוד היא שימוש בFTPישנן שלוש גישות כיצד ליצור חיבור 

. מפתחים עדיין Mac/Linux-ב Terminalאו  Windowsפקודה, כגון שימוש בשורת הפקודה עבור  

 . FTPצעות משתמשים בו כיום להעברת קבצים באמ

. דפדפן אינטרנט נוח  FTP-משתמש יכול גם להשתמש בדפדפן אינטרנט כדי לתקשר עם שרת ה

יותר כאשר משתמשים רוצים לגשת לספריות גדולות בשרת. עם זאת, לעתים קרובות זה פחות  

 ייעודית.  FTPאמין ואיטי יותר מאשר שימוש בתוכנית 

וחד עבור מפתחי אינטרנט, הוא באמצעות לקוח  , במיFTP-כיום, הנוהג הנפוץ ביותר להשתמש ב

FTP . 

מספק יותר חופש בהשוואה לשורת הפקודה ולדפדפן האינטרנט. זה גם קל יותר   FTPלקוח 

 לניהול וחזק יותר בהשוואה לשיטות האחרות. 

יש גם תכונות נוספות זמינות בעת שימוש בלקוח כזה. לדוגמה, הוא מאפשר למשתמשים  

 להשתמש בכלי הסנכרון. להעביר קובץ גדול ו

 .FTPדוגמאות של תוכנות 

 מעביר קבצים לרשת אחרת ומארגן אותם בקלות.  FTPלקוח 

הטוב ביותר, שקלו את התאימות והפונקציונליות שלו יחד עם   FTP-כשאתם מחפשים את לקוח ה 

 צרכי האתר שלכם. 

הטובים   FTP-אם אתם עדיין לא בטוחים באיזה מהם לבחור, הנה ההמלצות שלי עבור לקוחות ה 

 ואחרות:  Windows, Macביותר עבור מערכות הפעלה שונות כגון  

 

FileZilla לקוח .FTP חילים, כגון תכונות חיפוש וסימניות, כדי  בחינם עם כלים ידידותיים למת

 להחליק את העברת הקבצים שלך. 

Cyberduck מספק שירותים רבי עוצמה בחינם כמו העברה מוצפנת והפצת ענן עבור .Windows ו -

Mac. 

Transmit לקוח .FTP  מהיר לMAC  עם אחת מאפשרויות הסנכרון הנרחבות ביותר שמגיע במחיר

 סביר. 

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 

 ? SMTPמה זה 

SMTP ראשי תיבות של ,Simple Mail Transfer Protocol הוא פרוטוקול דוא"ל המשמש לשליחת ,

 הודעות דוא"ל מחשבון דואר אלקטרוני אחד לאחר דרך האינטרנט. 

פרוטוקולי דוא"ל הם סטים של כללים המאפשרים ללקוחות וחשבונות דוא"ל שונים להחליף 

. זהו גם הפרוטוקול הייעודי  IMAP-ו  POPהוא אחד הנפוצים ביותר לצד  SMTP-בקלות, ומידע 

  -  Yahoo Mail-ו Outlook, Apple Mail, Gmailכולל   -היחיד לשליחת מיילים. רוב לקוחות הדוא"ל 

 כדי "לדחוף" או לשלוח הודעות משולח לנמען.  SMTPמסתמכים על 
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 ? SMTPמהו שרת 

הוא יישום המספק שירות ליישומים אחרים בתוך רשת, הנקראים   SMTPכמו כל השרתים, שרת  

 מטפל בשליחה, קבלה והעברה של דואר אלקטרוני.  SMTPלקוחות. באופן ספציפי, שרת 

אתם יכולים לחשוב על שרתים כעל סניפי הדואר האמיתיים שלכם. כאשר אתם שולחים מכתב 

מקומי בעיר א'; כאן, הוא מעובד ונשלח לסניף  מעיר א' לעיר ב', הוא מגיע לראשונה לסניף דואר 

 , שאחראי על משלוחו ליעדו הסופי. Bהדואר בעיר 

אם כי במקום לקחת ימים, התהליך לוקח כמה דקות לכל   -  SMTPאותו דבר קורה עם שרתי 

 היותר. 

. אלו נקודות הקצה לתקשורת המטפלות בהעברת נתוני  SMTPייתכן שנתקלת גם במונח יציאת 

כשהם עוברים ברשת, משרת אחד למשנהו. אנו מכסים אותם בפירוט   SMTPדוא"ל באמצעות 

 כאן. 

 ? SMTPאיך עובד 

עובד היא לעבור על תהליך השליחה,  הפקודות   SMTPהדרך הטובה ביותר להסביר כיצד 

ת שאתם עלולים להיתקל בהן. אזהרה הוגנת: כאן  והכללים הבודדים שמפעילים אותו, והשגיאו

הדברים מתחילים להיות טכניים. ובכל זאת, נעשה כמיטב יכולתנו כדי לרכז את הפרוטוקול הזה  

 לנתחים קלים לעיכול. 

, לקוחות דואר אלקטרוני יכולים להתחבר אליו ולתקשר איתו. כאשר SMTPלאחר הקמת שרת 

לשרת כדי שיוכל  SMTP"ל, לקוח הדוא"ל פותח חיבור המשתמש לוחץ על "שלח" בהודעת דוא

 , אשר מייצג פרוטוקול בקרת שידור.( TCPבנוי על משהו שנקרא חיבור  SMTP-לשלוח. )חיבור ה 

משתמש בפקודות כדי לומר לשרת מה לעשות ולהעביר נתונים, כמו כתובת   SMTP-משם, לקוח ה 

הדוא"ל של השולח, כתובת הדוא"ל של הנמען ותוכן האימייל. סוכן העברת הדואר או סוכן 

 :gmail.com( בודק אם שתי כתובות האימייל הן מאותו דומיין דוא"ל, כגון  MTAהעברת ההודעות )

 ד אם כן, הוא שולח את המייל מי

( כדי לזהות את הדומיין של הנמען ולאחר  DNSאם לא, השרת משתמש במערכת שמות הדומיין )

 מכן לשלוח אותו לשרת הנכון. 

 בסיסיות  SMTPפקודות 

הן קבוצה של קודים המניעים את השידור של הודעות דואר אלקטרוני בין שרתים.    SMTPפקודות 

 ת מודעים אליהן:הבסיסיות שאתם צריכים להיו  SMTP-להלן פקודות ה

HELO  אוEHLO (Hello זוהי פקודה חיונית לתחילת כל תהליך שליחת הדוא"ל. לקוח הדוא"ל :)

. זוהי תחילתה של שיחה ובדרך כלל כוללת את השרת, שולח  SMTP-מזהה את עצמו בפני שרת ה

 שלו.  IP-חזרה עם שם הדומיין/כתובת ה HELOפקודת 

MAIL FROM  ,השולח ישתף קוד המציין ממי הדואר. זה מתאר את כתובת  : בעקבות פקודת הזיהוי

שעומדת להתחיל עסקה חדשה. מכאן, השרת מאפס הכל ומוכן   SMTP-האימייל ואומר לשרת ה

 .OK 250לקבל את כתובת המייל. לאחר קבלתו, הוא יענה עם קוד תשובה 

RCPT TO (Recipient To הפקודה הבאה עוקבת אחר קוד התשובה :)250 OK זהה למי נשלח  המ

נוספת  RCPT TOמגיב עם אותו קוד, ובשלב זה ניתן לשלוח פקודת  SMTP- האימייל. שוב, שרת ה

עם כתובת דואר אלקטרוני של נמען אחר. זה יכול לעבור הלוך ושוב כמה פעמים שיידרש, תלוי  

 בכמה אנשים יקבלו את המייל. 
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DATA תוכן ההודעה יועבר לשרת ה : זה מפעיל את העברת הנתונים בין הלקוח לשרת. כל -

SMTP תוכן ההודעות מועבר לשרת, שם נשלחת נקודה בודדת 345, אשר יגיב עם קוד תשובה .

בשורה בפני עצמה כדי לסמן את סיום ההודעה. אם מתקבל ומוכן למשלוח, השרת שולח עוד  

 . בשלב זה, ההודעה בדרכה לנמענים. OK 250קוד 

QUITשולח את הפקודה  : כאשר האימייל נשלח, הלקוחQUIT   לשרת, ומנתק את החיבור. אם

 .221הוא נסגר בהצלחה, השרת יענה עם קוד 

RSET   איפוס(: פקודה זו נשלחת לשרת כאשר יש לבטל את עסקת הדואר. זה לא סוגר את(

החיבור, אבל כן מאפס הכול ומסיר את כל הנתונים הקודמים על האימייל והצדדים המעורבים.  

מש בזה כאשר הייתה שגיאה, כמו הזנת מידע נמען שגוי, ויש להפעיל מחדש את בדרך כלל נשת

 התהליך. 

 

Post Office Protocol. –POP  
POP  ראשי תיבות שלPost Office Protocol  והוא משמש לקבלת הודעות נכנסות. הגרסה ,

 . 1988-, שעודכנה לאחרונה בPOP3העדכנית ביותר היא  

 POP3מכיוון שהוא פועל כמו סניף דואר אמיתי בתחום הדיגיטלי. פרוטוקול זה מקבל את שמו 

יקבל אימיילים ויחזיק אותם ללקוחות עד שיאספו אותם. כל האימיילים יורדים ומאוחסנים באופן  

מקומי, מה שהופך אותו לפתרון שימושי עבור מי שמשתמש רק במחשב אחד כדי לבדוק מיילים.  

 כך שעובדים יכולים לבדוק מיילים במצב לא מקוון. זה גם בשימוש נפוץ על ידי עסקים 

 ? SMTP-ל POPמה שונה בין 

SMTP  הוא פרוטוקול העברת הודעות, בעודPOP   ,הוא פרוטוקול גישה להודעות. במילים אחרות

SMTP  משמש לשליחת דואר ממשתמש אחד לאחר, בעודPOP  .משמש לקבלת מיילים 

יצירת החיבור ושליחת מידע בין השולח לשרת  פעמיים: פעם אחת בעת  SMTP-נעשה שימוש ב

משמש רק פעם אחת בין   POPהדואר האלקטרוני, ופעם שנייה בעת שליחת מידע וחיבור לנמען. 

 המקלט לשרת הדואר שלו.
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 :POPאיך עובד 

POP   עובד באמצעות מספר פקודות המועברות בין לקוח הדוא"ל לשרת הדוא"ל. להלן, אעביר

 אותך דרך כל אחת מהפקודות הללו ואסביר כיצד כל התהליך עובד. 

 : USER, PASS, APOPבשימוש:  POPפקודת 

ראשית, לקוח דוא"ל מתחבר לשרת ומזדהה באמצעות סיסמה ושם משתמש, מכניס להגדרות 

לאחר הכניסה, תיבת הדואר של השרת נעולה כך שהיא הופכת בלתי נגישה   החשבון שלו.

מבטיח שחיבור נוסף מותר כעת בינתיים שהנוכחי    POPכאן פרוטוקול  -ממכשיר או מחשב אחר 

 נמצא בשימוש. 

 זמנית. -במילים פשוטות, המנעול מונע משני מחשבים שונים לגשת לתיבות דואר בו

 :STAT, LIST, UIDL, TOPבשימוש:   POPפקודות 

יכול לנתח רק את  POPבוחן זרמי הודעות שהשרת מציע ומזהה הודעות חדשות.  POPלאחר מכן, 

 התוכן של הודעת תיקיית תיבת הדואר הנכנס שלך.

 : RETR, TOPבשימוש:   POPפקודות 

 כל פעם. לאחר הקמת רשימת הודעות חדשה, לקוח הדוא"ל ממשיך בהורדה של הודעה אחת ב

 DELE, QUITבשימוש:   POPפקודות 

בסיום הפגישה, ובהתבסס על האפשרות שנקבעה על ידי המשתמש, הודעות מוגדרות למחיקה 

 לאחר מספר ימים מהשרת.

 

IMAP - Internet Message Access Protocol. 
IMAP   ראשי תיבות שלInternet Message Access Protocol ,בקיצור .IMAP ת בשרת מאחסן הודעו

אימייל, אך לשרת זה יכול המשתמש לגשת כדי לבדוק ולהגדיר את המיילים שלו. ההבדל בין זה  

משתמש בשרת ענן כך שניתן לאמת ולסווג אימיילים לפי כל מכשיר.   IMAP-הוא ש POP-ל

 בגלל הנוחות והיעילות. POPעל  IMAPמשתמשי דוא"ל רבים מעדיפים 

 ? SMTP-ו  IMAPבמה שונים  

SMTP  א פרוטוקול להעברת הודעות, בעוד שהו-IMAP  כמו( הוא פרוטוקול גישה להודעותPOP  .)

רק מאחזר הודעות ומטפל  IMAPשולח הודעות ומטפל בדואר אלקטרוני יוצא,  SMTP-אז בעוד ש

 בדוא"ל נכנס. 

 : IMAPאיך עובד 

 :LOGINבשימוש:  IMAPפקודות 

ישורי כניסה, וכך נוצר חיבור בין שרת ראשית, לקוח דוא"ל מתחבר לשרת ומזדהה באמצעות א

 הדואר ללקוח. 

 : SELECTבשימוש:  IMAPפקודות 

בשלב זה, לקוח הדואר האלקטרוני בוחר את התיקיה אליה הוא מעוניין לגשת )תיקיות אלו  

 יכולות להיות תיבת דואר נכנס, אשפה, זבל, תיבת דואר יוצא וכל תיקיה אחרת הזמינה בשרת(.

 :IDLE, SELECT, FETCH, SEARCHבשימוש:  IMAPפקודות 
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כעת, הודעות נלקחות מתיקיות נבחרות ומאוחסנות במטמון במכשיר )לדוגמה, רשימת המיילים  

 החדשים מתווספת עם הכותרות, הכותרות המוקדמות ועוד(. 

 :COPY, MOVE, STORE, EXPUNGEבשימוש:  IMAPפקודות 

צעות, בין אם הן מסומנות כנקראו, מאוחסנות לאחר מכן, כל הפעולות ביוזמת המשתמש מבו

בארכיון, נמחקות ונשלחות. לכן, אם אתם מוחקים הודעה, המחיקה מתרחשת באופן מיידי  

 והשינוי מסונכרן עם כל מכשיר בו זמנית. 

 . 4IMAPלבין  3POPהבדל בין 

IMAP4 POP3 

, המיילים נשמרים בשרת  IMAPבמקרה של 

 המכשירים. והם מסונכרנים בין 

, המיילים יורדים למכשיר מקומי  POP3-ב

 במקום לשרת. 

כל שינוי שנעשה באימייל או בהגדרות כלליות  

 מסונכרן בין המכשירים.

מכיוון שהודעות האימייל נשמרות במכשיר  

מקומי אחד, השינויים שבוצעו בהודעות  

 האימייל לא יוצגו במכשירים אחרים. 

מיילים בו  מכשירים מרובים יכולים לגשת ל

 זמנית. 

מכיוון שהמיילים נמצאים במכשיר מקומי  

 אחד, לא ניתן לגשת אליהם ממכשיר אחר. 

ניתן לקרוא כותרות דוא"ל מבלי להוריד תוכן  

 שלם.

על מנת לקרוא את המיילים יש להוריד אותם  

 תחילה. 

אם אתם רוצים לקרוא דוא"ל, הודעות דוא"ל   חיבור לאינטרנט הכרחי כל הזמן. 

 דו אינן מצריכות חיבור לאינטרנט. שהור

 פשוט יותר ופחות נוטה לשגיאות.  POP קצת יותר מורכב.  POP, IMAP-בהשוואה ל

 

 ?IMAPאו  POP 3 איזה פרוטוקול עדיף
,  אולי  Gmailבדוגמה של  IMAPלעומת   POP3עכשיו כשאתם יודעים את ההבדלים העיקריים בין 

 בהרחבה על , להלן מספר המלצות מדוע לבחור במה: אתם תדעו באיזה שניים בוחרים. 

 אם:  IMAPתבחרו 

 ממספר מכשירים )סמארטפונים, מחשבים ומחשבי נייד(.  Gmail-אתם משתמשים ב

תמיד יש לכם חיבור אינטרנט יציב המאפשר סנכרון מהיר יותר של כל האימיילים ותוכן ההודעות  

 שלכם. 

 האימיילים שלכם. יש לכם מקום אחסון מספיק לאחסון  

 אתם רוצים לקבל גיבוי של כל הנתונים שלכם בענן.

 אם:  POP3בחר 

 אין לכם חיבור אינטרנט יציב  

 רק ממכשיר אחד ואינו דורש גישה ממספר מכשירים.  Gmail-אתם משתמשים ב 

 אין לכם מספיק אחסון בענן.
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 אתם מודאגים לגבי גישה של צד שלישי לאחסון הענן שלכם. 

היה בחירה מושלמת באותם   POP3היא אפשרות מתאימה יותר.  IMAPהמשתמשים,  עבור רוב 

 ימים שבהם חיבור אינטרנט יציב ומהיר היה מותרות.

 

בימינו, אנחנו כמעט ולא נצמדים למכשיר אחד כדי להביא את המיילים שלנו. אז אם אתם  

היא בחירה טובה יותר. סנכרון בין   imap gmail, IMAPאו פופ מול  POP3לעומת  IMAPמשווים, 

הם כל היתרונות שאתם מקבלים רק באמצעות  -מכשירים מרובים, גיבוי אוטומטי וגישה מרחוק  

 . IMAPחיבור  

 

, לכל אחד יש כמה יתרונות או  gmail imapלעומת  gmail pop3עם זאת, כאשר אתם משווים  

 חסרונות אחד על פני השני. אז, הבחירה צריכה להיות באמת בהתאם להעדפות ולצרכים שלכם. 

SSH - Secure Shell. 
SSH  ראשי תיבות שלSecure Shellנפיק  . מציע דרך מאובטחת להתחבר מרחוק למחשב אחר ולה

 פקודות, למשל, השרת של האתר שלך. 

, תוכלו ליצור חיבור מוצפן בין לקוח )למשל המחשב שלכם( לשרת )למשל SSHבאמצעות חיבור 

 שרת האתר שלכם(. 

מאובטחת זו, תצטרכו לבצע אימות באמצעות שם משתמש/סיסמה או   SSHכדי ליצור חיבור 

 קבוצה של מפתחות קריפטוגרפיים ציבוריים/פרטיים. 

לאחר הזדהותכם, תוכלו לגשת בצורה מאובטחת למידע )למשל לקבצים ומסד הנתונים של 

 האתר שלכם( ולהנפיק פקודות לשרת המרוחק באמצעות שורת הפקודה. 

 ? SSH-בשביל מה אנחנו משתמשים ב

?". לאחר  SSH-אולי נשאל שאלה טובה יותר והיא "בשביל מה אתם לא יכולים להשתמש ב

, אתם בשליטה מלאה. אתם יכולים לבצע כל פקודה  SSHם באמצעות שהתחברתם לשרת שלכ

 שתרצו, כל עוד אתם מבינים את שורת הפקודה. 

כדי ליצור אינטראקציה   WP-CLI-לדוגמה, אם אתם משתמש בוורדפרס, אתם יכולים להשתמש ב

. אתם יכולים ליצור תוכן, להחיל  SSH-עם אתר וורדפרס שלכם ותוספים לאחר שהתחברתם ל

 דכונים, לנהל טקסונומיות ועוד הרבה.  ע

 מותקן כברירת מחדל בכל תוכניות האירוח בוורדפרס.  WP-CLIהערה, 

 SSHכדי להיות מסוגל לנהל את השרת שלכם באמצעות שורת הפקודה,   SSH-מעבר לשימוש ב

 )נקרא לעתים  SSH File Transfer Protocol, קיצור של SFTP -עומד גם בבסיס כלי חשוב נוסף  

מאפשר לכם להתחבר לשרת שלכם באמצעות   Secure File Transfer Protocol). SFTPקרובות גם 

בדיוק כמו שאתם עושים בדרך   FTPמאובטח ולאחר מכן לנהל קבצים באמצעות  SSHחיבור 

 כלל. 

כדי להתחבר לשרת שלכם, יש לכם המון גמישות   SSH-בעיקרון, ברגע שאתם משתמשים ב

 . SSLמכיוון שאתם יכולים לבצע פקודות משלכם לפי הצורך, מה שלא קורה עם 

 [(SSH – [18)מאתר של 
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SSL - Secure Sockets Layer 
SSL  ראשי תיבות שלSecure Sockets Layer בעוד שרוב האנשים עדיין מתייחסים ל .-SSL, SSL 

( המודרני  TLS) Transport Layer Securityת הגרסה הישנה יותר של פרוטוקול  היא מבחינה טכני

כעל אותו דבר ואנחנו   TLS-ו  SSLיותר. עם זאת, לכל המטרות המעשיות, אתם יכולים לחשוב על 

 .SSL-פשוט נתייחס לזה כ

SSL   הוא פרוטוקול שנועד בעיקר להגן על העברת נתונים בין שני צדדים באמצעות הצפנה

אימות. לרוב, השידור הזה הוא בין דפדפן האינטרנט של מישהו לשרת של האתר שבו הוא  ו

 מבקר.

 יש כמה יתרונות מרכזיים: 

מצפין נתונים בזמן שהם במעבר, מה שאומר ששחקנים זדוניים לא יכולים ליירט  SSL -הצפנה 

 את המידע הזה. 

רת הנכון, וזו דרך נוספת העוזרת גם עוזר לאמת שהנתונים נשלחים ומתקבלים מהש SSL -אימות 

 למנוע התקפות של אדם באמצע. 

SSL   גם מבטיח שלמות נתונים, את שלמות הנתונים על ידי זה שהוא מוודא שאין אובדן או שינוי

 של נתונים במהלך המעבר.

SSL  " פועל באמצעות אישורים, וזו הסיבה שתראו ביטויים כמוcertificate SSL ." 

מסייע באימות השרת, הוא אינו דורש אימות כלשהו מהלקוח )למשל   SSL-עם זאת, בעוד ש

 , שאכן דורש אימות מהלקוח. SSH-מבקר באתר(. זה שונה מ

 ? SSL-בשביל מה אתם משתמשים ב

באתר אינטרנט מאפשרת לכם   SSLבגלל העובדה שהתקנת תעודת  SSLרוב האנשים מכירים 

 ולקבל את המנעול הירוק והחשוב הזה בדפדפנים של המבקרים.  HTTPSלהפעיל 

, הנתונים שיעברו בין האתר שלכם לבין הדפדפנים  HTTPSותפעיל  SSLלאחר שתתקין תעודת  

 של המבקרים שלכם יהיו מאובטחים. 

אם יש לכם סוג כלשהו של אתר אינטרנט, כמו מסחר אלקטרוני, אתם בהחלט צריכים להתקין  

י שתוכלו לקבל את היתרונות שלמעלה ולבנות אמון עם המבקרים ומנועי החיפוש כד SSLאישור 

 שלכם כמו גוגל. 

כדי להעביר קבצים בצורה מאובטחת   SSL-כדי להוסיף קצת בלבול, אתם יכולים גם להשתמש ב

, אם כי הוא  SFTP-. זה נבדל מ File Transfer Protocol over SSL, או  FTPS. זה נקרא FTPבאמצעות 

 למאובטח יותר.  FTP-רת גם את המטרה, להפוך את ה מש

 . SSL -ו SSHהבדל בין 
 שניהם עוזרים לכם ליצור קשרים מאובטחים. 

 שניהם מצפינים את הנתונים שעוברים בין שני מכשירים. 

SSH SSL 

SSH   משמש ליצירת תנועה מאובטחת למחשב

אחר שממנו ניתן להוציא פקודות, להעביר  

 נתונים וכו'. 

SSL   משמש להעברת נתונים מאובטחת בין

הוא לא מאפשר לכם להוציא    -שני צדדים 

 .SSHפקודות כפי שאתם יכולים עם 
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אם תרצו להתחבר בצורה מאובטחת לשרת  

כדי לנהל   WP-CLI-האתר שלכם ולהשתמש ב

את אתר הוורדפרס שלכם, הייתם משתמשים  

 .SSH-ב

אם תרצו ליצור אינטראקציה עם טופס קצה  

לכם כדי לשלוח נתונים, השרת  באתר ש

כדי להצפין את נתוני   SSL-שלכם ישתמש ב

הטופס בזמן שהוא עובר בין דפדפן האינטרנט 

 שלכם למסד הנתונים של השרת שלכם. 

יהיו  SSHהאדם היחיד שייצור אינטראקציה עם 

אתם או משתמשים טכניים אחרים שאמורים  

לקבל גישה ישירה לשרת שלכם ויכולים  

עם שם משתמש/סיסמה או מפתח  להזדהות 

 קריפטוגרפי. 

והפעלתם   SSLכל עוד התקנתם תעודת 

HTTPS  כל מי שמבקר באתר שלכם יקיים ,

אינטראקציה עם שרת האתר שלכם.  

הם לא צריכים לאמת את    - SSLבאמצעות 

 עצמם כדי לגשת לאתר שלכם. 

משמש לחיבור מאובטח ומרחוק למחשב אחר 

 כדי להנפיק פקודות. 

משמש להעברת נתונים מאובטחת בין שני  

בדרך כלל מבקר באתר שלכם   -צדדים  

 ובשרת של האתר שלכם. 

 מבוסס על אישורים ספרתיים  מבוסס על חיבורי רשת.

 .443רץ על פורט  .22רץ על פורט 

דורש מהלקוח לבצע אימות באמצעות שם  

 משתמש/סיסמה או מפתח קריפטוגרפי. 

)הלקוח אינו  דורש אימות רק בצד השרת 

 נדרש לאימות( 

 זה פרוטוקול אבטחה.  הוא פרוטוקול רשת קריפטוגרפי. 

 

 

 HTTP -ו WEB -ה
באינטרנט השתמשו חוקרים, אקדמאים וסטודנטים באוניברסיטאות כדי להיכנס  80-בשנות ה

למארחים מרוחקים, להעברת קבצים ממארחים מקומיים למארחים מרוחקים ולהיפך, כדי לקבל 

ולשלוח חדשות ולקבל ולשלוח דואר אלקטרוני. למרות שיישומים אלה היו )וממשיכים להיות(  

שימושיים ביותר, האינטרנט למעשה לא היה מוכר מחוץ לקהילות האקדמיה והמחקר. ואז,  

.  World Wide Web-ה  -בתחילת שנות התשעים, הגיעה יישום "הרוצח" של האינטרנט למקום 

אינטרנט שמשכה את עיניו של הציבור הרחב. זה משנה באופן דרמטי  הרשת היא אפליקציית ה

את האופן שבו אנשים מקיימים אינטראקציה בתוך ומחוץ לסביבת העבודה שלהם. זה הוליד 
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אלפי חברות סטארט אפ. היא העלתה את האינטרנט מרשת נתונים אחת בלבד )כולל רשתות 

, רשתות נתונים לאומיות כגון  Comuserve-ו Prodigy, America On Lineמקוונות כגון 

Minitel/Transpac  בצרפת, ורשתותX.25 פרטיות ו-frame relay  למעשה לרשת נתונים אחת )

 ויחידה. 

ההיסטוריה מתפזרת עם הגעתן של טכנולוגיות תקשורת אלקטרוניות שהיו להן השפעות  

- של המאה ה 70-בשנות החברתיות גדולות. הטכנולוגיה הראשונה כזו הייתה הטלפון, שהומצא  

נשים לתקשר בעל פה בזמן אמת מבלי להיות באותו מיקום פיזי.  . הטלפון אפשר לשני א19

גם טוב וגם רע. טכנולוגיית התקשורת האלקטרונית   -הייתה לזה השפעה גדולה על החברה 

אפשרו . רדיו/טלוויזיה משודרת 30-וה  20-הבאה הייתה רדיו/טלוויזיה משודרת, שהגיעה בשנות ה

גם טוב  -לאנשים לקבל כמויות אדירות של מידע אודיו ווידאו. זה גם השפיע מאוד על החברה 

וגם רע. טכנולוגיית התקשורת העיקרית השלישית ששינתה את הדרך שבה אנשים חיים ועובדים  

היא האינטרנט. אולי מה שהכי מושך את המשתמשים באינטרנט הוא שזה לפי דרישה.  

מה שהם רוצים, מתי שהם רוצים. זאת בניגוד לשידורי רדיו וטלוויזיה, אשר   משתמשים מקבלים

מאלצים את המשתמשים "להתכוונן" כאשר ספק התוכן הופך את התוכן לזמין. בנוסף להיותה  

על פי דרישה, יש לאינטרנט תכונות נפלאות רבות אחרות שאנשים אוהבים ומוקירים. קל מאוד 

ן דרך האינטרנט; כל אחד יכול להפוך למוציא לאור בעלות נמוכה  לכל אדם להפוך כל זמין לזמי

של אתרי אינטרנט. גרפיקה  קישורים ומנועי חיפוש עוזרים לנו לנווט באוקיינוס -במיוחד. היפר 

, כמו גם  Active X, רכיבי Javaוגרפיקה מונפשת מעוררת את החושים שלנו. טפסים, יישומוני 

נו ליצור אינטראקציה עם דפים ואתרים. ועוד ועוד, הרשת מכשירים רבים אחרים מאפשרים ל

מספקת ממשק תפריט לכמויות אדירות של חומרי אודיו ווידאו המאוחסנים באינטרנט, אודיו  

 ווידאו שניתן לגשת אליהם לפי דרישה. 

 

 

 היפרטקסט והיפרמדיה.
 היפרטקסט הוא טקסט שאינו מוגבל להיות ליניארי. 

יל קישורים לטקסטים אחרים. המונח נטבע על ידי טד נלסון  היפרטקסט הוא טקסט המכ 

 .1965בסביבות 
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היפרמדיה הוא מונח המשמש להיפרטקסט שאינו מוגבל להיות טקסט: הוא יכול לכלול גרפיקה,  

 וידאו וסאונד. כנראה שגם טד נלסון היה הראשון שהשתמש במונח הזה. 

 מוצרים. היפרטקסט והיפרמדיה הם מושגים, לא 

היפרטקסט היא מערכת לקישור מסמכי טקסט קשורים, המאפשרת השתתפות של מספר  

משתמשים. במסמך היפרטקסט, כל מילה או ביטוי יכולים להיות " היפר קישור " למידע הקשור 

קישור מופעל,  -לאותה מילה או ביטוי הנמצאים באותו מסמך או במסמך אחר. כאשר היפר 

ת את המידע הקשור. לדוגמה, על ידי בחירת מילה במשפט,  מערכת ההיפרטקסט מאחזר

 ההגדרה של אותה מילה מאוחזרת. 

מערכות היפרטקסט מסוימות מאפשרות למשתמשים לראות מי ביקר במסמך או קישור מסוים,  

או באיזו תדירות עקבו אחר קישור, ובכך נותנות למשתמשים מודעות בסיסית למה שמשתמשים  

תכונה נפוצה נוספת של ריבוי משתמשים בהיפרטקסט היא היכולת של  אחרים עושים במערכת.

כל משתמש ליצור קישורים במסמכים שנכתבו על ידי אחרים, כך שהמחבר המקורי יוכל להיות  

 מודע לחומר קשור חדש.

 HyperText Markupהיא מערכת מידע מבוזרת בהיפרטקסט המבוססת על   World Wide Web-ה

Language (HTMLש ,) את המבנה והפריסה הבסיסיים של מסמכי  פה סטנדרטית המתארת

מכילים בדרך כלל קישורים    HTMLאו דפי אינטרנט(. דפי   HTMLהיפרטקסט הנקראים דפים )דפי 

(, של דפי אינטרנט אחרים שניתן לאחסן URLעם כתובות, בצורה של מאתרי משאבים אחידים )

 HTMLולם. משתמשי האינטרנט "קוראים" דפי במחשב המשתמש או בכל שרת אינטרנט אחר בע

 עם אפליקציה הנקראת דפדפן. 

הם קבצי "טקסט רגיל" עם תגיות המתארות רכיבי מבנה ופריסה מוטמעים   HTMLמסמכי 

 ,h1> </h1בטקסט. תגיות הן קודים מוקפים בסוגריים זווית ובדרך כלל משולבים )לדוגמה, >

<p> </pו >-<table> </table ם אלמנטים כגון כותרות, פסקאות וטבלאות. כדי להיות  <( המתארי

 <HTMLחייב להכיל לפחות שלושה זוגות של תגים, כלומר, > HTMLקריא על ידי דפדפן, מסמך 

</HTML>, <Head> </Headו >-<Body> </Body כדי לציין שהוא הוא מסמך ,>HTML   מעוצב

 היטב עם כותרת וגוף. 

במיוחד של שיתוף פעולה שבו לקוחות )דפדפני אינטרנט(  האינטרנט מיישם מודל פשוט וחזק

מבקשים דפים ושרתי אינטרנט שולחים את הדפים המבוקשים בתגובה, תוך שימוש בפרוטוקול 

Hyper Text Transfer (HTTP  באמצעות עורכי טקסט פשוטים או מעבדי תמלילים, משתמשים .)

ים מידע מובנה; לאחר מכן הם יכולים  המכיל HTMLיכולים ליצור יישומים בצורה של מסמכי 

לפרסם את המסמכים האלה באינטראנט או באינטרנט, שם הם הופכים לזמינים באופן מידי  

 למספר בלתי מוגבל של משתמשים. 

מאפשרת להטמיע קישורים ברכיבי מולטימדיה כמו תמונות וסרטונים. אתם יכולים   היפרמדיה 

אם   -חוף עם סמן העכבר מעל התמונה או הסרטון לדעת אם קישור הוא היפרמדיה על ידי רי

 האלמנט הוא היפרמדיה, הסמן משתנה, בדרך כלל ליד קטנה. 

למרות שהאינטרנט הוא הדוגמה הטובה ביותר לשימוש בהיפרמדיה, יש הרבה תוכנות שעושות 

שימוש גם בהיפרמדיה וגם בהיפרטקסט. הרבה תוכנות עיבוד תמלילים, גיליונות אלקטרוניים 

מאפשרות להטמיע היפרמדיה והיפרטקסט במסמכים שנוצרו.   Microsoft Officeמצגות כמו ו

קישורים לכל מילה ואף להוסיף  -, משתמשים יכולים להוסיף היפרMicrosoft Word-לדוגמה, ב

 יש את אותה תכונה עבור היפרמדיה.  Microsoft PowerPoint  - קישורים לתמונות. ל
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HTTP  ו-  HTTPS . 

 ? HTTPמה זה 
HTTP  מייצגHypertext Transfer Protocol או סדר ותחביר שנקבע להצגת מידע   -, והוא פרוטוקול

המשמש להעברת נתונים ברשת. רוב המידע שנשלח דרך האינטרנט, כולל תוכן האתר   -

: בקשות HTTP. ישנם שני סוגים עיקריים של הודעות HTTP, משתמש בפרוטוקול APIוקריאות 

 ותגובות. 

 

 ?HTTP? מהי תגובת HTTPבקשת מהי 
נוצרות על ידי הדפדפן של המשתמש כאשר המשתמש מקיים אינטראקציה עם  HTTPבקשות 

קישור, הדפדפן ישלח סדרה של בקשות -נכסי אינטרנט. לדוגמה, אם משתמש לוחץ על היפר 

"HTTP GET עבור התוכן שמופיע באותו עמוד. אם מישהו כותב בגוגל "מה זה "HTTPמר זה  ?" ומא

מופיע בתוצאות החיפוש, כאשר הם לוחצים על הקישור, הדפדפן שלהם יצור וישלח סדרה של 

 על מנת לקבל את המידע הדרוש לעיבוד הדף.  HTTPבקשות 

הללו עוברות כולן לשרת מקור או לשרת פרוקסי, והשרת הזה יפיק תגובת    HTTP-בקשות ה

HTTP תגובות .HTTP  הן תשובות לבקשותHTTP. 

 טיפוסית?  HTTPאיך נראית בקשת 

עשויה   GET. בקשת HTTPהיא רק סדרה של שורות טקסט העוקבות אחר פרוטוקול  HTTPבקשת 

 להיראות כך: 

GET /hello.txt HTTP/1.1 

User-Agent: curl/7.63.0 libcurl/7.63.0 OpenSSL/1.1.l zlib/1.2.11 

Host: www.example.com 

Accept-Language: en 

קטע טקסט זה, שנוצר על ידי הדפדפן של המשתמש, נשלח דרך האינטרנט. הבעיה היא שזה  

נשלח בדיוק ככה, בטקסט רגיל שכל מי שעוקב אחר החיבור יכול לקרוא. )מי שלא מכיר את 

לו ידע בסיסי  עשוי למצוא את הטקסט הזה קשה להבנה, אבל כל מי שיש HTTP-פרוטוקול ה

 בפקודות ובתחביר של הפרוטוקול יכול לקרוא אותו בקלות.( 

זו בעיה במיוחד כאשר משתמשים שולחים נתונים רגישים דרך אתר אינטרנט או יישום אינטרנט.  

כל    HTTP-זו יכולה להיות סיסמה, מספר כרטיס אשראי או כל נתון אחר שהוזן בטופס, וב 

יל לכל אחד לקרוא. )כאשר משתמש שולח טופס, הדפדפן  הנתונים האלה נשלחים בטקסט רג

 (. HTTP GETבמקום לבקשת  HTTP POSTמתרגם זאת לבקשת 

 

 , שהיא דומה: HTTP, הוא שולח תגובת HTTPכאשר שרת מקור מקבל בקשת 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Wed, 30 Jan 2019 12:14:39 GMT 

Server: Apache 

Last-Modified: Mon, 28 Jan 2019 11:17:01 GMT 

Accept-Ranges: bytes 

Content-Length: 12 

Vary: Accept-Encoding 

Content-Type: text/plain 

 

Hello World! 
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, כל הבקשות והתגובות יכולות להיקרא על HTTPS- במקום ב HTTP-אם אתר אינטרנט משתמש ב

יכול פשוט לקרוא את הטקסט ידי כל מי שעוקב אחר ההפעלה. בעיקרו של דבר, שחקן זדוני 

 בבקשה או בתגובה ולדעת בדיוק איזה מידע מישהו מבקש, שולח או מקבל. 

 ? HTTPSמה זה 
( כדי להצפין בקשות ותגובות SSL)או  TLS-משתמש ב HTTPSמייצג "מאבטח".  HTTPS-ב S-ה

HTTPה. , כך שבדוגמה למעלה, במקום הטקסט, תוקף יראה חבורה של תווים אקראיים לכאור 

 במקום: 

GET /hello.txt HTTP/1.1 

User-Agent: curl/7.63.0 libcurl/7.63.0 OpenSSL/1.1.l zlib/1.2.11 

Host: www.example.com 

Accept-Language: en 

 התוקף רואה משהו כמו:

t8Fw6T8UV81pQfyhDkhebbz7+oiwldr1j2gHBB3L3RFTRsQCpaSnSBZ78Vme+DpDVJPvZdZUZHpzbbc

qmSW1+3xXGsERHg9YDmpYk0VVDiRvw1H5miNieJeJ/FNUjgH0BmVRWII6+T4MnDwmCMZUI/orxP3HGw

YCSIvyzS3MpmmSe4iaWKCOHQ== 

 ? HTTPמצפין בקשות ותגובות  TLS/SSL, כיצד HTTPS-ב

TLS נקראת הצפנת מפתח ציבורי: ישנם שני מפתחות, מפתח ציבורי משתמשת בטכנולוגיה ה

של השרת.  SSLומפתח פרטי, והמפתח הציבורי משותף עם מכשירי הלקוח באמצעות תעודת 

כאשר לקוח פותח חיבור עם שרת, שני המכשירים משתמשים במפתח הציבורי והפרטי כדי  

 הצפין תקשורת נוספת ביניהם. להסכים על מפתחות חדשים, הנקראים מפתחות הפעלה, כדי ל 

והתגובות מוצפנות עם מפתחות הפגישה הללו, כך שכל מי שמיירט תקשורת  HTTP-כל בקשות ה

 יכול לראות רק מחרוזת אקראית של תווים, לא את הטקסט הפשוט. 

 למידע נוסף על אופן הפעולה של הצפנה ומפתחות, ראו מהי הצפנה?

 

 ט? עוזר לאמת שרתי אינטרנ HTTPSכיצד 

, אין אימות של זהות  HTTP-אימות פירושו אימות שאדם או מכונה הם מי שהם מתיימרים להיות. ב

לא בהכרח קיבלו החלטה לתת אמון   HTTPזה מבוסס על עיקרון של אמון. האדריכלים של  -

מרומז בכל שרתי האינטרנט; פשוט היו להם עדיפויות מלבד ביטחון באותה תקופה. אבל  

 ני, אימות חיוני. באינטרנט המודר

בדיוק כמו שתעודת זהות מאשרת את זהותו של אדם, מפתח פרטי מאשר את זהות השרת.  

כאשר לקוח פותח ערוץ עם שרת מקור )למשל כאשר משתמש מנווט לאתר(, החזקת המפתח  

של אתר אינטרנט מוכיחה שהשרת הוא למעשה  SSL-הפרטי התואם למפתח הציבורי בתעודת ה

של האתר. זה מונע או עוזר לחסום מספר התקפות אפשריות כאשר אין אימות,   המארח הלגיטימי

 כגון: 

On-path attacks, DNS hijacking, BGP hijacking, Domain spoofing 

)שיטות האלה מעבר לתוכנית לימודים, בשביל מידע נוסף על שיטות האלה וחומר נוסף על  

HTTPS  ה: ממליץ לפנות לאתר של אחד מחברות ההגנCloudFlare  [19.)] 
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 : HTTPS- ל HTTPההבדל בין 
- ואילו כתובת האתר מתחילה ב  HTTP" במקרה של  http" //: -. כתובת האתר מתחילה ב1

"//:https  במקרה של "HTTPS. 

2. HTTP  אינו מאובטח בעודHTTPS  .מאובטח 

3. HTTP  לתקשורת ואילו   80משתמש ביציאהHTTPS  לתקשורת. 443משתמש ביציאה 

4. HTTP  פועל בשכבת האפליקציות ואילוHTTPS  .פועל בשכבת התחבורה 

 משתמש בהצפנה.  HTTPSבעוד   HTTP-. אין הצפנה ב5

 . HTTPS-בעוד שדרושים אישורים ב HTTP-. אין צורך באישורים ב6

 

 . Hypertext, HTTP , HTMLקשר בין 
מכיוון שהיפרטקסט הוא מרכיב חשוב ברשת, כדאי לעצור ולשקול את ההבדל בין משאב מידע  

המשתמש בהיפרטקסט בפרסומו לבין כזה שמתפרסם בדרך ה'מסורתית'. השימוש במילה  

וק,  'השהיה' מסגיר את העובדה שהכותבים ספוגים בצורות כתיבה מסורתיות, כי הם אומרים, 'בדי

לפני שנדון באינטרנט, נצטרך לסטות ולדון בהיפרטקסט'. סופרים, לעומת זאת, יציגו קטע או  

גוש מידע )הנקרא צומת( על האינטרנט וצומת נפרד בהיפרטקסט. מכיוון שההודעה נועדה להוות  

משאב למידה, הם ייצרו קישור בין שני הצמתים, כך שקוראים שאינם מכירים את המושג  

וכלו לעקוב אחר קישור מהצומת ברשת לזה שעל ההיפרטקסט, ולקרוא ולעלות על היפרטקסט י 

זה. הקשר בין הצמתים יתגלה לקורא על ידי הדגשת המונח 'היפרטקסט' בצומת על הרשת וניתן  

יהיה לבחור על ידי הקורא על ידי הצבעה על המונח וציון הבחירה למערכת המחשב. לצומת 

של, אחד בחזרה לצומת באינטרנט ואחר לצומת שלישי שדן  בהיפרטקסט יהיו קישורים, למ

 בהתקן ההצבעה של המחשב המשמש לבחירת קישורים. 

אחת הדרכים להבחין בין טקסט מודפס מסורתי להיפרטקסט היא לחשוב על טקסט המוצג 

ברצפים ליניאריים ולא ליניאריים. טקסט מסורתי כתוב ברצף ליניארי והקורא מוגבל פחות או 

לעקוב אחר הרצף הזה. ספר כמו זה, למשל, נקרא בדרך כלל ברצף ליניארי, החל  יותר 

מההקדמה וכלה בפרק האחרון, או אולי נספחים )או אינדקס במקרה של סוקרים מצפוניים(.  

הקורא עשוי להיות מופנה לקטעי טקסט אחרים )לדוגמה, הפניה לפרק אחר בסוף הפסקה  

'(.  9, עמ'  2002)לדוגמה, ההפניה המוקדמת יותר, 'ברוס   האחרונה( או אפילו לטקסט אחר בכלל

, אך הפניות אלו נוטות להיות בעלות אופי מקרי. היפרטקסט, לעומת זאת, מעודד את הקורא  

לעקוב אחר קישורים לצמתים אחרים. בדרך כלל צמתים אלה מבטאים רעיון או מושג בודד,  

 מגוון קישורים לקורא לעקוב אחריהם.   למשל, ערך באנציקלופדיה יהווה צומת ויכול להציג

היפרטקסט שולב עם מולטימדיה )כשלעצמו שילוב של מדיה נפרדת באופן מסורתי, כגון  

גרפיקה, סאונד ווידאו( כדי ליצור היפרמדיה, המאפשרת למשתמשים לעקוב אחר קישורים  

מו קול  אסוציאטיביים, לא רק לצמתים אחרים של טקסט, אלא גם למצגות מדיה אחרות, כ

ווידאו, למשל, ערך באנציקלופדיה על קוקאבוראס יכול לספק קישור לצומת המאחסן תמונה  

 הממחישה את הציפור ועד להקלטת קול של קריאת הצחוק המובהקת שלה. 

)המעבדה האירופית לפיסיקת  CERN-מקורו של האינטרנט הוא בפרויקט הודעה היפרטקסט ב

ט, הצמתים או פיסות הטקסט, שהוזכרו קודם לכן, נקראים  החלקיקים( בשוויץ. בהודעה באינטרנ

דפים או דפי אינטרנט. כל עמוד מכיל קישורים לדפים אחרים בתוך ההודעה. כל עמוד עשוי  

להכיל גם קישורים לפרסומים במקומות אחרים ברשת, בדומה להפניה של ברוס קודם לכן,  

ן, הקורא של משאב מבוסס הדפסה שהפנה את הקורא לספר של אחר ְמַחבֵּר. בפועל, כמוב
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עלול להתקשות בשליפת המשאב שאליו הופנתה בפועל, בעוד שקורא שמוצג בפניו קישור  

קישור, בדף אינטרנט יכול למעשה לעקוב אחר הקישור ולגשת להודעה  -היפרטקסט, או היפר

 השנייה באופן אלקטרוני.  

שלהם. תקן אחד, מרכזי ברשת, הוא   כדי להרכיב מסמכים באינטרנט, צריך להיות תקן להודעות 

HTTP (HyperText Transfer Protocol  (, שכפי שהשם מרמז, הוא הפרוטוקול )מערכת הכללים או

המוסכמות( המשמש להעברת עותקים של קבצי היפרטקסט בין שרתי אינטרנט ולקוחות  

 .Telnetאינטרנט. זה פרוטוקול תקשורת, כמו  

 .(Elsevier B.V[ 19) השוואה מספר ]

HTML (HyperText Markup Language ,)התקן העיקרי הנוסף הקשור להודעות באינטרנט הוא 

שהוא קוד המשמש לקביעת הפורמט של דפי אינטרנט ולהטמעת קישורים לדפים/פרסומים 

כדי  HTTPאומר שכאשר מישהו משתמש בלקוח  HTMLאחרים בטקסט שצוין. השימוש בתקן 

הלקוח מסוגל לזהות את חלקי המסמך השונים ולהציג אותם   ,HTTPלהוריד כתבות משרת 

למשתמש בצורה נכונה. כל רכיב בעמוד )כגון כותרת, פסקה, תמונה או קישור טקסטואלי(  

, הנושאת הוראות לגבי מה יש לעשות עם האלמנט המתויג, למשל, הדגשת HTMLמסומן בתגית 

, כך שלשם דוגמה,  HTMLדים בתגית טקסט עם קישורים מוטבעים. כל רכיב יסומן משני הצד

  HTMLהכותרת של עבודה זו כפי שהיא מופיעה באתר האינטרנט של המפרסם יקדמו תגי 

( ואחריו תג נוסף המציין שההוראה  styleמסוימים המציינים כיצד יש להציג אותה )למשל, גופן 

ויים להיראות  הקודמת חדלה לחול. כדי לקחת את הדוגמה של צבע גופן, התגים והאלמנט עש

 כך: 

 

<font color=“#FF9933”>Computer networks</font> 

כל תג מוקף בסמלים '><'. הקו האלכסוני בתגיות השני משני מציין שההוראה המסוימת הזו  

. שימו לב, גם הוראה זו מתייחסת אך ורק לצבע HTMLמסתיימת כאן, והיא קטע נפוץ של תרגול 

הגופן, ויהיו זוגות נוספים של תגים העוסקים בהיבטים אחרים של הצגת האלמנט המסוים הזה,  

 ון סגנון הגופן בפועל. הכותרת, כג 

 

.  HTTP-לי כשפיתח את פרוטוקול ה-והתגיות המקוריים נוצרו על ידי טים ברנרס HTML-פורמט ה

 Standard Generalizedאו  SGMLזה היה יישום של שפת סימון קודמת ומורכבת הרבה יותר בשם 

Markup Language אפיינים של  . כפי שהדוגמה הפשוטה לעיל מדגימה, שפת סימון מציינת מ

טקסט אלקטרוני כגון סגנון הגופן והפריסה של רכיב נתונים. לפני השימוש בתגיות כלליות, 

מסמכים אלקטרוניים ספציפיים היו מסומנים על ידי מפרסמים לפלט בפורמטים ובסגנונות  

 GML-והביאה תחילה ל 60-הנדרשים. ההתעניינות בשפות מוכללות החלה בסוף שנות ה

(Generalized Markup Language ולאחר מכן )SGML1980-, שפורסמה לראשונה כטיוטת עבודה ב  

(. מכיוון שהיא בלתי תלויה  SGML Users' Group 1990) ISO 8879:1986לתקן בינלאומי:   1986ועד 

הפכה לתקן  SGML -ובגלל שהיא שפה מקיפה ביותר  -במערכות מחשב ספציפיות ואינה קניינית  

הוא ארגון התקנים הבינלאומי, המהווה מקור מרכזי לרבים מהפרוטוקולים   ISO- מאומץ מאוד. )ה

 המשמשים את מגזר הספריות והמידע.( 

 

הוא שהיא מורכבת ביותר. הוא משתמש במגוון של מה שנקרא  SGMLהחיסרון של המקיפות של 

( כדי להגדיר את התגים והתחביר המשמשים עבור פורמטים  DTDsהגדרות סוג מסמכים ) 
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הם קבוצות של כללים  DTDsדדים, כגון מאמרי כתב עת, שרטוטים אדריכליים או רומנים. בו

המגדירים את האלמנטים המרכיבים מסמך ומקודדים אותם באופן שניתן לאחזר, להציג  

ולהחליף טקסט בתוך המסמך בין פלטפורמות שונות )במילים אחרות, ללא קשר לחומרת  

 EAD(. תיאור ארכיון מקודד הגדרת סוג מסמך )או  המחשב/תוכנת המערכת של המשתמש. 

DTD למשל, פותחה במיוחד כדי לייעד את האלמנטים האינטלקטואליים והפיזיים של עזרי ,)

 מציאת ארכיון. 

 

HTML  במילים אחרות,  -הוא בעצם יישוםDTD -  שלSGML אחד היתרונות שלו הוא הפשטות .

י אתרים של ספריות יכולים להעריך(. הפשטות  )יתרון שמפתח SGMLשלו בהשוואה לשפה כמו 

הזו יכולה להיות גם חיסרון, וניתן להשתמש בה למטרות שלשמן היא לא תוכננה. ככל שתכונות  

חדשות מתווספות על ידי מעצבי אתרים, זה הופך לפחות סטנדרטי, וייתכן שדפדפני האינטרנט 

 HTMLתפתחויות. זנים שונים של של חלק מהמשתמשים )ראה להלן( לא יוכלו להתמודד עם הה

 Deeganהחלו לצוץ, מה שמהווה את הסכנה שהוא עלול להפוך ל'סדרה של פורמטים קנייניים' )

& Tanner ,2002 'ובכך להפסיק להיות סטנדרט. 125, עמ ,) 

 

XML (Extensible Markup Language הוא תקן חשוב נוסף, קבוצת משנה של )SGML   שפותחה

(:  W3C)או  World Wide Web Consortium- עם האינטרנט. הוא פותח בחסות הבמיוחד לשימוש 

קבוצה של ארגונים נייטרליים של ספקים אשר ממליצה לחברים על התקנים ופרוטוקולים  

העומדים בבסיס האינטרנט. הוא תוכנן כפורמט האוניברסלי לחילופי מסמכים ונתונים מובנים  

'להיות מוגש, לקבל ולעבד באינטרנט באופן   SGML-שר ליאפ XML-באינטרנט. הכוונה הייתה ש

. המטרה  SGML-, להבדיל מ XMLעצמו יהפוך ליישום  HTML-' ושHTMLשמתאפשר כעת עם 

 העיקרית שלו היא "כפורמט הודעות אלקטרוני והחלפת נתונים": 

 

XML פציפי  נועד בעיקר לעמוד בדרישות של ספקי תוכן אינטרנט בקנה מידה גדול עבור סימון ס

 לתעשייה, חילופי נתונים ניטרליים של ספקים, הודעה בלתי תלויה במדיה. 

 

 . XML - Extensible Markup Languageשפת 
XMLשפת סימון הרחבה : 

HTML מתאר את הצורה החזותית של מסמכי אינטרנט, לא את התוכן שלהם. ה-M   ,מיועד לסימון

בדיוק כפי שעורכי העתקה מסמנים כתבי יד בהוצאה לאור מסורתית.   -אשר חל על הפורמט 

דגש זה על היבטים ויזואליים מנוגד לייצוגי מסד נתונים, אשר עשירים בביטוי תוכן במונחים של 

 מובנים היטב אך מרוששים בהבעת מצגת. רשומות נתונים  

 

רשומות מסד נתונים מתפרשות ביחס למבנה, הנותנת הגדרה מלאה של השדות המרכיבים כל 

רשומה. רשומות אישיות, למשל, מכילות שדות נפרדים )שמות פרטיים ושמות משפחה, נתוני  

ים בעצמם לשדות נוספים.  מובנ -כגון "נתוני לידה" ו"כתובת"    -לידה, כתובת וכן הלאה(, שחלקם 

ארגון מסוג זה מאפשר לענות על שאילתות מורכבות, כי לכל שדה ברשומה מוצמדות  

משמעויות. בעוד שמאגרי מידע נוצרו לעיבוד אוטומטי ונולדו במחשבים, מסמכים נוצרו  

לתקשורת אנושית. קשה לעבד מסמכים באופן אוטומטי פשוט כי קשה לפרש שפה טבעית  
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טי. הסכימה היא המפתח לפירוש רשומות מסד נתונים, אך אין תיאור סמנטי מתאים  באופן אוטומ

 למסמכים. 

 

, היא דרך שיטתית לניסוח תיאורי מסמכים סמנטיים.  Extensible Markup Language, XML-שפת ה

מתמקד   XMLתוכנן להציג מידע,  HTML-ולא התפתחות שלו. בעוד ש  HTML-זה לא תחליף ל

 בתיאור התוכן. זו שפה הצהרתית: היא למעשה לא עושה כלום. 

- מייצר את דף האינטרנט לעומת זאת, ה HTML-כאשר הוא מתפרש על ידי דפדפן אינטרנט, ה 

XML <( מייצר... כלום. הוא מתמקד בתוכן, לא בהצגה. יש כותרת הודעהheading> … 

</heading<( וגוף )>body> … </body מידע עזר כלשהו באמצעות תגים אחרים  <(, לפנים

<(date>, <day שלא כמו .)'וכו >HTML תגי ,XML  אתם מרכיבים אותם   -אינם מוגדרים מראש

 תוך כדי עבודה. ההנחה היא שאתם בוחרים בהם כדי לספק תיאור סמנטי שימושי. 

 

 יש ארגון היררכי. אוסף של הערות יכול להיות ממוסגר בתוך   XMLלמסמכי 

<messages> … </messagesמבנה מקיף, כך שהערות בודדות היו ניתנות לזיהוי לפי תכונת ה > -

id   שמבטאת במדויק אילוצים    -כמו סכימת מסד נתונים   -שלהם. אפשר להגדיר סכמה פורמלית

על מבנה המסמך מבחינת האלמנטים והקינון שלהם, והתכונות שיכולות להתרחש עם כל  

נטים ניתנים להרחבה. מאוחר יותר נוכל להחליט להוסיף פריט חדש אלמנט. יתר על כן, אלמ

<weather> … </weather .לפתק, המציין אם הוא נכתב ביום שמש או מעונן > 

 

XML   מציע הזדמנויות חדשות לעיבוד מסמכים על ידי ניצול הסמנטיקה הקשורה לתגים. כל אחד

המתאימה(  XML-מחבר של סכימת ה חופשי להגדיר את התגים שלו, ורק מחבר העמוד )או ה

 לא עוזר לאחרים להבין את המשמעות של התגים.   XMLיודע מה הם אמורים להתכוון. 

Cookies 
הם מנגנון חלופי לאתרים למעקב אחר המשתמשים. אתרי אינטרנט מסוימים   Cookieקובצי 

ר קשר עם אתר ואחרים לא. בואו נעבור על דוגמה. נניח שלקוח יוצ Cookieמשתמשים בקובצי 

-Set. תגובת השרת תכלול כותרת Cookieאינטרנט בפעם הראשונה, ואתר זה משתמש בקובצי 

cookie  .לעתים קרובות שורת כותרת זו מכילה מספר זיהוי שנוצר על ידי שרת האינטרנט .:

 Set-cookie :1678453לדוגמה, שורת הכותרת עשויה להיות: 

: כותרת ומספר Set-cookie-תגובה, הוא רואה את המקבל את הודעת ה HTTP-כאשר לקוח ה

מיוחד המאוחסן במחשב הלקוח. שורה זו כוללת  cookieזיהוי. לאחר מכן הוא מוסיף שורה לקובץ 

בדרך כלל את שם המארח של השרת ומספר הזיהוי המשויך של המשתמש. בבקשות עוקבות 

, ושורת כותרת זו מציינת  Cookie: requestלאותו שרת, נניח שבוע לאחר מכן, הלקוח כולל כותרת 

 את מספר הזיהוי של אותו שרת. בדוגמה הנוכחית, הודעת הבקשה כוללת את שורת הכותרת:
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Cookie: 1678453 

באופן זה, השרת אינו יודע את שם המשתמש של המשתמש, אך השרת יודע שהמשתמש הזה  

 הוא אותו משתמש שהגיש בקשה ספציפית לפני שבוע. 

 למטרות רבות ושונות:  Cookieטרנט משתמשים שרתי אינ

אם שרת דורש אימות אך אינו רוצה להטריד משתמש עם בקשת שם משתמש וסיסמה בכל פעם  

 .Cookieשהמשתמש מבקר באתר, הוא יכול להגדיר קובץ 

אם שרת רוצה לזכור את ההעדפות של משתמש כדי שיוכל לספק פרסום ממוקד במהלך  

 .Cookieכול להגדיר קובץ הביקורים הבאים, הוא י 

  -אם משתמש עושה קניות באתר )למשל, קונה מספר תקליטורים(, השרת יכול להשתמש ב

Cookie  .כדי לעקוב אחר הפריטים שהמשתמש רוכש, כלומר ליצור עגלת קניות וירטואלית 

אתר מציבים בעיות עבור משתמשים ניידים שניגשים לאותו  Cookieעם זאת, אנו מזכירים שקובצי 

ממכונות שונות. האתר יתייחס לאותו משתמש כמשתמש אחר עבור כל מכונה אחרת שבה נעשה 

 שימוש. 

 Proxiesפרוקסי  
. בשל המבנה  HTTP-בין דפדפן האינטרנט לשרת, מחשבים ומכונות רבים מעבירים את הודעות ה

ים  , רוב אלה פועלים ברמת התחבורה, הרשת או הפיזית, הופכ Web- השכבתי של אוסף ה 

ועשויים להיות בעלי השפעה משמעותית על הביצועים. אלה הפועלים   HTTP-שקופים בשכבת ה 

בשכבות היישום נקראות בדרך כלל פרוקסי. אלה יכולים להיות שקופים, להעביר את הבקשות 

שהם מקבלים מבלי לשנות אותם בשום צורה, או לא שקופים, ובמקרה זה הם ישנו את הבקשה 

 י שיעבירו אותה לשרת. פרוקסי עשויים לבצע פונקציות רבות: בצורה כלשהי לפנ 

caching  )שמירה במטמון )המטמון יכול להיות ציבורי או פרטי, כמו מטמון הדפדפן 

filtering  )סינון )כמו סריקת אנטי וירוס או בקרת הורים 

load balancing )איזון עומסים )כדי לאפשר לשרתים מרובים לשרת בקשות שונות 

authentication  )אימות )כדי לשלוט בגישה למשאבים שונים 

logging  )רישום )המאפשר אחסון של מידע היסטורי 

PHP 
 ? PHPמה זה 

PHP  ראשי תיבות רקורסיביים של(PHP: Hypertext Preprocessor היא שפת סקריפטים למטרות )

 . HTML-יות בקוד פתוח, המתאימה במיוחד לפיתוח אתרים וניתנת להטמעה בכלל
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 נראה דוגמה: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
    <head> 
        <title>Example</title> 
    </head> 
    <body> 
 
        <?php 
            echo "Hi, I'm a PHP script!";  
        ?> 
 
    </body> 
</html> 

 

עם   HTMLמכילים  PHP(, דפי Perlאו  C-)כפי שניתן לראות ב  HTMLבמקום הרבה פקודות לפלט 

מוקף   PHP- !"(. קוד הHi, I'm a PHP scriptקוד מוטבע שעושה "משהו" )במקרה הזה, פלט "

"  PHP?< המאפשרות לכם לקפוץ ל"מצב - ו phpבהוראות מיוחדות לעיבוד התחלה וסיום >? 

 נו. ולצאת ממ

 

בצד הלקוח הוא שהקוד מבוצע בשרת, ומייצר   JavaScriptממשהו כמו  PHPמה שמבדיל את  

HTML   שנשלח לאחר מכן ללקוח. הלקוח יקבל את התוצאות של הפעלת הסקריפט, אך לא ידע

- מהו הקוד הבסיסי. אתם יכול אפילו להגדיר את שרת האינטרנט שלך לעבד את כל קבצי ה 

HTML  שלך עםPHPאין באמת שום סיכוי שמשתמשים יכולים לדעת מה יש לך בשרוול.  , ואז 

 

הוא שזה פשוט מאוד עבור עולה חדש, אבל מציע תכונות  PHP-החלק הטוב ביותר בשימוש ב

. PHPמתקדמות רבות למתכנת מקצועי. אל תפחד לקרוא את הרשימה הארוכה של התכונות של 

 אתם יכולים לקפוץ פנימה, תוך זמן קצר, ולהתחיל לכתוב סקריפטים פשוטים תוך מספר שעות.
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CSS 
CSS (Cascading Style Sheets מאפשר לנו ליצור דפי אינטרנט בעלי מראה נהדר, אבל איך זה )

 עובד מתחת למכסה המנוע?  

כאשר דפדפן מציג מסמך, עליו לשלב את תוכן המסמך עם מידע הסגנון שלו. הוא מעבד את 

המסמך במספר שלבים. תזכרו כי זוהי גרסה פשוטה מאוד של מה שקורה, כאשר דפדפן טוען 

 פנים שונים יטפלו בתהליך בדרכים שונות. אבל זה בערך מה שקורה. דף אינטרנט, וכי דפד

CSS  כדרך למפתחי אינטרנט להגדיר את המראה והתחושה של 1997פותחה לראשונה בשנת ,

יוכל    HTML-דפי האינטרנט שלהם. היא נועדה לאפשר למפתחים להפריד בין תוכן לעיצוב, כך ש

סימון התוכן, ללא דאגה לגבי העיצוב והפריסה.   -לבצע יותר מהפונקציה שעליה התבסס במקור 

CSS  כאשר דפדפני אינטרנט החלו להשתמש ביותר  2000לא זכה לפופולריות עד בסביבות שנת ,

לעיצוב ופיתוח   CSS-. מעצבי אתרים שאינם משתמשים בCSSמהיבטי הגופן והצבע הבסיסיים של 

 אתרי אינטרנט הופכים במהירות נחלת העבר. 

, מאפשרים לך לציין דברים כמו הגופן שאתה רוצה בדף שלך,  CSSסגנונות מדורגים, או גיליונות 

עמודות, האם הטקסט שלך יהיה מודגש או נטוי, וכן   2גודל הטקסט שלך, האם הדף יכלול 

אחראי   CSSהלאה. במילים אחרות, זה החלק שמאפשר לך לשלוט במראה דף האינטרנט שלך. 

( מכתיב את המראה  CSSך כל דבר נראה והיכן הוא נמצא בדף. ) על עיצוב דף האינטרנט, אי

והתחושה של האתר שלך. גודל גופן, צבע גופן, סוג גופן, עיצוב סביב תמונות, פריסת עמוד,  

אפקטים של מעבר עכבר, צבעים, שוליים, קווים, גובה, רוחב, תמונות רקע, מיקומים מתקדמים  

 . CSSועוד דברים רבים נקבעים על ידי 

 בערך זה נראה כך: 

 

 

 )למשל מקבל אותו מהרשת(.  HTML-הדפדפן טוען את ה

מייצג את המסמך בזיכרון   DOM-(. ה Document Object Model) DOM-ל  HTML-זה ממיר את ה 

 מוסבר קצת יותר בפירוט בסעיף הבא.   DOM-המחשב. ה

גון תמונות , כHTML-לאחר מכן, הדפדפן מביא את רוב המשאבים שאליהם מקושרים מסמך ה 

מטופל קצת יותר מאוחר בתהליך, ולא נדבר  JavaScriptמקושר!  CSSמוטבעות, סרטונים ואפילו 

 על זה כאן כדי שהדברים יהיו פשוטים יותר. 

שאוחזר, וממיין את הכללים השונים לפי סוגי הבורר שלהם ל"דליים"   CSS-הדפדפן מנתח את ה 

ה. בהתבסס על הסלקטורים שהוא מוצא, הוא שונים, למשל. אלמנט, מחלקה, מזהה וכן הלא 

, ומצמיד להם סגנון כנדרש )שלב ביניים זה  DOM-קובע אילו כללים יש להחיל על אילו צמתים ב 

 (.renderנקרא עץ 

 עץ העיבוד מונח במבנה בו הוא אמור להופיע לאחר שהכללים יוחלו עליו. 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


130 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 יור(. התצוגה החזותית של העמוד מוצגת על המסך )שלב זה נקרא צ 

 תהליך נראה בצורה הזאת: 

 

 

JavaScript 
JavaScript  היא שפת סקריפטים או תכנות המאפשרת לך ליישם תכונות מורכבות בדפי אינטרנט

בכל פעם שדף אינטרנט עושה יותר מסתם לשבת שם ולהציג מידע סטטי כדי שתוכל   -

ממד מונפש/ גרפיקה תלת - הצגת עדכוני תוכן בזמן, מפות אינטראקטיביות, דו - להסתכל עליו 

כנראה מעורב. זוהי השכבה   JavaScript-אתה יכול להמר ש -ממדית, תיבות וידאו גלילה וכו'  

( CSS-ו HTMLהשלישית של עוגת השכבות של טכנולוגיות אינטרנט סטנדרטיות, ששתיים מהן )

 כיסינו בפירוט רב יותר בחלקים אחרים של אזור הלמידה. 

JavaScript  התכנות הפופולרית ביותר בעולם, המשמשת להפיכת דפי אינטרנט  היא שפת

מובנית ישירות בכל דפדפני האינטרנט הגדולים, כולל   JavaScriptלאינטראקטיביים. תמיכת 

Internet Explorer, Firefox ו-Safari  אז, זה פועל על המחשב של המבקר שלך ואינו דורש הורדות .

- ים באתר שלך משתמשים בדפדפני אינטרנט התומכים בקבועות מהאתר שלך. בתנאי שהמבקר

JavaScript רובם כן( ו( -JavaScript ה ,)מופעל )זה כברירת מחדל-JavaScript   שלך יפעל כאשר הם

 מבקרים בדף. 

JavaScript   אינה שפת תכנות במובן המוחלט, משמשת לרוב כשפת סקריפט בצד הלקוח, כלומר

שפת תכנות קלת משקל המתפרשת על ידי מנוע הדפדפן כאשר דף האינטרנט נטען )קודי  

JavaScript  נכתבים בדףHTML  כאשר משתמש מבקש דף ).HTML  עםJavaScript   ,בתוכו

יכול לשפר באופן  Javascriptעשות איתו משהו. הסקריפט נשלח לדפדפן וזה תלוי בדפדפן ל

- דרמטי את התוכן של אתר אינטרנט. ישנם מספר מקומות שונים שבהם ניתן להשתמש ב

JavaScript  אך המקום הנפוץ ביותר להשתמש בו הוא בדף אינטרנט. למעשה עבור רוב האנשים ,

 משתמשים בו. , בדף אינטרנט הוא המקום היחיד שבו הם  JavaScript-המשתמשים ב 

JavaScript   מוסיף אינטראקטיביות לדפי אינטרנט ויצירת יישומי אינטרנט. הוא משמש לעתים

אומר   JavaScriptקרובות ליצירת סקרים וחידונים, ואם אתם רוצים להחליף תמונה באחרת, 

לדפדפן ללכת לעשות זאת. מכיוון שהדפדפן למעשה עושה את העבודה, אתם רק צריכים  

ה מחרוזות על ידי כתיבת כמה שורות קוד קלות יחסית. האם אתם צריכים שעון או למשוך כמ 

 לשפה שקל להתחיל איתה.  JavaScriptתאריך באתר שלכם? דובים רוקדים? זה מה שהופך את 

JavaScript  יכול לשנות תוכןHTML 
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JavaScript  יכול לשנות ערכי תכונתHTML 

JavaScript  יכול לשנות סגנונותHTML (CSS) 

JavaScript  יכול להסתיר רכיביHTML 

JavaScript  יכול להציג רכיביHTML  

 

URL 
היא אחד ממושגי המפתח של האינטרנט. זהו המנגנון המשמש את הדפדפנים כדי   URLכתובת 

 לאחזר כל משאב שפורסם באינטרנט.  

היא לא יותר מהכתובת של   URL. כתובת Uniform Resource Locatorזה קיצור של  URLקיצור 

ודי.  משאב ייחודי נתון באינטרנט. בתיאוריה, כל כתובת אתר חוקית מצביעה על משאב ייח

, תמונה וכו'. בפועל ישנם כמה יוצאי דופן,  CSS, מסמך HTMLמשאבים כאלה יכולים להיות דף 

שמפנה למשאב שכבר לא קיים או שזז. מכיוון שהמשאב המיוצג  URLהנפוץ ביותר הוא כתובת 

עצמה מטופלים על ידי שרת האינטרנט, זה תלוי בבעלים   URL-וכתובת ה URL-על ידי כתובת ה 

 המשויכת אליו.  URL-האינטרנט לנהל בקפידה את המשאב הזה ואת כתובת ה של שרת 

 . URLמבנה של 

 )כתובות האלה נקראות כתובות מוחלטות(. 

https://makeradvisor.com/200-free-electronics-projects/ 

https://www.udemy.com/course/ip-address-subnetting/learn/lecture/25577368#overview 

https://read.amazon.com/reader?ref_=ku_ap_rw_cr_rdnw&asin=B09TPT7S76 

https://www.matazim.co.il/accounts/login/?next=/learn/completion/18177 

 נראה את הפרטים של כל השדות: 

 

רגילה: הסכימה מייצגת את שירות הדואר שבו  תחשבו על כתובת אתר כמו כתובת דואר 

ברצונכם להשתמש, שם התחום הוא העיר או העיירה, ופורט הוא כמו המיקוד; הנתיב מייצג את 

הבניין שאליו יש לשלוח את הדואר שלכם; הפרמטרים מייצגים מידע נוסף כגון מספר הדירה  

 ה לדואר שלכם. בבניין; ולבסוף, העוגן מייצג את האדם שאליו מיועדת הפניי

יש כמה חלקים נוספים וכמה כללים נוספים לגבי כתובות אתרים, אבל הם לא רלוונטיים  

למשתמשים רגילים או למפתחי אינטרנט. אל תדאגו בקשר לזה, אתם לא צריכים להכיר אותם  

 מתפקדות במלואן.  URLכדי לבנות ולהשתמש בכתובות 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/
https://makeradvisor.com/200-free-electronics-projects/
https://www.udemy.com/course/ip-address-subnetting/learn/lecture/25577368#overview
https://read.amazon.com/reader?ref_=ku_ap_rw_cr_rdnw&asin=B09TPT7S76
https://www.matazim.co.il/accounts/login/?next=/learn/completion/18177


132 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

Scheme -   פרוטוקול, מבנה 

 

הוא הסכמה, המציינת את הפרוטוקול שבו על הדפדפן   URL-ל כתובת ההחלק הראשון ש

להשתמש כדי לבקש את המשאב )פרוטוקול הוא שיטה מוגדרת להחלפה או העברת נתונים  

)הגרסה הלא   HTTPאו  HTTPSברחבי רשת מחשבים(. בדרך כלל עבור אתרים הפרוטוקול הוא 

ד משני אלה, אך דפדפנים יודעים לטפל מאובטחת שלו(. התייחסות לדפי אינטרנט דורשת אח

)לפתיחת לקוח דואר(, אז אל תתפלאו אם תראו פרוטוקולים   mailtoגם בסכמות אחרות כגון :

 אחרים. 

Authority -  רשות 

 

, המופרדת מהסכמה על ידי תבנית התווים //:. אם קיימת,  Authorityלאחר מכן מופיע שדה  

(, מופרדים  80( וגם את היציאה )www.example.comהרשות כוללת גם את הדומיין )למשל  

 בנקודתיים: 

הדומיין מציין איזה שרת אינטרנט מבוקש. בדרך כלל זהו שם מתחם, אך ניתן להשתמש גם  

 )אבל זה נדיר מכיוון שהוא הרבה פחות נוח(.  IPבכתובת 

היציאה מציינת את ה"שער" הטכני המשמש לגישה למשאבים בשרת האינטרנט. זה בדרך כלל  

  HTTPעבור  HTTP (80מושמט אם שרת האינטרנט משתמש ביציאות הסטנדרטיות של פרוטוקול 

 ( כדי להעניק גישה למשאבים שלו. אחרת זה חובה לציין מספר פורט. HTTPSעבור  443-ו

הוא //:. הקולון מפריד בין הסכימה לחלק הבא של כתובת    המפריד בין הסכימה לסמכות

 האתר, בעוד // מציין שהחלק הבא של כתובת האתר הוא הסמכות. 

(. הוא  mailto:foobarשאינה משתמשת בסמכות היא לקוח הדואר ) URLדוגמה אחת לכתובת 

ניות והוא  מכיל סכמה אך אינו משתמש ברכיב סמכות. לכן, המעי הגס אינו מלווה בשתי לוכס

 משמש רק כמפריד בין הסכימה לכתובת הדואר.

 רשימת פורטים אפשריים: 
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Path to resource –  נתיב למשאב 
 

 

path/to/myfile.html/   ,הוא הנתיב למשאב בשרת האינטרנט. בימיה הראשונים של האינטרנט

ה המטופלת על ידי  נתיב כזה ייצג מיקום קובץ פיזי בשרת האינטרנט. כיום, מדובר בעיקר בהפשט

 שרתי אינטרנט ללא כל מציאות פיזית. 
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Parameters – פרמטרים 
 

 

key1=value1&key2=value2  הם פרמטרים נוספים המסופקים לשרת האינטרנט. פרמטרים אלה ?

הם רשימה של זוגות מפתח/ערך המופרדים בסמל &. שרת האינטרנט יכול להשתמש  

דברים נוספים לפני החזרת המשאב. לכל שרת אינטרנט יש כללים  בפרמטרים אלה כדי לעשות 

משלו לגבי פרמטרים, והדרך האמינה היחידה לדעת אם שרת אינטרנט ספציפי מטפל  

 בפרמטרים היא לשאול את בעל שרת האינטרנט.

Anchor –  עוגן 
SomewhereInTheDocument" סימנייה"  # הוא עוגן לחלק אחר של המשאב עצמו. עוגן מייצג מעין

bookmark)   )  בתוך המשאב, נותן לדפדפן את ההנחיות להציג את התוכן שנמצא באותה נקודה

, למשל, הדפדפן יגלול עד לנקודה שבה העוגן מוגדר;  HTML. במסמך ((bookmarked"מסומנת" 

#,  -במסמך וידאו או שמע, הדפדפן ינסה לעבור לזמן שהעוגן מייצג. ראוי לציין שהחלק שאחרי ה

ידוע  

גם  

 (, לעולם לא נשלח לשרת עם הבקשה.fragment identifierכמזהה הפרגמנט )

 

 

 

 כתובות אתרים יחסיות.
יחסית מצביעה על קובץ או ספרייה ביחס   URLמה שראינו קודם זאת כתובת מוחלטת. כתובת  

תיב  לקובץ או לספרייה הנוכחיים. הוא אינו כולל את כל שם הנתיב של הדף לקישור, אך שם הנ 

מוחלטת.  URLיחסית היא צורת קיצור של כתובת  URLלשימוש הוא ביחס לעמוד הנוכחי. כתובת 

עם גרסה מקוצרת זו של כתובת האתר, חלקים שונים בכתובת האתר, כגון הפרוטוקול, שם 

הדומיין והספרייה, מוסקים על ידי הדפדפן בהתבסס על כתובת האתר של המסמך הנוכחי או  

 וין בתג.דרך המיקום המצ

הוא משמש כדי להצביע על קובץ שנמצא באותה תיקיה ובשרת כמו קובץ המקור ולא להשתמש 

בהם כדי לקשר לדפים בשמות דומיין אחרים. קובץ המקור הוא הקובץ שמכיל את הקישור. קובץ 

 היעד הוא הקובץ שאליו מתבצע הקישור. 

זה יחסית למקום "מול המכללה". ", ש 3זה דומה לאמירה, "אני גר בבית מול המכללה בדירה 

יחסיות משמשות  URL". כתובות 20100, כרמיאל, 22דרך מוחלטת תהיה "אני גר ברחוב זלנסרי 

 בעיקר לקישור מדף אינטרנט אחד באתר אינטרנט לאחר. 
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 URL- המוחלטת המלאה, לא את כתובת ה URL-אבל דפדפן האינטרנט עדיין מבקש את כתובת ה

מוחלטות  URLהיחסיות לכתובות  URL-ן הדפדפן מפעיל את כתובות ה היחסית המקוצרת, ולכ 

 מלאות. 

 מבנה האתר נראה בערך כך: 

 

 .URLכללים מומלצים של שמות 
כתובות אתרים סמנטיות הן אלה שמסבירות את היעד שלהן עוד לפני שאתם לוחצים עליהן.  

 וזאת הסיבה שאתם צריכים להשתמש בהם באתר האינטרנט שלכם: 

 מגדיל את הדירוג שלכם במנועי החיפוש. זה  ●

והשאר משתמשים במילות מפתח בדפוסי החיפוש שלהם. כל בעל אתר חייב   Yandexגוגל, בינג, 

לדעת זאת. אבל הם מחפשים את מילות המפתח האלה לא רק בטקסט של הדף, אלא גם  

 בכתובת האתר שלו. 

גלל שהן מסבירות את  בדיוק ב -סמנטיות יש יתרון  URLהמשמעות היא שלכתובות  ●

ההקשר שלהן בכתובת שלהן. לפיכך, אם כתובת האתר הסמנטית שלך תואמת את  

הכותרת, תשתמש במילות מפתח פעם נוספת מבלי לאבד את שלמות הטקסט, וזה יכול  

 להגיע רחוק. 

 זה הופך את האתר שלכם להגיוני יותר.  ●

יף אתרים שיש להם מבנה היררכי  משתמש רגיל אולי לא שם לב לזה, אבל באופן אישי, אני מעד

. www.example.com/blog/lake-trip/I-caught-a-fishברור בכתובות האתרים שלהם. לדוגמה,  

 הקישור הזה: 

 מודיע על מה העמוד יעסוק ●

 אחרי הכל, יש לו קטגוריה שלמה המוקדשת לזה!   -אומר לי שיש עוד סיפורים על הטיול באגם 

ריה זו, על ידי חיתוך החלק האחרון של כתובת האתר ומעבר מאפשר לי לגשת במהירות לקטגו

 . http://www.example.com/blog/lake-tripפשוט אל 
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-http://example.com/phones/samsung/s7באותו אופן עם אתרי מסחר אלקטרוני. לדוגמה, 

edge/black י אומר לי את כל מה שאני צריך לדעת על המוצר שנמצא בדף, ואפילו לא פתחת

אותו עדיין! אני יכול גם לחזור ולסקור אילו טלפונים אחרים של סמסונג יש להם במלאי רק על 

 ידי הסרת מספר תווים מכתובת האתר. 

 זה מאפשר לזכור קישורים בקלות  ●

אתם יכולים לפנות במהירות לכתובת אתר סמנטית מהזיכרון. אבל בהצלחה לזכור איך לא 

 סמנטי הולך! 

 לא סמנטי 

 

 סמנטי 

 

www.example.com/sdkfjb/ryba/sdfkjb-2017/sdfhhha www.example.com/blog/lake-trip/I-caught-a-fish 

 

 סמנטיות  URLכיצד ליצור כתובות 

 למען האמת, אתם יכולים להכין אותן איך שאתם רוצים.  

 אבל הנה כמה טיפים: כיצד ליצור כתובות אתרים סמנטיות. 

 .  Unicodeאין 

( במקום רווחים. אין סמלים מיוחדים, אין סמלים משפות -ת לטיניות בלבד, עם מקפים ) אותיו

 רק אותיות לטיניות פשוטות ומקפים.  -אחרות  

  .ִתכנּון

המון תכנון. תכננו את ההיררכיה של האתר שלכם )נקודות בונוס אם הן משקפות גם את  

וטב שלא תשנו שום דבר מזה  ההיררכיה של התפריטים שלכם(, עם שמות מוסכמים וכו'. מ 

בהמשך, אז תכננו בזהירות. הצורך לתכנן הכול מראש הוא גם החיסרון הגדול היחיד בכל החוויה  

 הקשה.

 שמות קצרים. 

אל תעשה את הכתובת ארוכה מדי. גוגל ממליץ לא לכלול יותר מחמש מילים בכותרת העמוד.  

 תווים, כולל הדומיין.  100-נמוכה מנסו לשמור עליה  - URL-לגבי האורך הכולל של כתובת ה 

 מדיה.  

תכתבו שמות סמנטיים דומים עבור תוכן המדיה שלכם. לדוגמה, לתמונות באתרים שלכם צריך  

. כמו כן, אל תשכחו למלא נכון את 1354AsDf.jpg, ולא Thames-at-night.jpgלהיות שמות כמו  

< כשאתם מפרסמים תמונות )נדבר על זה בפרק הבא(. זה ימשוך אנשים שמחפשים  altהתגיות >

 ושירותים דומים אחרים.  Google.Imagesאותן, באמצעות 

 

 מבנה הדפדפן.
תפקידו העיקרי של דפדפן הוא להציג את משאב האינטרנט שתבחר, על ידי בקשתו מהשרת 

,  PDF, אך עשוי להיות גם קובץ HTMLוהצגתו בחלון הדפדפן. המשאב הוא בדרך כלל מסמך 

)זיהוי משאב   URIתמונה או סוג אחר של תוכן. מיקום המשאב מוגדר על ידי המשתמש באמצעות 

 אחיד(. 
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. מפרטים אלו נשמרים  CSS- ו  HTMLמצוין במפרטי   HTMLהאופן שבו הדפדפן מפרש ומציג קובצי 

ון התקנים לאינטרנט. במשך שנים  (, שהוא ארגWorld Wide Web Consortium) W3Cעל ידי ארגון  

הדפדפנים התאימו רק לחלק מהמפרט ופיתחו הרחבות משלהם. זה גרם לבעיות תאימות רציניות  

 עבור מחברי אינטרנט. כיום רוב הדפדפנים תואמים פחות או יותר את המפרט. 

לממשקי המשתמש של הדפדפן יש הרבה מן המשותף אחד עם השני. בין מרכיבי ממשק 

 הנפוצים הם: המשתמש

 .URLשורת כתובת להכנסת   ●

 כפתורי אחורה וקדימה.  ●

 אפשרויות לסימניות.  ●

 לחצני רענון ועצירה לרענון או עצירת טעינת המסמכים הנוכחיים.  ●

 כפתור "בית" שמעביר לדף הבית.  ●

באופן מוזר, ממשק המשתמש של הדפדפן לא מצוין באף מפרט רשמי, הוא רק מגיע משיטות 

 HTML5צבו לאורך שנים של ניסיון ועל ידי דפדפנים המחקים זה את זה. מפרט עבודה טובות שעו

אינו מגדיר רכיבי ממשק משתמש שחייבים להיות בדפדפן, אך מפרט כמה אלמנטים נפוצים. בין  

אלה הם שורת הכתובת, שורת המצב וסרגל הכלים. יש, כמובן, תכונות ייחודיות לדפדפן ספציפי  

 .Firefoxכמו מנהל ההורדות של 

 מבנה הדפדפן ברמה גבוהה 

 המרכיבים העיקריים של הדפדפן הם: 

User Interface  ממשק המשתמש: זה כולל את שורת הכתובת, כפתור אחורה/קדימה, תפריט

 סימניות וכו'. כל חלק בדפדפן מוצג למעט החלון שבו אתה רואה את הדף המבוקש. 

Browser Engine  פעולות בין ממשק המשתמש למנוע העיבוד. מנוע הדפדפן: מסדר 

Rendering Engine  מנוע העיבוד: אחראי על הצגת התוכן המבוקש. לדוגמה, אם התוכן המבוקש

 , ומציג את התוכן המנותח על המסך. CSS-ו  HTML, מנוע העיבוד מנתח HTMLהוא 

Networking  רשת: עבור קריאות רשת כגון בקשותHTTP שונות עבור  , תוך שימוש בהטמעות

 פלטפורמות שונות מאחורי ממשק בלתי תלוי בפלטפורמה. 

UI Backend   קצה אחורי של ממשק משתמש: משמש לציור ווידג'טים בסיסיים כמו תיבות

משולבות וחלונות. הקצה האחורי הזה חושף ממשק גנרי שאינו ספציפי לפלטפורמה. מתחתיו 

 משתמשים בשיטות ממשק משתמש של מערכת ההפעלה. 

JavaScript Interpreter  מתורגמןJavaScript משמש לניתוח וביצוע קוד .JavaScript . 

Data Storage   אחסון נתונים. זוהי שכבת התמדה. ייתכן שהדפדפן יצטרך לשמור כל מיני נתונים

 ,localStorage. דפדפנים תומכים גם במנגנוני אחסון כגון Cookieבאופן מקומי, כגון קובצי 

IndexedDB, WebSQL ו-FileSystem . 
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צירת כותרות ורשימות,  תגים, מעברי שורה ופסקאות, מאפיינים לתגים, י   HTML, ,שפת   Webדפי 

משרת. פרוטוקול,   Webשילוב צבעים ותמונות במסמך, קישורי היפרטקסט. תהליך הורדת דף 

HTTP  מבנה ההודעות שלHTTP (  הודעות בקשה והודעות תגובה ,GET, POST  ,) 

בעזרת   HTMLלבנת אתר ללא קוד לפני שאנו מתחילים לבנות אתר ראשון שלנו, ממליץ 

WORDPRESS. 
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 HTMLתכנון דף 
(, זאת אומרת נבנה  Project Base Learning) PBLנתחיל ללמוד תכנות אתרי אינטרנט בעזרת שיטת 

 . CSS-ו HTMLפרויקט לדוגמה ודרך בניית פרויקט נלמד שפת 

 תוכנות לבניית אתרים ללא צורך בידע בשפות תכנות: 
, HTMLדעים לתכנת את שפת אתם יכולים לחשוב שאין צורך להכיר אתרים האלה, אם אתם יו

אבל אני חושב שכדאי קודם לבנות את המראה של האתר עם כל מה שיש לכם "לשפוך" ואז  

 להגיע לתכנת אתר בעזרת שפות. 

WordPress  
https://wordpress.com/ 

מהאתרים ברחבי העולם, ואין פלא. בונה אתרים זה מציע אלפי ערכות   40%וורדפרס מפעילה 

- נושא מוכנות מראש ורמה גבוהה של התאמה אישית )הודות לפונקציונליות שלו ולמעלה מ

ם למותג שלך.  תוספים(, מה שהופך אותו לבחירה מושלמת בעת בניית אתר שיתאי 50,000

(. קל ופשוט  content management system CMSלוורדפרס יש גם מערכת ניהול תוכן מעולה )

 $4-לפרסם תוכן. וורדפרס מציעה גם תוכנית חינמית וגם בתשלום. תוכניות בתשלום מתחילות ב 

 לחודש. 

 

Webflow 
https://webflow.com/ 

Webflow  באחד" שמקפל -הוא כלי עיצוב אתרים "הכלCMS אירוח אתרים מנוהל ותעודת ,SSL 

בחינם, הכול בפלטפורמה אחת ללא קוד. בנה אינטראקציות ואנימציות באתר האינטרנט שלכם,  

לא מעוצבים. או השתמש באלמנטים מובנים מראש כמו מחוונים,   HTMLושחרר רכיבי  גרור

כרטיסיות וסרטוני רקע. הכלי כולל ספריית רכיבים ראשיים של פריסות ליבה, רכיבים ותבניות. 

נותן לכם את היכולת ליצור אבטיפוס וליצור קוד כדי למסור למפתחים אם אינך   Webflowבנוסף, 

 הדומיין המקורי שלו. -ר בתת רוצה להשיק את

Webflow לחודש על  $12-נותן אפשרות לעבוד בחינם, כשהתוכניות עם אופציות נוספות עולות מ

 בסיס שנתי. 
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Wix 
https://www.wix.com/ 

Wix למשתמש גם למתחילים וגם למתקדמים. לא יודעים   היא תוכנת עיצוב אתרים ידידותית

 .   Wix ADI -תבניות או תענו על כמה שאלות מ 800-מאיפה להתחיל? תבחרו מתוך למעלה מ 

ADI - Artificial  Intelligence Design 

שרות זה יבנה אוטומטי אתר על סמך התגובות שלכם. כדי להתאים אותו, גרור ושחרר אלמנטים  

 כראות עיניך. על המסך וערוך 

Wix לחודש ומציעה אופציות   $4.50-מציעה גם תוכנית חינמית. תוכניות בתשלום מתחילות ב

 נוספות. 

mailto:markalex012@gmail.com
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 תוכנות לבניית אתרים ללא צורך בידע בשפות תכנות בעברית:
https://he.site123.com/ 

 

 

https://wordpress.com/he/ 
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 תבנה אתר בעצמך: 
WORDPRESS 

https://www.youtube.com/watch?v=KUZ9pE7TImE 

ELEMENTOR 

https://www.youtube.com/watch?v=9S_libXTHas 

WIX 

https://www.youtube.com/watch?v=5Mio_9KKCLo 

-https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%90%d7%99%d7%9a

-%d7%93%d7%a3-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8

-%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9c-d7%a0%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%94%

wordpress/-in-d7%91% 

 

https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%

-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-aa

-d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%

-5%d7%9c%d7%96%d7%9-d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9b%d7%9d%

d7%a4/% 

 

-w.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9b%d7%9e%d7%94https://ww

-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94

-d7%90%d7%aa%d7%a8%

d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/% 
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https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9c-%d7%91-in-wordpress/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8-%d7%93%d7%a3-%d7%a0%d7%97%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%99%d7%a2%d7%99%d7%9c-%d7%91-in-wordpress/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9b%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c-%d7%a4/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9b%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c-%d7%a4/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9b%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c-%d7%a4/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9b%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c-%d7%a4/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98-%d7%91%d7%a2%d7%a6%d7%9e%d7%9b%d7%9d-%d7%96%d7%95%d7%9c-%d7%a4/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/
https://www.websiteplanet.com/he/blog/%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%a0%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98/
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-9https://www.websiteplanet.com/he/blog/%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%9

-99%D7%9D%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%

-D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%

-D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%99%

%D7%91%D7%99/-D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D% 

 

 תוכנות לבניית אתרים עם שימוש בשפות תכנות: 

Adobe Dreamweaver 
https://www.adobe.com/products/dreamweaver.html 

Dreamweaver   הוא מנוע קידוד פשוט המאפשר תצוגה מקדימה בזמן אמת של התוכן שלכם בזמן

שביצעתם עריכות בקוד. החלו את פרויקט האתר הבא שלכם מתבנית או תבנו מאפס. עם  

, אתרי מסחר  HTML, אתם יכולים לבנות בהתאמה אישית כל מיני אתרי Gitתמיכה ורמזי קוד של 

 ועוד. אלקטרוני, עמודי נחיתה, בלוגים 

 

לחודש עבור כל  52.99$לחודש או   $20.99-יום ניסיון חינם. התוכניות מתחילות ב 30התחלו עם 

Adobe Creative Cloud  ).בחיוב שנתי. )המחירים משתנים עבור תלמידים, מורים ועסקים 

 

openElement 
https://www.openelement.com/ 

openElement   הוא עורך אינטרנט חינמי עם שורה שלמה של תכונות עריכה התומכות ברכיבי

עמוד רבים ושונים כגון טקסט, תמונות, טבלאות, שורות. חלק ממרכיבי האינטרנט הם אפילו 

 "גרירה ושחרור".  
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https://www.websiteplanet.com/he/blog/%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99/
https://www.adobe.com/products/dreamweaver.html
https://www.openelement.com/


144 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 

 

Atom 
https://atom.io/ 

Atom  הוא עורך קוד פתוח לשולחן העבודה הניתן לפריצה מביתGitHub  השתמשו בכלי זה כדי .

לגשת לאלפי חבילות קוד פיתוח, לחקור ערכות נושא של עורך טקסט שנבנו על ידי קהילת  

Atom ולעבוד ב-CSS, HTML ו-JavaScript אתם יכולים גם להפעיל את .Teletype  עבורAtom   כדי

 לשתף סביבות עבודה לעריכת קוד סינכרוני. 

mailto:markalex012@gmail.com
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Bootstrap  .ללינוקס 
https://getbootstrap.com/ 

Bootstrap    היא מסגרתCSS  ראשון  -חינמית וקוד פתוח המכוונת לפיתוח אתרים רספונסיבי, מובייל

לטיפוגרפיה, טפסים,   JavaScriptומבוססות  CSSבחזית הקצה. הוא מכיל תבניות עיצוב מבוססות 

 לחצנים, ניווט ורכיבי ממשק אחרים. 

mailto:markalex012@gmail.com
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אתרי  מיועדת למפתחי קצה כדי ליצור עיצובים יפים ל Bootstrapכמסגרת פופולרית וחזקה, 

מתקבלת היטב  Boostrap. עם תכונות הפיתוח המתקדמות ביותר, JS-ו HTML, CSSאינטרנט עם 

 על ידי משתמשים טכניים בעלי אבחנה ברחבי העולם. 

 

 

 תכנות האתר. 

 סביבת עבודה.
 . notepad++אני ממליץ לעבוד עם עורך קוד 

 plus.org/downloads/-plus-https://notepadניתן להוריד אותו בחינם מאתר 

Translation is too long to be saved 

Notepad++  הוא עורך קוד חינמי ותחליף ל- NotePad   רגיל. הוא תומך במספר שפות. פועל

. בהתבסס על  GNU General Public Licenseל ידי , השימוש בו נשלט עMS Windowsבסביבת 

טהורים   STL-ו Win32 API-ומשתמש ב C++ -כתוב ב ++Scintilla Notepadרכיב העריכה החזק  ,  

המבטיחים מהירות ביצוע גבוהה יותר וגודל תוכנית קטן יותר. על ידי אופטימיזציה של כמה  

מנסה להפחית את פליטת  Notepadשיותר שגרות מבלי לאבד את הידידותיות למשתמש, ++

 הפחמן הדו חמצני בעולם.  

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/


147 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק
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 פתיחת פרויקט חדש. 
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 הגדרות וגוף. 
 .HTMLצריכים לפתוח ולסגור בתג  HTMLכל קובץ 

 

 =.langהוספת פרמטר של שפה 

 מציינת את שפת התוכן של האלמנט.  langהתכונה 

" לצרפתית וכן הלאה. תוכנה הזאת  fr" לספרדית, "es" לאנגלית, "enדוגמאות נפוצות הן "

 מומלצת, אבל לא חובה. 

 

 

mailto:markalex012@gmail.com
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 אתר: נחלק את המסך להגדרות וגוף ה –נמשיך לכתוב את התוכן 

 

בתוך הגדרות נראה הגדרות כלליות לגבי האתר כולו ולא נראה מה שכתוב כאן באתר עצמו. מה  

 זה מה שנראה בעמוד האתר.  –שכתוב בגוף 

 נוסיף טקסט ונראה אותו בדפדפן: 

 

 נלך לתיקיה, לאן ששמרנו את הקובץ ונלחץ עליו. 

 

 הקובץ ייפתח בדפדפן ברירת מחדל, אצלי זה כרום.  

mailto:markalex012@gmail.com
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 .Ctrl+Rפשוט נעשה ריענון בעזרת לחיצה  –ים הבאות לא יהיה צורך לפתוח אותו מתיקייה בפעמ

נוסיף עכשיו שם לאתר. בינתיים אני לא בונה אתר עם תוכן, אלא רק מלמד אותכם את השפה.  

 אז נוסיף סתם שם האתר:

 

 נעשה ריענון ונראה את השינוי שנעלה את הסמן של עכבר: 

 

 .metaתג 
 . מטא נתונים הם נתונים )מידע( על נתונים. HTML< מגדיר מטא נתונים לגבי מסמך  metaהתג >

<, והם משמשים בדרך כלל לציון ערכת תווים, תיאור  head< תמיד נכנסים לאלמנט >metaתגי >

 עמוד, מילות מפתח, מחבר המסמך והגדרות תצוגה. 

 מטא נתונים לא יוצגו בדף, אבל הם ניתנים לניתוח. 

תונים משמשים דפדפנים )כיצד להציג תוכן או לטעון מחדש עמוד(, מנועי חיפוש )מילות  מטא נ

 מפתח( ושירותי אינטרנט אחרים. 

יש שיטה לאפשר למעצבי אתרים להשתלט על התצוגה )האזור הגלוי של המשתמש בדף  

 <.metaהאינטרנט(, באמצעות תג >
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 הסבר ערך תכונה 

charset character set  

 UTF"-"8 לדוגמה:

 - HTMLמציין את קידוד התווים עבור מסמך ה

name name-application 

 

author 

 

description 

 

 

generator 

 

 

keywords 

 

 

 

viewport 

 .מציין את השם של יישום האינטרנט שהדף מייצג

 

 מציין את שם המחבר של המסמך. 

 

מציין תיאור של הדף. מנועי חיפוש יכולים לאסוף את  

 התיאור הזה כדי להופיע עם תוצאות החיפוש. 

 

מציין את אחת מחבילות התוכנה המשמשות ליצירת  

 המסמך )לא בשימוש בדפים שנכתבו במשתמשים(. 

 

  -מציין רשימה מופרדת בפסיקים של מילות מפתח 

 רלוונטיות לדף )מודיע למנועי החיפוש על מה העמוד(. 

תמש שולט בנקודת התצוגה )האזור הגלוי של המש 

 בדף אינטרנט(. 

נקודת התצוגה משתנה בהתאם למכשיר, והיא תהיה  

 קטנה יותר בטלפון נייד מאשר במסך מחשב.

נותן לדפדפן הוראות כיצד   meta> viewportרכיב >

 לשלוט בממדים ובקנה המידה של הדף. 

קובע את רוחב העמוד כך   width=device-widthהחלק 

שיתאים לרוחב המסך של המכשיר )שישתנה בהתאם  

 למכשיר(. 

initial-scale=1.0  קובע את רמת הזום הראשוני, כאשר

 הדף נטען לראשונה על ידי הדפדפן. 

 

 לדוגמה: 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <meta name="description" content="חומרי  לימוד  הנדסת  אלקטר וניקה"> 

  <meta name="generator" content="Notepad++ v8.4.2"> 

  <meta name="keywords" content="Electronics, Electricity, Programming"> 

  <meta name="author" content="Mark Taslitski"> 
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  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

</head> 

 <. pre>, <pעבודה עם תגים >
כדי להציג טקסט אנו מעדיפים לעצב אותו בצורת פסקאות. כדי לעשות את זה נשתמש בתג 

 <. p>   </pמיוחד >

 

 . ctrl+Dטיפ חשוב: כדי לשכפל שורה או מספר שורות יש לבחור את מה שאנו רוצים וללחוץ 

 

 נראה מה השתנה באתר:

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


156 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 

שימו לב שזה שאנו רושמים טקסט בשורה הבאה, זה לא מעביר באמת את הטקסט לשורה  

 חדשה. 

<. שימו לב שלתג הזה אין סוגר  brכדי להעביר טקסט לשורה חדשה יש להשתמש בתג >

/<br.> 

 

 

 נראה את התוצאה: 

 

 <.preאופציה שניה לשמור פורמט מקורי, זה שימוש בתג >

 נראה דוגמה: 

<pre> 

    This paragraph has multiple 

    lines. But it is displayed 
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    as it is unlike the paragraph 

    tag. 

    </pre> 

  

  <pre> 

    This     paragraph has multiple 

    spaces. But     it is displayed 

    as it is    unlike the paragraph 

         tag. 

    </pre> 

 

    <p> 

    This paragraph has multiple 

    lines. But it is displayed 

    as it is unlike the paragraph 

    tag. 

    </p> 

  

    <p> 

    This     paragraph has multiple 

    spaces. But     it is displayed 

    as it is    unlike the paragraph 

         tag. 

    </p> 

 

 הפלט הוא: 
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 < DOCTYPEהצהרה > !
או סוג מסמך היא הוראה שמספרת לדפדפן האינטרנט על שפת הסימון שבה    doctypeהצהרת 

אינו אלמנט או תג, הוא מאפשר לדפדפן לדעת על הגרסה או  Doctype-כתוב הדף הנוכחי. ה

 או כל שפת סימון אחרת שנמצאת בשימוש במסמך.  HTMLהתקן של 

על פי מפרט או תקני  מופיעה בראש דף אינטרנט לפני כל שאר הרכיבים.   DOCTYPEהצהרת 

HTML כל מסמך ,HTML   דורש הצהרת סוג מסמך כדי להבטיח שהדפים יוצגו באופן שבו הם

 מיועדים להיות מוצגים. 

 

 

 שימוש בכותרות
. נראה אותם בדוגמה  6עד כותרת  1. מכותרת HTMLישנם מספר רמות של כותרות בשפת 

 הבאה: 
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בפונט   6ה עובדת בפונט הגדול ביותר וכותרת נראה אותם בהשוואה אחד לשני. כותרת ראשונ

 הקטן ביותר. 

 

. אפשר להגדיר צבע בתור מספר colorכדי לשנות צבע של כותרת ניתן להשתמש בפרמטר 

צבע אדום, ספרה שנייה צבע ירוק   –. ספרה ראשונה 10בבסיס  RGBהקסה דצימלי או בתור  

 צבע כחול.  –וספרה שלישית 

h1{ 

 color:#00FF00; 
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} 

ה שווה ערך לביטוי הבא: ז  

h1{ 

      color:rgb(0, 255, 0); 

} 

 

 RGBA [Red Green Blue Alpha]סגנון 

סגנון זה מאפשר לנו להפוך את הצבע לשקוף לפי רצוננו. אלפא מציינת את מידת השקיפות. 

 . 1עד  0-כמו מקודם ומקדם של אלפא הוא מ 255עד  0-הטווח של ירוק, כחול ואדום הוא מ 

h1{ 

  color:rgba(11, 99, 150, 1); 

 } 

 

 . HSL ( Hue, Saturation, Lightness ) תוספת

 :HSLערך צבעי 

עבור  120הוא עבור אדום,  0. 360-ל  0גוון הוא הצבע של התמונה עצמה. הטווח שלו הוא בין 

 עבור כחול.  240-ירוק ו

 הוא הצבע המלא.  100%-ו הוא עבור גוון אפור,  0%רוויה היא עוצמת/טוהר הגוון. 

 כאשר הצבע רווי לחלוטין, הצבע נחשב בגרסה הטהורה/אמיתית ביותר.

 עבור לבן. 100%הוא עבור שחור,  0%בהירות היא בהירות מרחב הצבע. 

 ניתן להגדיר צבעים לא רק לכותרות, אלא גם לכל סוג נתונים: 

<head> 

    <title>www.elecstudy.org </title> 

    <style type="text/css"> 

        h1{ 

            color:#0FFFF0; 

            background-color: hsl(200, 50%, 20%); 

            color: hsl(200, 20%, 90%); 

  

        } 

        h4{ 
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            color:rgb(0, 255, 0); 

            background-color: hsl(150, 20%, 40%); 

            color: hsl(360, 30%, 90%); 

        } 

        pre{ 

            color:rgba(11, 99, 150, 1); 

            background-color: hsl(250, 45%, 60%); 

            color: hsl(175, 35%, 87%); 

        } 

    </style> 

</head> 

<body> 

    <h1>www.elecstudy.org</h1> 

    <h4>Programming Languages</h4> 

    <pre>Java</pre> 

        <pre> C++</<pre> 

        <pre> C </pre> 

    

</body> 

</html> 
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 תכונות שונות של פונט.
 נשכפל טקסט ונתחיל לשחק עם תכונות שלו: 

 

 נשנה פרמטרים בצורה הבאה: 

 הסבר תגים 

<b>  </b> or <strong> </strong>  מודגש 

<i>  </i>  or <em>  </em>  or <ins> </ins>  עם שיפוע 

<tt>  </tt>  מכונת כתיבה 

<u>  </u>  עם קו מתחת 

<sub>  </sub>  כתב תחתון 

<sup>  </sup>  כתב עליון 

<mark>  </mark> כתב מודגש עם צבע רקע 

 הערה  ��    --!>

<small>     </small> גודל פונט קטן יותר 

<del>      </del>  קו שחותך את הטקסט  

<q>   </q>  הכנסת גרשיים 

<blockquote>   </blockquote> הכנסת רווחים לפני ואחרי משפט 

<bdo dir="rtl">    </bdo> כתיבת טקסט מימין לשמאל 

 

 https://www.w3schools.com/TAgs/default.asp)ליתר פרטים מאוד ממליץ להשתמש באתר 

 hools.com/TAgs/ref_byfunc.asphttps://www.w3sc .(או 
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 הפרדה בין שדות של מסמך 
 < מצייר קו אופקי ויכול להפריד בין שדה לשדה: hrתג >
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 < aתג > 
 קישור, המשמש לקישור מדף אחד לאחר. - < מגדיר היפרaהתג >

 , המציינת את יעד הקישור. href< היא תכונת aהתכונה החשובה ביותר של האלמנט >

 כברירת מחדל, הקישורים יופיעו באופן הבא בכל הדפדפנים: 

 קישור שלא ביקרו מסומן בקו תחתון והוא בצבע כחול  ●

 קישור שביקרו בו הוא קו תחתון והוא בצבע סגול  ●

 קישור פעיל מסומן בקו תחתון והוא בצבע אדום ●

 קישור:-האתר ונדגים את העבודה של היפרנמחק את התוכן של "גוף" 

 

 

 אם נריץ את הקוד, נראה שבלחציה על הכפתור יפתח עמוד במקום עמוד הנוכחי. 

 

 ”. target=”blankנניח שאנו רוצים לפתוח את הקישור בעמוד חדש. צריכים להוסיף: 

 

href ו- target  נקראים תכונות או באנגליתAttributesת מאוד ונראה מספר . תכונות האלה חשובו

 .HTMLתכונות שיש בשפת 

download 
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( יורד כאשר המשתמש ילחץ על hrefמציינת שהיעד )הקובץ שצוין בתכונת   downloadתכונת 

 קישור. -ההיפר

 

הערך האופציונלי של תכונת ההורדה יהיה השם החדש של הקובץ לאחר הורדתו. אין הגבלות  

טית את סיומת הקובץ הנכונה ויוסיף אותה לקובץ  על ערכים מותרים, והדפדפן יזהה אוטומ

.(img, .pdf, .txt, .html    תכונה הזאת עובדת אם אנו יודעים דרך לכתובת מוחלטת או יחסית .)'וכו

 לשמירת משאבים. 

 

 ניתן גם לשמור קובץ בשם אחר: 
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 .comwww.w3schools טבלת תכונות מאתר 

 הסבר  ערך  תכונה 

download filename קישור- ההיפר על ילחץ משתמש  כאשר יורד שהיעד מציין . 

href URL הקישור  עובר שאליו הדף של  האתר כתובת את  מציין . 

hreflang language_code המקושר המסמך של השפה  את  מציין . 

media media_query המסמך מקושר   התקן/מדיה  לאיזה מציין . 

ping list_of_URLs שאליהן אתרים  כתובות של ברווחים  מופרדת  רשימה מציין  

(  ברקע)   הדפדפן  ידי על הגוף פינג  עם  לפרסום  בקשות יישלחו

 .למעקב כלל בדרך משמש. הקישור אחר עוקבים   כאשר, 

referrerpolicy no-referrer 

no-referrer-

when-

downgrade 

origin 

origin-when-

cross-origin 

same-origin 

strict-origin-

when-cross-

origin 

unsafe-url 

 . הקישור  עם  לשלוח  מפנה  מידע  איזה מציין

rel alternate 

author 

bookmark 

external 

help 

license 

next 

nofollow 

noreferrer 

noopener 

prev 

 . המקושר   למסמך הנוכחי המסמך  בין הקשר את  מציין
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search 

tag 

target _blank 

_parent 

_self 

_top 

 . המקושר המסמך את לפתוח  היכן מציין

type media_type המקושר  המסמך של  המדיה סוג את  מציין . 

 

 העברה למקום מסוים בתוך המסמך. 
 כדי לעבור ממקום למקום בתוך מסמך יש להכין מספר דברים: 

 לכל מקום אנו צריכים להכין תג המיקום:  

<p id="ESP32"> 

 וכדי להגיע אליו מכינים תג לחיצן: 

<a href="#ESP32" > ESP32 </a> <br> 

”  Home. כדי לחזור נוכל לבנות תווית “32EPSנעבור לפסקה שמסבירה על  ESP32בלחיצה על 

המסמך יעבירו אותנו לאותו  ונשים אותו בסוף של כל פסקה. אין בעיה שמספר לחצנים בתוך 

 מקום. 
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 באתר נראה את זה כך: 

 

 סוגים שונים של קישורים מופיעים בפורמטים שונים כגון: 

 קישור שלא ביקר מופיע בקו תחתון ובצבע כחול כברירת מחדל. 

 קישור שביקר מופיע בקו תחתון ובצבע סגול כברירת מחדל. 

 כברירת מחדל. קישור פעיל מופיע בקו תחתון ובצבע אדום 

 ניתן לשנות סגנון סטנדרטי של קישורים בצורה הבאה: 

<html> 

<head> 
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<style> 

a:link { 

    color: red; 

    background-color: transparent; 

} 

a:visited { 

    color: green; 

    background-color: transparent; 

} 

a:hover { 

    color: blue; 

    background-color: transparent; 

} 

a:active { 

    color: yellow; 

    background-color: transparent; 

} 

</style> 

</head> 

<body> 

   

<p>Changing the default colors of links</p> 

 

<p>Visited Link</p> 

 <a href="http://www.elecstudy.org">Elecstudy</a> 

   

<p>Link</p> 

   

<a href="https://facebook.com">facebook</a> 
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<p>hovering effect</p> 

   

<a href="http://www.elecstudy.org">Elecstudy</a> 

  

</body> 

</html> 

 

 הפנייה לדואר אלקטרוני.
 :hrefמה נעשה במקרה שרוצים לשלוח הודעה בעזרת דואר אלקטרוני? נכניס הפנייה לתוך 

 

 נראה אתר בצורה הבאה: 

 

 ולאחר לחיצה הדפדפן יפתח לכם עמוד עם שליחת ד"א: 

 

 

 הכנסת תמונה. 
 <. ניתן לקבוע גודל התמונה בתוך האתר. imgכדי להכניס תמונה יש להשתמש בתג >

 י ונעתיק את הכתובת של התמונה: קודם נלך לאתר הרצו

 נלחץ עם כפתור ימני על התמונה וייפתח חלון חדש:
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 לאחר שמירה וריענון האתר נראה כך:  

 

 

, ואז אם נלחץ על התמונה עם altאם נרצה להוסיף טקסט שמאפיין את התמונה נשתמש בתג 

 , נראה את השם של התמונה: Inspectכפתור הימין ונבחר 
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 אנו מורידים את התמונה לתוך הספרייה ואז כותבים את הקוד הבא:  –אופציה שנייה 

 

 במקרה זה נראה את התמונה הבאה: 
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 בניית טבלאות. 
 < table>   </tableכדי לבנות טבלה אנו קודם כל צריכים להכריז עליה: > 

<. אנו לא  td> </tdהשורות( >< ועמודות )בתוך tr>  </trבתוך הטבלה נוכל לעשות שורות >

חייבים לבנות טבלה סימטרית )כמות עמודות בכל שורה לא חייבת להיות זהה(. נראה את  

 הדוגמה: 

 

 במקרה כזה נראה את האתר בצורה הבאה: 

 

 ונראה את השינוי:  borderנניח שאנו רוצים לראות את גבולות הטבלה. נוסיף תכונה 

 

 

 יותר עבה.  , נקבל קוborder=2אם נרשום 
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יהיה גדול יותר, כך העובי של הקו יהיה יותר עבה. שימו לב שאין  borderככל שפרמטר של 

 התוצאה היא אותה תוצאה.  –” border”=1לבין  border=1הבדל בין 

. פרמטר של הפקודה הזו  colspanכדי לפרוס טור לרוחב של כמה טורים יש להשתמש בפקודה 

 פרוס אותו: אומר לנו לכמה טורים יש ל

 

 גם כאן זה לא משנה האם את הפרמטר כותבים עם גרשיים או בלי גרשיים. 

 התוצאה היא: 

 

 .  rightעם פרמטר  alignאם נרצה בטבלה תהיה בצד ימין של מסך יש להשתמש בפקודה 

 .  center, leftפרמטרים נוספים:  2יש 

 גם כאן אפשר לכתוב עם גרשיים ובלי גרשיים. 
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 נראית כך: הטבלה עכשיו 

 

 <, נניח כך: thכדי לעשות כותרות של טבלה אפשר להשתמש בתג >

 

 שימו לב כיצד השתנתה התמונה: 

 

. אפשר לקבוע רוחב גם בפיקסלים וגם  widthפקודה נוספת זה רוחב הטבלה. פקודה הזאת היא  

 באחוזים מרוחב הדפדפן: 
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 .cellspacing  -ו cellpaddingשתי פקודות בסיסיות אחרונות בבניית טבלאות הן: 

עם פרמטר פיקסלים, מאפשר לקבוע מרווח בין טקסט לבין גבולות הטבלה   cellpaddingפקודת  

 )מכל הכיוונים(. 

 

 

עם פרמטר פיקסלים, מאפשרת לקבוע מרווח בין התאים של הטבלה )מכל   cellspacingפקודת  

 כיוונים(. ה
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 . Lists –רשימות 
 < ol> -< ורשימה ממוספרת unordered list <ulסוגי רשימות: רשימה לא ממוספרת  2ישנם 

ordered list. 

 נראה את הדוגמה: 
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לרשימה לא ממוספרת אפשר לעשות רשימה בתוך רשימה ואפילו רשימה בתוך רשימה בתוך  

 רשימה. 

המערכת מסדרת אותם   –ם של רשימה בשורות נפרדות שימו לב שלא חייבים לרשום איברי

 בעצמה. 
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 לרשימה הממוספרת אפשר לשנות פרמטרים של רשימות בצורה הבאה:  

 עושה סדר הפוך של הרשימה. reversedהמילה 

אפשר לתת  - שממנו אנו מתחילים לספור. )אי המספר ומספר מסוים מגדירה את   startהמילה 

 אות(  

אפשר לתת "א" או משהו שלא  - מגדירה איזה סוג מספור אנו יכולים לבחור. )אי typeהמילה  

 אם תעשו את זה המערכת תציג את המספור בעזרת מספרים רגילים(.  –מוגדר במערכת 

 מספרים רגילים  – 1

A –  :אותיות לטיניות גדולותA,B,C ...., 

a –  :אותיות לטיניות קטנותa,b,c ...., 

I –  :ספרות רומיות גדולותI,II,III ...., 

i –  :ספרות רומיות קטנותi,ii,iii ...., 
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 רשימה לא ממוספרת. -ניתן לשלב רשימה ממוספרת ותת
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 רשימה ממוספרת. -ניתן לשלב רשימה ממוספרת עם תת
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 רשימה ממוספרת. -ממוספרת עם תתגם ניתן לשלב רשימה לא 

 

 

 < dlתג >  –רשימה מיוחדת 

, הוא  HTML4.1-<. ב dd>-< וdtתג משמש לייצוג רשימת התיאורים. תג זה עובד עם תג > HTML-ב

 , הוא מגדיר רשימת תיאורים. HTML5-מגדיר רשימת הגדרות וב

<html> 

    <body> 

        <h1>Elecstudy.org</h1> 

        <h2>dl Tag</h2> 

        <!-- HTML dl tag --> 

        <dl> 

            <dt>Elecstudy.org</dt> 

            <dd>A Computer Science Portal For Electronics</dd>    

            <dd>A Computer Science Portal For Electricity</dd>    

            <dd>A Computer Science Portal For Programming</dd> 

        </dl> 

    </body> 

</html> 
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 דוגמה אחרת: 

<html> 

    <body> 

        <h1>Elecstudy.org</h1> 

        <h2><dt> Tag</h2> 

        <dl> 

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electronics</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electronics.</dd><br> 

  

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electricity</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electricity.</dd><br> 

            

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Programming</dt> 

            <dd>A Computer Science Portal  

   For Programming.</dd> 

        </dl> 

          

    </body> 
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</html> 

 

 

 <. divתג >
 .HTML< מגדיר חלוקה או קטע במסמך divתג >

או מטופל עם   CSSאשר לאחר מכן מעוצב עם   - HTML< משמש כמיכל לרכיבי divתג >

JavaScript. 

 . idאו  class< מעוצב בקלות על ידי שימוש בתכונת divתג >

 <! divניתן לשים כל סוג של תוכן בתוך התג >

 <.divדפדפנים תמיד מציבים מעבר שורה לפני ואחרי האלמנט >כברירת מחדל, 

 .CSSנדבר יותר לתג הזה, כאשר נלמד על החלק של 
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 .  styleתג או פרמטר 
 :HTML< כדי להחיל גיליון סגנונות פשוט על מסמך styleנשתמש בתג >

 

 נראה טקסט בצורה הבאה: 

 

 

 שנראה בסעיף הבא. < spanאו בתור פרמטר בשילוב עם תג >

 

 <.spanתג >
 < המשמש לצביעה של חלק מטקסט.spanתג >

 ( המשמש לסימון חלק מטקסט, או חלק ממסמך.  inline< הוא "פרמטר שורה" ) spanתג >

 .idאו  classבאמצעות תכונת  JavaScriptאו מטופל עם  CSS< מעוצב בקלות על ידי spanתג >

< הוא  span>-< הוא אלמנט ברמת הבלוק ו div<, אך > divלאלמנט >< דומה מאוד spanתג >

 "פרמטר שורה". 
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 .iframeתג 
" מגדיר אזור מלבני בתוך  iframe. התג "Inline Frameהוא ראשי תיבות של  HTML-ב iframe-ה

המסמך בו הדפדפן יכול להציג מסמך נפרד, כולל פסי גלילה וגבולות. מסגרת מוטבעת  

  HTML iframe nameהנוכחי. התכונה  HTML-ת מסמך נוסף בתוך מסמך המשמשת להטמע

- <. תכונת השם משמשת גם כהפניה לאלמנטים בIframeמשמשת לציון הפניה לרכיב >

JavaScriptה .-iframe  משמש בעצם להצגת דף אינטרנט בתוך דף האינטרנט הנוכחי. התכונה

'src  את ה' משמשת לציון כתובת האתר של המסמך התופס-iframe  . 

<html> 

    <body> 

        <h1>Elecstudy.org</h1> 

        <h2><dt> Tag</h2> 

        <dl> 

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electronics</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electronics.</dd><br> 

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electricity</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electricity.</dd><br>        

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Programming</dt> 
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            <dd>A Computer Science Portal  

   For Programming.</dd> 

        </dl>    

    <h2>HTML iframe Tag</h2> 

    <iframe src="http://www.elecstudy.org"title="Elecstudy">     

    </iframe> 

    </body> 

</html> 

 

 

iframe  פיקסלים גובה. ניתן לשנות את   150 -ים ופיקסל 300נפתח בברירת מחדל לרוחב

 " width="600" height"=300הפרמטרים האלה בצורה הבאה: 

 ;" style="border:1px solid blackבצורה הבאה:  iframeאפשר לעשות מסגרת של 

<html> 

    <body> 

        <h1>Elecstudy.org</h1> 

        <h2><dt> Tag</h2> 

        <dl> 
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            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electronics</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electronics.</dd><br> 

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electricity</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electricity.</dd><br>       

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Programming</dt> 

            <dd>A Computer Science Portal  

   For Programming.</dd> 

        </dl>        

    <h2>HTML iframe Tag</h2> 

    <iframe src="http://www.elecstudy.org"title="Elecstudy" width=600 height=300 

style="border:1px solid black;">       

    </iframe> 

    </body> 

</html> 
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 גישה לספריות.
 . jpgונשמור לשם קבצי   imagesנכין ספריה בשם 

 

 

 קובץ יחסי: מתאר את הנתיב של הקובץ ביחס למיקום של קובץ דף האינטרנט הנוכחי. נתיב 

 : מציג את הנתיב של הקובץ שנמצא באותה תיקיה של קובץ דף האינטרנט הנוכחי. 1דוגמה 

<html> 

    <body> 

        <h1>Elecstudy.org</h1> 
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        <h2><dt> Tag</h2> 

        <dl> 

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electronics</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electronics. 

   <img src="Images/Arduino.jpg" alt="My Image" style="width:200px"> 

   </dd><br> 

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Electricity</dt> 

            <dd>A Computer Science  

   Portal For Electricity. 

   <img src="Images/esp32.jpg" alt="My Image" style="width:200px"> 

   </dd><br> 

            <!-- HTML dt tag --> 

            <dt>Programming</dt> 

            <dd>A Computer Science Portal  

   For Programming. 

   <img src="Images/pic.jpg" alt="My Image" style="width:200px"> 

   </dd> 

        </dl> 

    </body> 

</html> 
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: מציגה את הנתיב של הקובץ שנמצא בתיקייה מעל התיקיה של קובץ דף האינטרנט 2דוגמה 

התמונה הקיים בתיקייה בשם תמונות וקובץ דף האינטרנט הנוכחי קיים בתוך  הנוכחי. קובץ 

 תיקיית משנה, ואז צריך לשנות את הדרך לקובץ במקום: 

<img src="Images/pic.jpg" alt="My Image" style="width:200px"> 

 

 בצורה הבאה: 

 <img src="../Images/arduino.jpg" alt="My Image" style="width:200px"> 

 

: זה מראה את הנתיב של הקובץ שנמצא בתיקייה שנמצאת בשורש של ספריות המשנה 3דוגמה 

 הנוכחיות ואז צריך לשנות את הדרך לקובץ במקום: 
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<img src="Images/pic.jpg" alt="My Image" style="width:200px"> 

 

 בצורה הבאה: 

 <img src="/Images/arduino.jpg" alt="My Image" style="width:200px"> 

 

 טפסים בסיסים.
להעביר אותם   - , מאפשר לקלוט נתונים מהמשתמש ולהציג, לשמור או/וformטופס או באנגלית 

 לאתר אחר. 

< הוא צורה לסוגים שונים של רכיבי קלט, כגון: שדות טקסט, תיבות סימון, formהאלמנט >

 לחצני בחירה, לחצני הגשה וכו'. 

 גמה פשוטה ביותר: נראה דו 

<html> 

    <body> 

        <form> 

  <label for="fname">First name:</label><br> 

  <input type="text" id="fname" name="fname"><br> 

  <label for="lname">Last name:</label><br> 

  <input type="text" id="lname" name="lname"> 

</form> 

    </body> 

</html> 

 

 

 מה אנו רואים כאן? 

   פתיחת טופס.
   תווית שרק מציגה את שם השדה ולא קולטת נתונים.

<form> 
<label for="fname”> 

 

 מגדיר תווית עבור רכיבי טופס רבים.  <label>  התג
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< שימושי עבור משתמשי קורא מסך, מכיוון שקורא המסך יקרא בקול את  labelהאלמנט >

 התווית כאשר המשתמש מתמקד ברכיב הקלט.

< עוזר גם למשתמשים שמתקשים ללחוץ על אזורים קטנים מאוד )כגון לחצני  labelהאלמנט >

<, labelשכאשר המשתמש לוחץ על הטקסט בתוך האלמנט > מכיוון -בחירה או תיבות סימון( 

 הוא מחליף את לחצן הבחירה/תיבת הסימון. 

< כדי לאגד אותם  inputשל רכיב > id< צריכה להיות שווה לתכונת labelשל התג > forהתכונה 

 יחד. 

First nameזה מה ש :label  .מציג 

</label>  .סגירת תווית 

<"input type="text" id="fname" name="fname>  

 . fnameובשם ייחודי  fnameסוג הקלט תיבת טקסט עם שם זיהוי ייחודי 

</form>  .סגירת טופס 

 

 יש מספר תכונות:   inputלפונקציה 

 הסבר סוג 

<input type="text"> תיבת טקסט 

<input type="radio">  מתוך רשימת איברים. בחירה של איבר   –כפתור רדיו 

<input type="checkbox"> " כפתורV " -   בחירה של מספר איברים מתוך רשימת
 איברים. 

<input type="submit">  .כפתור שליחת נתונים וסגירת הטופס 

<input type="button">  .הצגת כפתור לחיצה 

 נראה מספר דוגמאות: 

 כפתור "רדיו": 

< מסוג רדיו כדי לספק למשתמשים לבחור inputמשתמשים בתג >כדי ליצור לחצן בחירה, אנו  

 מספר מוגבל של אפשרויות. 

 כפתור הבחירה חייב להיות משותף לאותו שם כדי שיתייחסו אליו כקבוצה. 

תכונת הערך מגדירה את הערך הייחודי המשויך לכל לחצן בחירה. הערך לא מוצג למשתמש, 

 לזהות איזה כפתור בחירה נבחר.   "שלח" כדי-אלא הוא הערך שנשלח לשרת ב

<html> 

    <body> 
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        <p>Choose your favorite Web language:</p> 

<form> 

  <input type="radio" id="html" name="fav_language" value="HTML"> 

  <label for="html">HTML</label><br> 

  <input type="radio" id="css" name="fav_language" value="CSS"> 

  <label for="css">CSS</label><br> 

  <input type="radio" id="javascript" name="fav_language" value="JavaScript"> 

  <label for="javascript">JavaScript</label> 

</form> 

</html> 

 

 

 תיבת סימון של מספר אפשרויות: 

< ואחריו בתיבת הסימון. זה נהוג  input, אנו משתמשים בתג >HTMLכדי ליצור תיבת סימון בשפת 

 לבחור אפשרויות נוספות בכל פעם. 

<html> 

    <body> 

        <p>Choose languages You want to choose?:</p> 

 

<form> 

  <input type="checkbox" id="lang1" name="lang1" value="Java"> 

  <label for="lang1"> Java</label><br> 

  <input type="checkbox" id="lang2" name="lang2" value="Python"> 

  <label for="lang2"> Python</label><br> 

  <input type="checkbox" id="lang3" name="lang3" value="C#"> 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


195 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

  <label for="lang3"> C#</label> 

</form> 

</html> 

 

 

 

Combobox –  .תפריט נפתח 

Combobox   משמש ליצירת תפריט נפתח בטופס שלכם המכיל אפשרויות מרובות. לכן, כדי ליצור

Combobox  בצורתHTML< אנו משתמשים בתג ,select< עם תג >option  זה ידוע גם בתור .>

 תפריט נפתח. 

<html> 

<head> 

  <title>Page Title</title> 

</head> 

<body> 

  <h2>Select Your Prefered Language</h2> 

  <form> 

   <select name="language"> 

     <option value="python">Python</option> 

     <option value="java">Java</option> 

     <option value="c#">C#</option> 

   </select> 

  </form> 

</body> 

</html> 
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 כפתור לשליחת נתונים:

<"input type="submit .מגדיר כפתור לשליחת נתוני הטופס למטפל בטופס > 

 מטפל הוא בדרך כלל קובץ בשרת עם סקריפט לעיבוד נתוני קלט.- הטופס

 המטפל בטופס מצוין בתכונת הפעולה של הטופס. 

<html> 

    <body> 

        <p>Please enter Your name.:</p> 

 

<form action="action_page.php"> 

  <label for="fname">First name:</label><br> 

  <input type="text" id="fname" name="fname" value="Mark"><br> 

  <label for="lname">Last name:</label><br> 

  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Taslitski"><br><br> 

  <input type="submit" value="Submit"> 

</form> 

</html> 

 דוגמה להכנסת סיסמה:

<html> 

<head> 

  <title>Page Title</title> 

</head> 
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<body> 

  <h2>Welcome To My Page</h2> 

  <form>    

<p>  <label>Username : <input type="text" /></label> </p> 

<p>  <label>Password : <input type="password" /></label> </p> 

<p>  <button type="submit">Submit</button>  </p>   

</form> 

</body> 

</html> 

 

 

 תעסוקה. ת כמלש  HTMLלפיתוח אתרים בשפת  חינמי   קורס מלא

  

 דוגמאות. 
 : 1דוגמה מס' 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<!-- Head Section content --> 
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<head> 

    <!-- Page title --> 

    <title>Basic Web Page</title> 

</head> 

<!-- Body Section content --> 

<body> 

    <!-- Used to display heading content --> 

    <h1>Welcome to Elecstudy.org</h1> 

    <!-- Used to display paragrapg content --> 

    <p>A computer science portal for electronics and electricity.</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 .2דוגמה מס' 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

  

<!-- Head Section Content --> 

<head> 

  

    <!-- Page title --> 

    <title>Basic form design using HTML</title> 

</head> 
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<!-- Body Section Content --> 

<body> 

  

    <!-- Heading Content --> 

    <h1>www.elecstudy.org</h1> 

  

    <h3>Basic form design using HTML</h3> 

  

    <!-- Creating a from --> 

    <form action="#"> 

        <fieldset> 

            <legend>Personal Details</legend> 

  

            <!-- Label and input field --> 

            <p> 

                <label>First name : <input name="firstName" /></label> 

            </p> 

  

            <p> 

                <label>Last name : <input name="lastName" /></label> 

            </p> 

  

            <!-- Label and radio button field --> 

            <p> 

                Gender : 

                <label><input type="radio" name="gender" 

                    value="male" /> Male</label> 

  

                <label><input type="radio" name="gender" 

                    value="female" /> Female</label> 
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            </p> 

  

            <p> 

                <label>Email : <input type="email" 

                    name="email" /></label> 

            </p> 

  

            <p> 

                <label>Date of Birth : <input type="date" 

                    name="birthDate"></label> 

            </p> 

  

            <!-- Label and textarea field --> 

            <p> 

                <label>Address : 

                    <br /> 

                    <textarea name="address" cols="30" 

                        rows="3"></textarea> 

                </label> 

            </p> 

  

            <!-- Creating a button --> 

            <p> 

                <button type="submit">Submit</button> 

            </p> 

        </fieldset> 

    </form> 

</body> 

  

</html> 
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 .3דוגמה מס' 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    <title>Page Layout</title> 

    <style> 

        .head1 { 

            font-size:40px; 

            color:#000099; 

            font-weight:bold; 

        } 

        .head2 { 

            font-size:17px; 

            margin-left:10px; 

            margin-bottom:15px; 

        } 

        body { 

            margin: 0 auto; 

            background-position:center; 
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            background-size: contain; 

        } 

       

        .menu {  

            position: sticky; 

            top: 0; 

            background-color: #000099; 

            padding:10px 0px 10px 0px; 

            color:white; 

            margin: 0 auto; 

            overflow: hidden; 

        } 

        .menu a { 

            float: left; 

            color: white; 

            text-align: center; 

            padding: 14px 16px; 

            text-decoration: none; 

            font-size: 20px; 

        } 

        .menu-log { 

            right: auto; 

            float: right; 

        } 

        footer { 

            width: 100%; 

            bottom: 0px; 

            background-color: #000; 

            color: #fff; 

            position: absolute; 
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            padding-top:20px; 

            padding-bottom:50px; 

            text-align:center; 

            font-size:30px; 

            font-weight:bold; 

        } 

        .body_sec { 

            margin-left:20px; 

        } 

    </style> 

</head> 

   

<body> 

       

    <!-- Header Section --> 

    <header> 

        <div class="head1">www.elecstudy.org</div> 

        <div class="head2">A computer science portal for Electronics and Electricity.</div> 

    </header> 

       

    <!-- Menu Navigation Bar --> 

    <nav class="menu"> 

        <a href="#home">HOME</a> 

        <a href="#news">NEWS</a> 

        <a href="#notification">NOTIFICATIONS</a> 

        <div class="menu-log"> 

            <a href="#login">LOGIN</a> 

        </div> 

      </nav> 
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    <!-- Body section --> 

    <main class = "body_sec"> 

        <section id="Content"> 

            <h3>Content section</h3> 

        </section> 

      </main> 

       

    <!-- Footer Section --> 

    <footer>Footer Section</footer> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 .4דוגמה מס' 

<html lang="en"> 

<head> 
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  <meta charset="UTF-8"> 

  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

  <title>Example </title> 

</head> 

<body> 

  <form> 

    <fieldset> 

      <legend>Personal Details</legend> 

<p> 

        <label> 

          Salutation 

          <br /> 

          <select name="salutation"> 

            <option>--None--</option> 

            <option>Mr.</option> 

            <option>Ms.</option> 

            <option>Mrs.</option> 

            <option>Dr.</option> 

            <option>Prof.</option> 

          </select> 

        </label> 

      </p> 

<p>        <label>First name: <input name="firstName" /></label> </p> 

  

<p>        <label>Last name: <input name="lastName" /></label>   </p> 

  

<p>        Gender : 

        <label><input type="radio" name="gender" value="male" /> Male</label> 

        <label><input type="radio" name="gender" value="female" /> Female</label> 
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      </p> 

<p>        <label>Email:<input type="email" name="email" /></label>  </p> 

  

<p>       <label>Date of Birth:<input type="date" name="birthDate"></label>  </p> 

  

<p>        <label> 

          Address : 

          <br /> 

          <textarea name="address" cols="30" rows="3"></textarea> 

        </label>  </p> 

 <p>   <button type="submit">Submit</button>        </p> 

  

     </fieldset> 

  </form> 

</body> 

</html> 
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 רשימה של תגים חשובים ביותר:
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 נסקי. הגהה: אושרת דובי

 : שכבת התובלה 3פרק 
 

 . עקרונות של שכבת התובלה

 

 תיאור של השכבה: 
בין שכבות האפליקציה והרשת, שכבת התובלה נמצאת בליבת ארכיטקטורת הרשת  שוכנת

ישירות לתהליכי היישום    ,את התפקיד הקריטי של מתן שירותי תקשורת ההשכבתית. יש ל 

 הפועלים על מארחים שונים.  

בפרק זה נבחן את השירותים האפשריים הניתנים על ידי פרוטוקול שכבת התובלה ואת  

מדים בבסיס גישות שונות למתן שירותים אלו. כמו כן, נבחן כיצד שירותים אלו  העקרונות העו

 . מיושמים ומופקים בפרוטוקולים קיימים

 .UDP-ו  TCPיינתן דגש מיוחד לפרוטוקולי האינטרנט, כלומר פרוטוקולי שכבת התחבורה בנוסף 

נסקור במהירות   והשירותים שהיא מספקת. בואו   היישוםבפרק הקודם נגענו בתפקידה של שכבת 

 ובלה: תאת מה שכבר למדנו על שכבת ה

פרוטוקול שכבת התובלה מספק תקשורת לוגית בין תהליכי יישומים הפועלים על מארחים  

שונים. בתקשורת "לוגית", אנו מתכוונים לכך שלמרות שתהליכי היישומים המתקשרים אינם  

ים של כדור הארץ, מחוברים  מחוברים פיזית זה לזה )אכן, הם עשויים להיות בצדדים שונ

באמצעות נתבים רבים ומגוון רחב של סוגי קישורים(, מהיישומים נקודת המבט, כאילו הם היו  

מחוברים פיזית. תהליכי יישום משתמשים בתקשורת הלוגית שמספקת שכבת התעבורה כדי 

   לשלוח הודעות זה לזה, ללא דאגה לפרטי התשתית הפיזית המשמשת לשאת הודעות אלו.

פרוטוקולי שכבת התחבורה מיושמים במערכות הקצה אך לא בנתבי רשת. נתבי רשת פועלים  

 הם אינם פועלים בשדות שכבת התחבורה.  (3 השכב) PDUsרק בשדות שכבת הרשת של 

-4- בצד השליחה, שכבת התובלה ממירה את ההודעות שהיא מקבלת מתהליך יישום שליחה ל

PDUs   כלומר, יחידות פרוטוקול של שכבת התובלה(. זה נעשה על ידי פירוק הודעות האפליקציה(
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 . PDUs-4לנתחים קטנים יותר והוספת כותרת שכבת התובלה לכל נתח כדי ליצור 

מוקף לתוך   PDU-4לשכבת הרשת, כאשר כל  PDUs-4לאחר מכן, שכבת התובלה מעבירה את 

3-PDU4קבלת את . בצד המקבל, שכבת התובלה מ-PDUs  הרשת, מסירה את כותרת משכבת

 מקבל. ה , מרכיבה מחדש את ההודעות ומעבירה אותן לתהליך יישום PDUs-4-התובלה מה 

 רשת מחשבים יכולה להפוך יותר מפרוטוקול שכבת תחבורה אחד לזמין ליישומי רשת.  

לים הללו מספק קבוצה  . כל אחד מהפרוטוקוUDP-ו  TCP -לדוגמה, לאינטרנט יש שני פרוטוקולים  

 שונה של שירותי שכבת תעבורה ליישום המפעיל. 

 

  ישל יישומים. בנוסף לשירות פיענוח ריבוי/ יכל פרוטוקולי שכבת התעבורה מספקים שירות

, פרוטוקול תעבורה יכול לספק שירותים אחרים להפעלת יישומים, כולל העברת  פיענוחריבוי/ 

 רבויות עיכוב.נתונים אמינה, ערבויות רוחב פס וע

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


211 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 

בורה. על מנת לשלוח  עשליחת נתונים מתהליך אחד לתהליך אחר מתבצעת על ידי שכבת הת

נתונים מתהליך אחד לאחר, ראשית עלינו לשלוח את הנתונים למארח היעד. על מנת להשיג 

מכיוון ששני התהליכים נמצאים  )נלמד בפרק הבא(, , אנו משתמשים בשכבת הרשת מטרה זאת 

 ונות. ברשתות ש

ייחודי    )פורט( בורה מוסיפה את הכותרת שלה, מקצה לכל תהליך מספר יציאהעכעת, שכבת הת

 ומעבירה אותו לשכבת הרשת.

 : העבורשירותי שכבת הת 

 

 

 . End to End Delivery -העברת הודעות מקצה לקצה 
ספציפי של שכבה זו אחראית להעברת ההודעות, לא רק ממארח למארח אחר אלא גם מתהליך 

תהליך במארח אחד מזהה מארח עמית שלו ברשת   מארח לתהליך ספציפי של מארח אחר.

 TSAP  - Transport Service Access Points)  , הידועים גם כמספרי יציאה.TSAPמרוחקת באמצעות  

 (. sNetwork service access pointכתובות  – NSAPאו מספרי פורטים(. )
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 . Reliability –אמינות 
מספק אמינות על ידי הצעת שירותים כמו משלוח לפי סדר של מנות לעיבוד, ללא אובדן   שרות

 נתונים ושליטה בשכפול נתונים. 

 . Error control  ,Sequence control ,Loss control ,Duplication controlבאנגלית מושגים האלה הם: 

 

 בקרת שגיאות •

ללא    שידורא בקרת שגיאות. במציאות, שום שידור לא יהיה התפקיד העיקרי של אמינות הו 

 אחוז. לכן, פרוטוקולי שכבת התעבורה נועדו לספק שידור ללא שגיאות.  100-שגיאות ב

ללא   שידורשכבת קישור הנתונים מספקת גם את מנגנון הטיפול בשגיאות, אך היא מבטיחה 

אינה מבטיחה את    "ת לצומתצומ". עם זאת, מהימנות של "מצומת לצומת" שגיאות בלבד 

 . "מקצה לקצה"המהימנות 

שכבת קישור הנתונים בודקת את השגיאה בין כל רשת. אם מוצגת שגיאה בתוך אחד הנתבים,  

א מזהה רק את השגיאות שהוצגו בין  ישגיאה זו לא תיתפס על ידי שכבת קישור הנתונים. ה 

השגיאות מקצה לקצה כדי    בורה מבצעת את בדיקתעההתחלה לסוף הקישור. לכן, שכבת הת

 לוודא שהחבילה הגיעה כהלכה. 

 

 בקרת רצף •

 בורה. עההיבט השני של המהימנות הוא בקרת רצף המיושמת בשכבת הת

ה אחראית על כך שהמנות המתקבלות מהשכבות העליונות ורבתע, שכבת הבמחשב המשדר

מחדש את   שניתן להרכיב  הא מבטיח י יוכלו לשמש את השכבות התחתונות. בצד הקולט, ה

 . ההודעההמקטעים השונים של  

 

 בקרת אובדן  •
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ה מבטיחה שכל שברי השידור יגיעו  תעבורבקרת אובדן היא היבט שלישי של אמינות. שכבת ה

, כל קטעי השידור מקבלים מספרי רצף על ידי שכבת במחשב המשדרליעד, לא חלק מהם. 

 הות את הקטע החסר.בורה של המקלט לזעתעבורה. מספרי רצף אלו מאפשרים לשכבת הת

 

 בקרת שכפול •

ה מבטיחה שלא יגיעו נתונים  תעבורבקרת שכפול היא ההיבט הרביעי של אמינות. שכבת ה

מאפשר  מנגנון כפולים ליעד. מספרי רצף משמשים לזיהוי החבילות האבודות; באופן דומה,  

 למקלט לזהות ולבטל מקטעים כפולים. 

 

 .Flow control  -שרות בקרת זרימה 
שכבת התעבורה אחראית על בקרת הזרימה של העברת הנתונים. כאן, המארח המקבל שולט 

בכמות הנתונים שיש לשלוח מהמארח השולח. זה משמש למניעת תקורה של נתונים על מארח  

המקלט מכיוון שתהיה אפשרות שמארח המקלט אינו מסוגל לעבד את הנתונים באותו קצב.  

 Selective "חזרה סלקטיבית" ) בקרת הזרימה באמצעותשכבת ההובלה מספקת את מנגנון 

Repeat.) 

(.  automatic repeat request - ARQחזרה סלקטיבית היא חלק מהבקשה החוזרת האוטומטית ))

- ימים שצוין לפי גודל חלון גם ללא צורך להמתין ליעם חזרה סלקטיבית, השולח שולח מספר פר

ACK אופן סלקטיבי מסגרת בודדת, אשר עשויה להיות המקלט עשוי לדחות ב. בודד מהמקלט

, שחייבות לשלוח כל פריים מאותה ARQזה מנוגד לצורות אחרות של ה.  משודרת מחדש לבד

נקודה שוב. המקלט מקבל מסגרות מחוץ לסדר ומאגר אותן. השולח משדר מחדש בנפרד  

 ( מסגרות שפג הזמן הקצוב.

 

 . Checksumבקרת שגיאות 
. המארח השולח  Checksum  בקרת השגיאות באמצעות סיביות בדיקת סכוםשכבה זו מספקת את 

הזה כדי  Checksumלט מפענח את ו. המארח הקמסויםבאמצעות אלגוריתם   Checksumיוצר 

 שיוכל לזהות את החבילות הפגומות.  

משתמשת   התעבורהבזמן השידור, אם יש רעשים, זה יכול לשנות את הנתונים. לפיכך, שכבת 

 בקשה החוזרת האוטומטית כדי לשדר מחדש את החבילות החסרות או השגיאות: בשיטת ה

Checksum   מת ומוגדרת של הודעה הוא סכום אריתמטי של מילות קוד הודעה באורך מילה מסוי

, למשל ערכי בתים, וערך השיא שלהן. הסכום נשלל באמצעות משלים אחדים, ומאוחסן  מראש

ה את ההודעה. בצד המקבל, ניתן לחשב סכום ביקורת או מועבר כמילת קוד נוספת המרחיב 

 חדש, מההודעה המורחבת.

סיביות זוגיות, ספרות בדיקה   הסכום כולל , מתגלה שגיאה. 0אם סכום הבדיקה החדש אינו 

ובדיקת יתירות אורכית. נניח שיש לנו הודעה ארוכה למדי, שניתן לחלק אותה באופן סביר  

מצבר באותו רוחב של  גדירבתים, למשל(. אנו יכולים לה 128למילים קצרות יותר )הודעה של 

 מילה נכנסת, להוסיף אותה למצבר.שמילה )בייט אחד, למשל(, וככל 

, במקרה זה(. המילה 129כאשר המילה האחרונה נוספה, תוכן המצבר מצורף להודעה )כבייט 

סכום הבדיקה. אם  . כעת, המקלט מבצע את אותה פעולה, ובודק את checksumשנוספה נקראת 

 סכומי הבדיקה מתאימים, אנו מניחים שההודעה נשלחה ללא שגיאה. 
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 לדוגמא: 

נסכם שני מספרים. רואים שיש נשא. נחבר אותו לתחילת מילה ואז נהפוך אחדים לאפסים  

 הנשלח.checksum - ואפסים לאחדים. זה ה

 

 

 . Multiplexing/Demultiplexing –מרבב ומפלג הודעות 
 

  מארח השולחהל על השימוש היעיל של הרשת באמצעות ריבוי. יכול להיות מקרה שמק זה  םג

, אבל יש רק שכבת תחבורה אחת בכל פעם.    בו זמניתמספר תהליכים ו לשלוח מנות ך צרי

מובחנים על ידי היציאה  הנתונים  פרוטוקול מקבל נתונים מהתהליכים השונים,  הבשכבה זו,  

 כותרת.  להםשהוקצתה להם, ומוסיף 

, כדי לעבד את הנתונים הנכנסים. כאן, שכבת צריך לבצע תהליך פילוג  המארח של המקלט

  פורטיםהתעבורה מבדילה את כל הנתונים ושולחת אותם לתהליכים שלהם בהתאם לכתובות ה

 . שלהם

 

 

 

   segmentsמבנה המקטעים 
י שכבות במודל  כדי להבין כיצד מסודרים מקטעים )סגמנטים( נראה שמות של חבילות מידע לפ 

OSI  ובמודלTCP/IP  . 
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 :Segmentsסגמנטים )מקטעים(  •

מתווספת  לחלקים הקטנים יותרו , הנתונים משכבת האפליקציה מחולקים לחלקים קטנים יותר

. אבל בדרך כלל, הכותרת היא  B 60 -ל B 20. גודל הכותרת יכול להשתנות בין TCPהכותרת 

 הם אופציונליים(   B 40)שאר  B 20בגודל 

 כוללת: TCPהכותרת של 

 Source Port -  . יציאת מקור1
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 Destination Port -  יעד  יציאת. 2

 Flag bits - . סיביות דגל 3

 Sequence Number of the Segmentsסגמנט. של ה ץ. מספר ר4

 Checksumקוד בדיקת שגיאות.  . 5

 ופציונלי.  . שדה א6

 

 . Packetsמנות  •

 ורה עוברים עיבוד נוסף ליצירת המנות.  עבקטעים המתקבלים משכבת התמ

יש   IP- . לכותרת ה(B 20  בדרך כלל). B 60עד  B 20 - יש כותרת בגדלים משתנים מ IP-לחבילת ה

 : גון שדות רבים, כ

 Source IP Address מקורשל ה IP. כתובת 1

 Destination IP Address  יעדהשל   IP. כתובת 2

3 .TTL זמן לעזוב(  - time to leave) 

 Identification . זיהוי4

 . סוג פרוטוקול 5

 . גרסה )גרסה של פרוטוקול( 6

 . אפשרויות 7

 : עכשיו בואו נבין את הרעיון

 בורה ללא שינויים.  עמכיל את הפלח שהתקבל משכבת הת  IP-גוף ה 

 הכוללת את השדות כפי שהוזכר לעיל.    IP-ספת כותרת ה, מתווIP-לגוף ה

ממשיך להשתנות עם כל   TTL- משתנות ללא הרף כמו החבילות ברשתות מכיוון ש  IP-כותרות ה 

( הופכים את Transport-יחד עם הגוף )המכיל את הקטע משכבת ה  IP-קפיצה. לפיכך כותרת ה

 .  Packetאו באופן עממי רק  IP Packet-ה

של הרשת MTU  (maximum transmission units  )ראית גם לפיצול אם נדרש כאשר  שכבה זו אח

ניתן לצפות בסרטונים קצרים   –בתוכנית הלימודים   לא כלול  (MTU קטן. פיצול זה נעשה בנתבים.

 בסוף הפרק כדי להרחיב את הידע(. 

 .Frames –מסגרות  •

המנות שהתקבלו משכבת הרשת עוברות עיבוד ליצירת המסגרות. שכבת הקישור של הנתונים  

 : הכותרת מורכבת מהשדות .כותרתמוסיפה 

 מקור של ה   Mac. כתובת 1

 יעדה של  MAC. כתובת 2

 . נתונים 3

 ההודעה.   . אורך4

5 .Checksum  
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- . כתובת הARP(Address Resolution Protocol)-באמצעות ה מתורגמת MAC- השל כתובת המקור 

MAC  של המקור והיעד ימשיכו להשתנות ככל שהמסגרת זזה ברשת. השינוי של כתובת ה-MAC 

 משכבת הרשת. יםשמתקבל יםקטעמנעשה על ידי הנתבים. נתונים הם 

 

 (.Cape Town[ מתוך קורס של אוניברסיטת 21)]
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  UDPשירותים לא מקושרים: פרוטוקול 

 פרוטוקול. תיאור כללי של 
UDP  ראשי תיבות שלUser Datagram Protocol . 

UDP  ובלה ללא רצף. של תמספק פונקציונליות  אשרהוא פרוטוקול פשוט 

UDP  .הוא פרוטוקול ללא חיבור 

 רות והגודל. כאשר אמינות ואבטחה פחות חשובים מהמהי אותנו סוג זה של פרוטוקול משמש

UDP   הוא פרוטוקול ברמת תעבורה מקצה לקצה שמוסיף כתובות ברמת תעבורה, בקרת שגיאות

checksum  נתונים מהשכבה העליונה. האורך על ומידע 

 . User Datagram -ידועה כ UDPהחבילה המופקת על ידי פרוטוקול 

 

(datagram   פרוטוקול על גבי רשת תקשורת מבלי ליצור העל ידי   תמידע המועבר  חבילת היא

 תחילה חיבור וליצור ערוץ וירטואלי.  

כל פרוטוקול שאינו יוצר חיבור מקדים )וגם בדרך כלל אינו שולט בסדר השידור והקליטה  

 .   datagram ושכפול מנות( נקרא פרוטוקול

 וכו'.   Ethernet, IP, UDPכאלה, למשל, הם הפרוטוקולים 

מכילה את כתובת היעד המלאה   datagram" נבחר באנלוגיה למילה טלגרם. כל  datagramהשם "
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בכותרת שלה ולכן היא בלתי תלויה לחלוטין בנתונים אחרים, ובאופן כללי ניתן להעביר לנמען 

 חלק מאותה הודעה, בדרכים שונות.  םנתונים, גם אם ה 

 . UDP -ב  יםמבנה מקטע

 31 - 16 15 - 0 סיביות 

משדרפורט של  0-31  (Source port) פורט של מקלט (Destination port) 

32-63   DataGram  אורך של (Length) קוד בקרת שגיאות (Checksum) 

 (Data) נתונים ...-64

 

 מספרי פורטים. 
 מאחסנים את מספרי היציאה עבור המקור והיעד.  UDPים הראשונים של כותרת תארבעת הב

ם וירטואליים שונים, בדומה לאופן שבו פורטי רשת יכול לקבל הודעות בלמחובר אשר מכשיר 

 . שונים לקבל סירות. היציאות השונות עוזרות להבחין בין סוגי תעבורת רשת יםיכולים נמל

 . UDPיתרונות וחסרונות של  
 : UDPיתרונות של 

 שידור . עיכוב 1

חווה פחות עיכוב  מקלט  , לעתים קרובות הUDP-בכל פעם שהנתונים מתקבלים על ידי המקלט ב

בשידור. הסיבה לכך היא שגם אם החבילות הולכות לאיבוד בדרך ההעברה שלהן, זה לא מחייב  

 UDPאותן לשדר מחדש. וגם אין צורך בהגדרת חיבור. בעיקרון בשל עיכוב השידור הנמוך הזה, 

 ותו לאידיאלי לשימוש ביישומים רגישים לעיכוב. הופך א

 

 Multicast. אפליקציות 2

מומלץ בעת שימוש ביישומי שידור מרובים מכיוון שהם מבצעים ריבוי נקודות   UDPבדרך כלל 

למטרה זו, על השולח לרשום את תעריפי השליחה עבור   TCP-שימוש ב כדי לעשותבקלות. 

 .UDP-ל להיות מורכב. זו הסיבה שבגללה משתמשים כאן בהמקלטים הספציפיים. תהליך זה יכו

 

 . מהירות חיבור 3

UDP   הם בדרך כלל מהירים יותר בגלל היעדר שדות אישור. הם גם לא צריכים לחכות לאישור או

 להחזיק את הנתונים בזיכרון. 

 

 . זמן עיבוד 4

UDP  משתמש לעתים קרובות במנות עם גודל קטן וכותרות קטנות. בשל נוכחותם של כותרות

בסופו של דבר דורש פחות לוקחים פחות זמן בעיבוד החבילות, מה ש  UDPקטנות, פרוטוקולי 

 זיכרון לפעולות. 
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 . איתור שגיאות 5

ברירת המחדל. זה בוחן את הכותרת ואת הנתונים של  כ אין מנגנון בדיקת שגיאות UDP-ל

 . עם זאת, לא יינקטו צעדים נגדם. checksum-החבילה. למטרה זו, הוא משתמש בשיטת ה 

 : UDPחסרונות של 

 . חסר חיבור 1

UDP  כלומר אינו מצריך בהכרח מעגל וירטואלי לפני תהליך העברת הנתונים.   ", חיבורחסר  " הוא

לכן, ללא כל הכנה או משא ומתן ניתן לשלוח נתונים גרם למקלט. המקלט צריך להיות מסוגל 

 לטפל בהם. 

 

 . לא אמין 2

UDP  שידור חוזר, אישור או פסק זמן. בכל פעם שנשלחב  שימושבדרך כלל לא אמין כי אין כאן  

גרם נתונים, לא ניתן להבטיח שהוא יימסר למארח היעד שלו. לפעמים גרם הנתונים יכול ללכת 

פעמיים. החלק הגרוע ביותר הוא שאין אפילו אינדיקציה לכך אלא אם   הימסרלאיבוד בדרכו או ל 

 המארח מחליט להזכיר אותם. עם זאת, שיעורי תקלות מסוג זה נמוכים מאוד בחיבורי רשת. 

 

 גוי . סדר ש3

. לא ניתן להבטיח שהרצף UDP-מלבד שגרמי נתונים לא נמסרו, זה יכול להיות לא תקין גם ב

שבו נשלחים גרמי הנתונים יהיה באותו סדר כאשר הוא מגיע ליישום המארח. לפעמים ניתן  

להזמין את החבילות באופן שמקבלים תחילה חבילה שנשלחה באיחור. אין דרך לחזות את  

 שהן מתקבלות. הפקודות הללו עד 

 

 (Congestion) . אין בקרת גודש4

, UDP- . מכיוון שאין שיטות בקרת גודש בUDP-, שיטות בקרת גודש אינן קיימות בTCP-שלא כמו ב 

עלול לגרום לעומס. על כך אין הגבלות שניתן  UDPמספר רב של נתונים המועברים באמצעות 

 להטיל. 

 

 .תמיכה בנתב5

, נתבים הם די רשלניים. הסיבה לכך היא שבכל פעם שגרם נתונים מתנגש UDP-מצד הטיפול ב

 . TCPיימחקו עוד לפני מנות   UDPהוא לא ישדר אותם מחדש. חוץ מזה בנתב מנות 

 

 UDPיישומים של 
 

UDP תגובה פשוטה כאשר גודל הנתונים קטן ולכן יש פחות דאגה לגבי  -משמש לתקשורת בקשה

 ושגיאות. בקרת זרימה  
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 תומך במיתוג מנות.  UDPזהו פרוטוקול מתאים לריבוי שידורים שכן 

UDP   משמש עבור כמה פרוטוקולי עדכון ניתוב כמוRIP (Routing Information Protocol) . 

משמש בדרך כלל עבור יישומים בזמן אמת שאינם יכולים לסבול עיכובים לא אחידים בין קטעים  

 של הודעה שהתקבלה. 

 

 כפרוטוקול שכבת תחבורה:  UDP-תמש במש  מי

NTP (Network Time Protocol )פרוטוקול זמן רשת 

DNS (Domain Name Service  )שירות שמות דומיין 

BOOTP, DHCP. 

NNP (Network News Protocol )פרוטוקול חדשות ברשת 

 . TFTP, RTSP, RIPים  פרוטוקול

 - UDPשכבת היישום יכולה לבצע חלק מהמשימות באמצעות 

 Trace Route  מסלול עקבות

 Record Route מסלול רישום

 Timestamp  חותמת זמן

UDP  לוקחDatagram  הרשת, מצרף את הכותרת שלו ושולח אותה למשתמש. אז זה  משכבת

 עובד מהר. 

 

  TCPשירותים מקושרים: פרוטוקול 
 ( James F. Kurose, Keith W. Ross [10])הפרק מתבסס על ספר של 
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    TCPהתכונות העיקריות של 
הוא פרוטוקול שכבת התעבורה   ( Transmission Control Protocol) רהו עבתפרוטוקול בקרת ה

ובלה אמין בין תהליכים באמצעות תומספק שירות  IP  פרוטוקול הנפוץ ביותר. הוא עובד יחד עם

 . IP-כבת הרשת המסופק על ידי פרוטוקול השירות ש

 לשכבת האפליקציה הם כדלקמן:   TCP-השירותים השונים שמספק ה

 - תקשורת בין תהליך לתהליך  

TCP   מספק תהליך לעיבוד תקשורת, כלומר, העברת נתונים המתרחשת בין תהליכים בודדים

יציאה. מספרי היציאה   המבוצעים במערכות קצה. זה נעשה באמצעות מספרי יציאה או כתובות

 סיביות שעוזרים לזהות איזה תהליך שולח או מקבל נתונים במארח.  16הם באורך 

 -   ימת נתוניםמכוון זר

שמחלקים  IPאו  UDP-המשמעות היא שהנתונים נשלחים ומתקבלים כזרם של בתים )בניגוד ל

,  TCP-ור ה או מנות(. עם זאת, שכבת הרשת המספקת שירות עב datagrams-ים ל ט את הבי

מקבץ מספר בתים יחד למקטע ומוסיף כותרת  TCPשולחת חבילות מידע ולא זרמי בתים. לפיכך,  

לכל אחד מהמקטעים הללו ולאחר מכן מספק את המקטעים הללו לשכבת הרשת. בשכבת 

יש מידע שנדרש  TCP-לשידור. לכותרת ה IPהרשת, כל אחד מהמקטעים הללו מוקף בחבילת 

 יידונו יחד עם מבנה המקטע.למטרות בקרה אשר 

 -   שירות דופלקס מלא

 המשמעות היא שהתקשורת יכולה להתקיים בשני הכיוונים בו זמנית. 

 -  שירות מכוון חיבור 

 שלבים שונים:  3מספק שירות מכוון חיבור. הוא מגדיר  UDP  ,TCPשלא כמו 

 יצירת חיבור  •

 העברת נתונים  •

 סיום חיבור  •

 -   מהימנות

TCP אמין מכיוון שהוא משתמש ב-checksum  לזיהוי שגיאות, ניסיונות לשחזר מנות אבודות או

פגומות על ידי שידור חוזר, מדיניות אישור וטיימרים. הוא משתמש בתכונות כמו מספר בתים  

 ומספר רצף ומספר אישור על מנת להבטיח אמינות. כמו כן, הוא משתמש במנגנוני בקרת גודש.

 - בּובירִ 

TCP בשולח ובמקבל בהתאמה, שכן ניתן ליצור מספר חיבורים לוגיים בין   פילוג ו  במבצע ריבו

 מספרי יציאות דרך חיבור פיזי. 
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 מבנה מילת שידור. 
 אפשר לציין מבנה מילת שידור בשורה אחת.  -מילת שידור ארוכה ועקב כך אי 

 

 פירות שדות של מילת שידור:
להגדרת הכתובת של תוכנית היישום במחשב מקור. זה שדה  א משמש ומקור: ה ה  פורטכתובת 

 סיביות.  16של 

א משמש להגדרת הכתובת של תוכנית היישום במחשב יעד. זה שדה של  ו יעד: הה  פורטכתובת 

 סיביות.  16

סיביות  32של  "מספר הרצף"או יותר. שדה  TCPמספר רצף: זרם נתונים מחולק לשני מקטעי 

 נים בזרם נתונים מקורי. מייצג את המיקום של הנתו

מאשר את הנתונים ממכשירי תקשורת אחרים. אם    סיביות 32מספר אישור: מספר אישור בן 

 , אז הוא מציין את מספר הרצף שהמקלט מצפה לקבל. 1-מוגדר ל ACKשדה 
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סיביות. הגודל המינימלי   32במילים של  TCP-(: הוא מציין את גודל כותרת הHLENאורך כותרת )

מילים. לכן, הגודל המקסימלי   15מילים, והגודל המקסימלי של הכותרת הוא   5ת הוא של הכותר

 בתים.  20הוא   TCP- בתים, והגודל המינימלי של כותרת ה 60הוא    TCP- של כותרת ה

 שמור: זהו שדה שש סיביות ששמור לשימוש עתידי. 

ית בקרה מגדירה  סיביות בקרה: כל סיביות של שדה בקרה פועלות בנפרד ובאופן עצמאי. סיב

 את השימוש בקטע או משמשת כבדיקת תוקף עבור שדות אחרים. 

 סיביות המגדיר את גודל החלון.  16גודל חלון: החלון הוא שדה של 

Checksum: Checksum   סיביות המשמש לזיהוי שגיאות.  16הוא שדה של 

סיביות זה הוא היסט ממספר הרצף המציין   16, אז שדה 1-מוגדר ל URGמצביע דחוף: אם דגל  

 שזהו בייט נתונים דחוף אחרון. 

 אפשרויות וריפוד: הוא מגדיר את השדות האופציונליים המעבירים את המידע הנוסף למקלט.

 

 דגלים במילת שידור.
 ישנם שישה סוגים של דגלים בשדה הבקרה: 

• URG השדה :URG .נתונים בתוך קטע עם דגל  מציין שהנתונים בקטע דחופיםURG = 1  

מועברים לשכבת היישום באופן מיידי, גם אם יש יותר נתונים שיינתנו לשכבת היישום. הוא  

משמש כדי להודיע למקבל לעבד את החבילות הדחופות לפני עיבוד כל החבילות  

 ם הידועים יתקבלו.יקבל הודעה כאשר כל הנתונים הדחופי  המקלטהאחרות. 

• ACK כאשר שדה :ACK  .הוא משמש לאשר מנות    מוגדר, הוא מאמת את מספר האישור

שהתקבלו בהצלחה על ידי המארח. הדגל מוגדר אם שדה מספר האישור מכיל מספר  

 אישור חוקי. 

• PSH השדה :PSH   משמש ליידע את השולח שיש צורך בתפוקה גבוהה יותר, כך שאם

בורה כברירת מחדל  עשכבת הת ים עם תפוקה גבוהה יותר.אפשר, יש לדחוף נתונ

תשלח מספיק נתונים השווים לגודל המקטע המרבי,   יישום ממתינה זמן מה עד ששכבת ה

כך שמספר החבילות המועברות ברשת מצטמצם מה שלא רצוי על ידי אפליקציה כלשהי  

המקלט מאחזת  כמו יישומים אינטראקטיביים )צ'אט(. באופן דומה שכבת העברה בקצה 

 מנות ומשדרת לשכבת היישום אם היא עומדת בקריטריונים מסוימים. 

ומיד שולחת את הקטע   PSH = 1בורה קובעת ע. שכבת התPSHבעיה זו נפתרת באמצעות 

תעבורה  שכבת כאשר לשכבת הרשת ברגע שהוא מקבל אות משכבת האפליקציה. 

 מיד את הנתונים לשכבת היישום.  ה מעבירהיא   PSH = 1 רואהמקלט ב

במקום   ,אומר למקלט לעבד את החבילות הללו כשהן מתקבלות דגלבאופן כללי, 

 לאחסן אותן. 

• RSTבור ה: סיבית האיפוס משמשת לאיפוס חי-TCP   כאשר יש בלבול כלשהו במספרי

- מרגיש שמשהו לא בסדר בחיבור ה  RSTהוא משמש להפסקת החיבור אם השולח   הרצף.

TCP   או שהשיחה לא אמורה להתקיים. זה יכול לקבל שליחה מצד המקלט כאשר מנות

 נשלחות למארח מסוים שלא ציפה לה. 

• SYN השדה :SYN  סוגים של מקטעים: בקשת  משמש לסנכרון מספרי הרצף בשלושה

הוא משמש בשלב    .Acknowledge( ואישור ACKחיבור, אישור חיבור )עם ערכת סיביות 

בין שני המארחים. רק  שלביהראשון של שלב יצירת החיבור או תהליך לחיצת יד תלת 

החבילה הראשונה מהשולח וגם מהמקבל צריכה להגדיר את הדגל הזה. זה משמש  

 לקצה השני איזה מספר רצף עליהם לקבל.  סמןף, כלומר לרצהמספר של  לסנכרון 
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• FIN השדה :FIN  משמש ליידע את מודול ה -TCP   .המקבל שהשולח סיים לשלוח נתונים

הוא משמש בסיום חיבור בשלושה סוגים של מקטעים: בקשת סיום, אישור סיום ואישור  

הוא משמש לבקשת סיום חיבור, כלומר כאשר אין יותר נתונים מהשולח, הוא    ביטול.

מבקש סיום חיבור. זוהי החבילה האחרונה שנשלחה על ידי השולח. זה משחרר את  

 את החיבור.)מנתק(  ם השמורים ומבטל המשאבי 

 

 :RSTלבין  FINהשוואה בין 

RST FIN 

 מייד מסיים את התקשורת בצורה גמישה  אומר לצד שני לסיים את הקישור 

 רק צד אחד מסיים את התקשורת כל השיחה מסתיימת 

 אין איבוד נתונים   העברת נתונים לא השולמה ומבטלת  

מחזיק את התקשורת עד שהוא   FINמקבל של  מקלט חייב לסיים את הקשר
 רוצה לסיים את התהליך.

 

 

 .URGלבין   PSHהשוואה בין 

URG PSH 

רק נתונים שצריכים מייד לטפל מועברים  
 מחוצץ למקלט. 

כל הנתונים בחוצץ צריכים להיות מועברים  
 במקלט או משדר. 

 הנתונים לפי סדר מקורי סדר העברת  סדר העברת הנתונים לא לפי סדר מקורי 

 

 

 . TCPלבין  UDPהבדל בין  

 TCP UDP נושא 

TCP הגדרה    ( ווירטואלי  מעגל  בונה  virtual 

circuit ( לפני שליחת מידע.    

UDP ללא     היעד  למחשב  ישירות  מידע  שולח 

בניית מעגל  ווירטואלי, ללא בדיקה האם מחשב  

 היעד מוכן לקבלת מידע. 

-Connectionפרוטוקול מסוג  סוג חיבור

Oriented 

  Connectionlessפרוטוקול מסוג 

 גבוהה  נמוכה מהירות 

 פרוטוקול לא אמין פרוטוקול אמין אמינות 

אורך 

 הכותרת 

ביתים 20 ביתים 8   
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Ack ל )ממתין  אישור  Acknowledgment  )

אפשרות  לו  ויש  נתונים  קבלת 

 לשליחה חוזרת של חבילות שנאבדו.

פרוטוקול ממתין לקבלת אישור קבלת נתונים 

ולא שולח חבילות חוזרות במקרה של שגיאת 

 שידור.

 

 TCPהאלגוריתם של השולח של 

 (. Handshakeשלבים של לחיצת יד ) 3
TCP ( מספק תקשורת אמינה עם משהו שנקרא הודאה חיובית עם שידור מחדשPAR - Positive 

Acknowledgement with Re-transmission( יחידת פרוטוקול הנתונים .)PDUבורה  ע( של שכבת הת

שולח מחדש את יחידת הנתונים עד שהוא מקבל   PAR-נקראת קטע. כעת מכשיר המשתמש ב

אישור. אם יחידת הנתונים שהתקבלה בקצה המקלט פגומה )היא בודקת את הנתונים עם  

בורה המשמשת לזיהוי שגיאות(, המקלט משליך את  עפונקציונליות הבדיקה של שכבת הת

 ור חיובי. הקטע. אז השולח צריך לשלוח מחדש את יחידת הנתונים שעבורה לא התקבל איש

להבין מהמנגנון שלעיל ששלושה מקטעים מוחלפים בין שולח )לקוח( למקלט )שרת( כדי   ניתן

 אמין.    TCPליצור חיבור 

 כיצד המנגנון הזה עובד:  נבין לעומק

 

 (: SYN) 1שלב 

 SYN (Synchronizeבשלב הראשון, הלקוח רוצה ליצור חיבור עם שרת, הוא שולח קטע עם 

Sequence Number)   סגמנטמספר )שמודיע לשרת שהלקוח צפוי להתחיל תקשורת ובאיזה רצף  

   תי(.תחלה

 (: SYN + ACK) 2שלב 

 SYN-ACK. Acknowledgement(ACK)השרת מגיב לבקשת הלקוח עם סיביות אות בשלב זה, 

מסמל עם איזה מספר רצף הוא צפוי להתחיל   SYN-מסמל את התגובה של הקטע שהוא קיבל ו 

 סגמנט. את ה

 (:  ACK) 3שלב 

אחרון הלקוח מאשר את תגובת השרת ושניהם יוצרים חיבור אמין אתו הם  שלישי והבחלק ה

 . יתחילו את העברת הנתונים בפועל

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


228 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 TCPהקמת חיבור 
TCP   הוא פרוטוקול מכוון חיבור וכל פרוטוקול מכוון חיבור צריך ליצור חיבור על מנת לשמור

 משאבים בשני הקצוות המתקשרים. 

 

 :קשר הקמת

 . השולח מתחיל את התהליך עם הדברים הבאים: 1

 (: מכיל את מספר הרצף הראשוני האקראי שנוצר בצד השולח. Seq=521מספר רצף )

בקש מהמקלט לסנכרן את מספר הרצף שלו עם מספר הרצף שצוין מ(: Syn=1) סנכרון דגל 

 לעיל. 

את גודל המקטע המרבי שלו, כך שהמקלט   קובע(: השולח MSS=1460 Bגודל מקטע מרבי )

בכותרת  Optionקיים בשדה  MSSשלא ידרוש פיצול כלשהו. שדה  (Datagramם )שולח נתוני גר

TCP . 

ץ שלו בה הוא צריך לאחסן הודעות וצעל קיבולת הח מיידע(: השולח  B 14600גודל חלון )חלון=

 מהמקלט. 

  

2 .TCP לח וגם המקבל דורשים חלון לקבלת הודעות  הוא פרוטוקול דופלקס מלא כך שגם השו

 זה מזה. 

 (: מכיל את מספר הרצף הראשוני האקראי שנוצר בצד המקלט. Seq=2000מספר רצף )

 : בקש מהשולח לסנכרן את מספר הרצף שלו עם מספר הרצף שצוין לעיל.Syn (Syn=1)דגל 

י שלו, כך שהמקלט גודל המקטע המקסימל מיידע מהו(: השולח MSS=500 Bגודל מקטע מרבי )

 . TCPבכותרת   Optionקיים בשדה   MSSשלא ידרוש פיצול כלשהו. שדה  םרושולח נתונים ג 

כדי   B 500, כלומר MSS, שני הצדדים מסכימים למינימום MSSreceiver <MSSsender-מאחר ש

 למנוע פיצול של מנות בשני הקצוות. 

זהו גודל חלון השליחה של  ) ות.מנ 29=  14600/500לכן, המקלט יכול לשלוח לכל היותר 

 ( המקלט.

בה הוא צריך לאחסן  ,  ץ שלו וצקיבולת הח מיידע מהי(: המקלט B 10000 גודל חלון )חלון=

 הודעות מהשולח. 

זהו גודל חלון השליחה של  ) מנות. 20=  10000/500לכן, השולח יכול לשלוח לכל היותר 

 (. השולח

מתקבל על ידי המקלט, הוא מגיש בקשה  521שמספר רצף (: מכיוון Ack no.=522מספר אישור )

שהוא החבילה הבאה הצפויה על ידי המקלט מכיוון שדגל  Ack no.=522ף הבא עם ילמספר הרצ

Syn רצף צורך . 

מכיל את הרצף הבא המצופה על ידי    ,האישוראת מספר  מ: אומר ששדה ACK (ACk=1)דגל 

 המקלט. 

 חיבור באופן הבא: היצירת  הסופית ל  התגובה. השולח מבצע את  3
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ף י צורך מספר רצ SYNבשלב הראשון ודגל  521(: מכיוון שמספר רצף =  Seq=522מספר רצף )

 .522מכאן, מספר הרצף הבא יהיה ,  אחד

מהמקבל עם מספר רצף   SYN=1(: מכיוון שהשולח מאשר חבילה Ack no.=2001מספר אישור )

 .2001אז, מספר הרצף הבא הצפוי הוא  2000

 : אומר ששדה מספר האישור מכיל את הרצף הבא המצופה על ידי השולח.ACK (ACK=1)ל דג

 

 .TCPחיבור  ניתוק
 . 1-מוגדר ל  FIN bit-קטעי סיביות לשרת ש גם  שלוחלנצטרך   בתחילת ניתוק

TCP  :תומך בשני סוגים של מהדורות חיבור כמו רוב פרוטוקולי התחבורה המוכוונים לחיבור 

 : שחרור חיבור חינני 

 את הצדדים של החיבור.  יםגרובמהדורת חיבור חיננית, החיבור פתוח עד ששני הצדדים ס

 : שחרור חיבור פתאומי

שתמש אחד סוגר את אחת נאלצת לסגור את החיבור או שמ TCPבשחרור חיבור פתאומי, ישות 

 שני כיווני העברת הנתונים. 

 

 שחרור חיבור פתאומי: 

 : במצבים הבאים RSTנשלח. ניתן לשלוח קטע  RSTשחרור חיבור פתאומי מתבצע כאשר קטע 

 שאינו קיים.  TCPעבור חיבור  SYNכאשר התקבל קטע שאינו 

ם כותרת לא חוקית.  כאשר מתקבל קטע ע RSTמסוימים שולחים קטע  TCPבחיבור פתוח, יישומי 

 זה ימנע התקפות על ידי סגירת החיבור המתאים. 

 .  RSTקיים, הם שולחים קטע  TCPכאשר יישומים מסוימים צריכים לסגור חיבור  

 . חוסר משאבים לתמיכה בחיבורכאשר קיים קיים   TCPחיבור  ניתן לסגור 

 כעת לא ניתן להגיע למארח המרוחק והפסיק להגיב. 
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אם הוא לא שייך לאף חיבור קיים אחר,   00, הוא צריך להכיל RSTשולחת קטע  TCPכאשר ישות 

הוא צריך להכיל את הערך הנוכחי של מספר הרצף עבור החיבור ומספר האישור צריך להיות 

 מוגדר לרצף הצפוי הבא בחיבור זה. 

 

 שחרור חיבור חינני: 

 .  TCPשל כותרת  FIN- ה היא באמצעות דגל TCPהדרך הנפוצה לסיום חיבור 

 מנגנון זה מאפשר לכל מארח לשחרר את הצד שלו בחיבור בנפרד. 

 

 : TCP-כיצד פועל המנגנון ב

 – מלקוח(  FIN) 1שלב 

שים לב שהשרת יכול גם  נ את החיבור. ) יים )לנתק(נניח שיישום הלקוח מחליט שהוא רוצה לס

לשרת  1-מוגדרת ל  FINעם סיבית   TCPלשלוח קטע צריך לקוח האת החיבור(.   נתקלבחור ל

 . FIN_WAIT_1ולהיכנס למצב 

 (.ACKמהשרת עם אישור ) TCP, הלקוח ממתין לקטע FIN_WAIT_1במצב 

 –משרת(  ACK) 2שלב 

( ACKמהשולח )לקוח(, השרת שולח מיד קטע אישור )   FINכאשר השרת קיבל את קטע הסיביות 

 אל השולח )לקוח(. 

 – )לקוח ממתין(  3שלב 

אישור. כאשר הוא מקבל פלח  קטע מהשרת עם  TCP, הלקוח ממתין לקטע FIN_WAIT_1במצב 

 . FIN_WAIT_2זה, הלקוח נכנס למצב  

 . 1-ת למוגדר FIN, הלקוח ממתין לקטע נוסף מהשרת כשהסיבית  FIN_WAIT_2במצב 

 - משרת(  FIN) 4שלב 

לאחר זמן מה כאשר השרת שולח את קטע  Sender(Client)-לקוח ל FIN -השרת שולח את קטע ה

 כלשהו בשרת(. סיום )ניתוק()בגלל תהליך  ACK-ה

 - מלקוח(  ACK) 5שלב 

מהשרת, הלקוח מאשר את הקטע של השרת ונכנס    FINכאשר הלקוח מקבל את קטע הסיביות 

מאפשר ללקוח לשלוח שוב את האישור הסופי למקרה   TIME_WAIT. מצב TIME_WAITלמצב 

 יאבד.   ACK-שה

תלוי ביישום שלהם, אבל הערכים האופייניים שלהם   TIME_WAITהזמן שהלקוחות מבלים במצב 
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דקות. לאחר ההמתנה, החיבור נסגר רשמית וכל המשאבים בצד  2-שניות, דקה אחת ו 30הם 

 ( משוחררים. וצציםאות ונתוני ח הלקוח )כולל מספרי יצי

 

 מהצד הלקוח:   TCPמצבי  

 

 

 מהצד של שרת:  TCPמצבי  
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 . TCPגילוי ותיקון שגיאות בפרוטוקול 
יש שיטות לגילוי מקטעים פגומים, מקטעים חסרים, מקטעים לא בסדר ומקטעים    TCPלפרוטוקול  

 משוכפלים. 

 טכניקות בקרה. 
 נעשית בעיקר באמצעות שלוש טכניקות פשוטות: TCP-בקרת שגיאות ב

Checksum -  כל מקטע מכיל שדהChecksum   ,המשמש לאיתור מקטעים פגומים. אם הפלח פגום

 )נראה את האופן העבודה בסעיף הבא(.  היעד ונחשב לאבוד. TCPהפלח הזה מושלך על ידי 

שקטעי אישור  – Acknowledgementיש מנגנון נוסף שנקרא  TCP- ל - Acknowledgement אישור 

הנתונים נמסרו. מקטעי בקרה שאינם מכילים נתונים אך בעלי מספרי רצף יקבלו אישור גם כן,  

 אינם מאושרים.   ACKאך מקטעי 

פגום כאשר הוא  / מתעכב למסירה למקלט/  כאשר קטע חסר -  Retransmission שידור חוזר

 נבדק על ידי המקלט אז הקטע הזה משודר שוב. 

פלחים משודרים מחדש רק במהלך שני אירועים: כאשר השולח מקבל שלוש אישורים כפולים  

(ACK או כאשר טיימר שידור חוזר ) הסתיים . 

  -  RTOד שומר על טיימר פסק זמן לשידור חוזר )תמי RTO  -   TCPשידור חוזר לאחר 

retransmission time-out  .אחד עבור כל הקטעים שנשלחו אך לא מאושרים ) 

כאשר הזמן לטיימר נגמר, הקטע המוקדם ביותר משודר מחדש. כאן לא מוגדר טיימר לאישור. 

( של RTTלוך ושוב )הוא דינמי באופיו והוא מתעדכן באמצעות זמן הנסיעה ה RTO-, ערך הTCP-ב

 תקבל על ידי השולח. ההוא משך הזמן הדרוש לקטע להגיע למקלט ואישור ש  RTTמקטעים. 

 RTOפועלת היטב כאשר הערך של   RTOכפולים: שיטת  ACKשידור חוזר לאחר שלושה מקטעי 

קטן. אם הוא גדול, דרוש יותר זמן כדי לקבל אישור אם קטע נמסר או לא. לפעמים קטע אחד  

 והמקלט מקבל כל כך הרבה קטעים לא תקינים עד שלא ניתן לשמור אותם.   אובד

על מנת לפתור מצב זה, נעשה שימוש בשלוש שיטות אישור כפולות וקטע חסר משודר מחדש 

באופן מידי במקום שידור חוזר של קטע שכבר נמסר. זהו שידור חוזר מהיר מכיוון שהוא מאפשר 

 במקום לחכות לסיום הטיימר.  לשדר מחדש במהירות קטעים אבודים

 .Checksumגילוי שגיאות על ידי ביצוע חישוב 
 :CheckSumתהליך בניית 

 נניח נתון שידור הבא:  

0x398a, 0xf802, 0x14b2, 0xc281 

 נסכם אותם: 

0x398a + 0xf802 = 0x1318c לתחילת מילה  1סיביות, מוסיפים  32-תוצאה לא נכנסת ל  

→ 0x318d 

0x318d + 0x14b2 = 0x0463f סיביות נשארת ללא שינוי   32מילה בת    

0x463f + 0xc281 = 0x108c0 לתחילת מילה 1סיביות, מוסיפים  32-תוצאה לא נכנסת ל   

→ 0x08c1 

 "(: 1"- " נהפך ל0" -" ו0" -" נהפך ל1נהפוך מספר )"
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0x08c1 = 0000 1000 1100 0001 → 1111 0111 0011 1110 = 0xf73e 

 רת: או בדרך אח

0xffff − 0x08c1 = 0xf73e 

 .CheckSumתוצאה הזאת היא 

 :CheckSumתהליך בדיקת 

 : שיטה ראשונה 

0xf73e + 0x398a = 0x130C8 → 0x30C9 

0x30C9 +0xf802 =0x128CB → 0x28CC 

0x28CC + 0x14b2 = 0x3D7E 

0x3D7E + 0xc281 = 0xffff 

 נתונים בצורה נכונה. , זה אומר שקיבלנו 0xffffאם נקבל מילה סופית  

 

 :  שיטה שנייה 

  -נהפך ל 0xffff". במקרה שלנו 1" - " ל0" -" ו 0" -" ל1כמו שיטה ראשונה, אך עושים הפיכה של "

0x0000. 

 שיטה השלישית: 

ומשווים את התוצאה שקיבלנו עם תוצאה   CheckSumאוספים רק נתונים שהתקבלו ללא 

 שחישבנו. 

 

 יתרון : 

 . CheckSumמשת במסכמים מלאים לצורך חישוב שיטה פשוטה למימוש שמשת

 חסרון: 

  . יחידה פגומה-הבעיה העיקרית היא שהשגיאה לא מזוהה אם סיביות אחת או יותר של תת

או הביטים המתאימים   ותיחידת המשנה פגומות והסיביות המתאימ-של תת ותהסיביות המתאימ

 בעלי ערך הפוך ביחידת המשנה השנייה ניזוקים אף הם.  

 ה לכך היא שסכום העמודות הללו נשאר ללא שינוי. הסיב

 נניח ששידור התחלתי הוא: 

 .CheckSum  00011101- ו   00111001, מילה שנייה   10101001מילה ראשונה  

 לאחר שידור נקבל:

 .CheckSum  00011101- ו   01110011, מילה שנייה  0 0101001מילה ראשונה  

 נראה את תוצאת הבדיקה: 
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 רואים שאין שגיאת שידור למרות שהיא קיימת.   

 

 .TCPבפרוטוקול   ם טיימרי
TCP    .משתמש במספר טיימרים כדי להבטיח שלא יתגלו עיכובים מופרזים במהלך התקשורת

 כמה מהטיימרים הללו אלגנטיים, ומטפלים בבעיות שאינן ברורות מיד בניתוח הראשון.  

נבחן בסעיפים הבאים, אשר חושפים את תפקידו    TCPכל אחד מהטיימרים המשמשים את  

 בהבטחת שליחה נכונה של נתונים מחיבור אחד למשנהו. 

  TCPכדי לשדר מחדש קטעים שאבדו, ( משתמשים  Retransmission Timer)    –   טיימר שידור חוזר 

 (.  retransmission timeout RTOמשתמש בפסק זמן לשידור חוזר ) 

  , הטיימר מתחיל ונפסק כאשר האישור מתקבל. אם יפוג הטיימר   , שולח קטע   TCPכאשר  

 מתרחש פסק זמן והקטע משודר מחדש. 

כדי להתמודד עם מצב  ( בטיימר זה נשתמש Persistent Timer)    –   ( התמדה )   טיימר מתמשך 

משתמש בטיימר    TCP,  ( size deadlock situation-window-zero)    בגודל חלון אפס   "  מבוי סתום " 

 .  זה 

טיימר  ה   אם .  זה השולח מקבל אישור בגודל חלון של אפס, הוא מפעיל טיימר    TCP- כאשר ה 

 .  ( probe" ) בדיקה " שולח קטע מיוחד הנקרא    (, השולח של המחשב )מצד    TCP- בה, ה ו כ מ 

ת אחד של נתונים חדשים. יש לו מספר רצף, אבל מספר הרצף שלו לעולם  י פלח זה מכיל רק ב 

מספר הרצף עבור שאר הנתונים. הבדיקה  מ אפילו מתעלם בחישוב    הוא   , קבל אישור אינו מ 

 המקבל לשלוח שוב את האישור שאבד.  TCP- גורמת ל 

. אם  TCPsבין שני    ארוך   עם זמן משמש למניעת חיבור    liveAKeepטיימר    -    " Keep Aliveטיימר" 

 מעביר נתונים מסוימים והופך לשקט, הלקוח יקרוס.  ו לשרת    TCPלקוח פותח חיבור  

. בכל פעם שהשרת Keepaliveבמקרה זה, החיבור נשאר פתוח לנצח. אז נעשה שימוש בטיימר  

את הטיימר הזה. פסק הזמן הוא בדרך כלל שעתיים. אם    א מאפס ו מלקוח, ה   מקבל נתונים 

ח קטע בדיקה. אם אין  , הוא שול זמן רב שמוגדר במערכת השרת לא שומע מהלקוח לאחר  

א מניח שהלקוח  ו שניות, ה   75של    הפרשי זמן בדיקות, שכל אחת מהן נמצאת ב   10תגובה לאחר  

 מושבת ומפסיק את החיבור. 

. הטיימר מתחיל  tcpחיבור    הפסקת טיימר זה משמש במהלך    -   Time Wait    טיימר זמן המתנה 

 וסגירת החיבור. שני     FINהאחרון עבור    Ack- לאחר שליחת ה לעבוד  

נתונים שעדיין עושות את דרכן ברשת ינסו לגשת   חבילות , ייתכן ש TCPלאחר סגירת חיבור  

כדי  להיפתח שוב במהירות    ינסה   שהוא   , יציאה הפורט  ליציאה הסגורה. הטיימר נועד למנוע מ 

 קבל הנתונים האחרונים הללו. ל 

 

 TCP  - ב  דוגמאות לשידור רצפי מקטעים
 .1דוגמה מס' 

 : Bלמחשב  Aנתון שידור הבא ממחשב 
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 B. צייר תגובה ממחשב 13001עד  12001, נתונים משודרים 1001, מספר אישור 12001מספר רצף 

 של אותם שדות.  Aלמחשב 

 תשובה: 

Translation  

 

 

 

 

 הגהה:  

 . : שכבת הרשת וניתוב4פרק 

 שכבת הרשת. 

 מה היא שכבת הרשת.
. היא אחראית על משלוח של מנות ממקור OSIשכבת הרשת היא השכבה השלישית של מודל 

 ליעד או מארח למארח על פני מספר רשתות. 

בורה, מוסיפה את הכותרת שלה ומעבירה אותם  עשכבה זו לוקחת את הנתונים משכבת הת

יעדה  לשכבת קישור הנתונים. שכבה זו מבטיחה שכל חבילה תגיע מנקודת המוצא שלה ל 

 הסופי. מתגים ונתבים משמשים בשכבה זו. שכבת הרשת מיושמת על התקני רשת. 

סכום   פהמוסיהיא ובקרת שגיאות מטופלים גם על ידי שכבת הרשת. (  Congestion ) גודש

 לחבילה לבקרת שגיאות. (Checksum) ביקורת

לשלוח את  ( כדי IPבמארח היעד ובכתובת הלוגית של מארח המקור )כתובת  תא משתמשיה

 היא שילוב של כתובת הרשת וכתובת המארח.  IPהנתונים. כתובת 
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את   תא מנתבי שכבת הרשת משתמשת בכתובות הלוגיות של מארח המקור ומארח היעד. ה

היא  . זו הסיבה ששכבת הרשת ידועה כשכבת המסירה ממקור ליעד. ההנתונים למארח היעד של

את החבילות   נתבתא מיי ממקור ליעד. כמו כן, ה טבלת ניתוב לנתיב הקצר ביותר האפשר תייצרמ

 מהתקני רשת שונים. 

בורה תנתב את החבילות לתהליכים  עכאשר החבילות יגיעו למארח היעד שלהן, שכבת הת

 המתאימים באמצעות מספר היציאה שלהן. 

. תקשורת ממארח למארח  end-to-end תקשורת בין תהליך לתהליך ידועה כמסירה מקצה לקצה

. תקשורת בין שני התקני רשת ידועה כמשלוח  source-to-destination סירה ממקור ליעדידועה כמ

hop-to-hop . 

 .Internetworking-מבוא ל 

 ? Internetworkingמה זה 
, מה שמרמז על קשר בין  "רשת"  -ו  "בין"עבודה", "מילים,  בנויה משלוש  Internetworkingמושג 

צמתים או מקטעים שונים לחלוטין. יחידת אזור חיבור זו נוצרת באמצעות התקני הדומים לנתבים  

(Routers )או לשער ( יםGateways) . 

רשת מתוכננים עם פרוטוקול דומה או  של הכדי לאפשר תקשורת, כל צומת או שלב בודד  

(. ברגע  IPאו פרוטוקול אינטרנט )   Transfer Control Protocol (TCP)לוגיקת תקשורת, כלומר 

שרשת מתקשרת עם רשת אחרת עם נהלי תקשורת קבועים, זה נקרא עבודה באינטרנט.  

Internetworking  .נועד לפתור את עניין אספקת חבילת מידע באמצעות קישורים רבים 

 

  2ת לחיבור . רק ניצול של מתג או רכזרשתבין הרחבת הרשת לבין עבודה ב קטןיש הבדל 

בעוד שחיבורם באמצעות הנתב הוא דוגמה נלווית לעבודת   LANרשתות מקומיות הוא הרחבה של 

. הדוגמה  OSI-ISOנאכפת בשכבה שלוש )שכבת רשת( של מודל  רשת אינטרנט. עבודה ב

 היא האינטרנט.   Internetworking -בהבולטת ביותר לעבודה 

 :רשתותשל   סוגים 3יש בעיקר 

 .  Internet, אינטרנט  Intranet  אינטראנט,  Extranet  אקסטראנט

גדולה יותר ויכולים להיות רשתות   לרשת יכולים להתחבררשתות אינטראנט ואקסטראנט 

נט מוגנת בדרך כלל -. אם יש חיבור לרשת, רשת המחשבים או יחידת אזור האקסטראסגורות

 .  העולמית  מפני גישה מהרשת

נטרנט המוגבלת בהיקפה לארגון או ישות אחת, אולם  זוהי רשת של רשת האי - אקסטראנט

אחת או יותר, לפעמים, אך לא חיוני.  רחבות בנוסף יש לה חיבורים מוגבלים לרשתות של רשתות 

זוהי הרמה הנמוכה ביותר של עבודה באינטרנט, בדרך כלל נאכפת בתחום אישי במיוחד.  

, או צורה אחרת של רשת, אולם  Man, WAN-אקסטראנט תואר משויך עשוי להיות מסווג בנוסף כ

היא אינה יכולה להקיף רשת מקומית אחת, כלומר צריכה להיות לה לפחות הפניה אחת לרשת 

 חיצונית בעלת תואר משויך. 

רשת מחשבים נלווית זו יכולה להיות קבוצה של רשתות מחוברות, המנצלות את  -  אינטראנט

,  FTPהדומים לדפדפני אינטרנט וכלי   IPפרוטוקול האינטרנט ומשתמשות בכלים מבוססי 

שנמצאים מתחת לניהול של ישות גוף אחת. ישות הגוף הזו סוגרת את רשת המחשבים לשאר 

ספציפיים. לרוב, רשת זו היא הרשת הפנימית של תאגיד  כדור הארץ ומתירה אך ורק משתמשים 

או ארגון אחר. לרשת מחשבים גדולה יכולה להיות בדרך כלל שרת אינטרנט משלה כדי לספק 

 למשתמשים נתונים שניתן לעיין בהם. 
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אינטרנטית המורכבת מחיבור עולמי של רשתות ממשלתיות, אקדמיות, של  עבודה  - אינטרנט

 Agenency Network-ואישיות המבוססות בעיקר על הניתוח המתקדם מגיעה לציבוריות 

(ARPANET)  שפותחה על ידיARPA  של משרד ההגנה האמריקני ובנוסף היא הבית של ה-World 

Wide Web ( WWW)    .וצוטט כ'אינטרנט' כדי להבדיל מכל יצירות האינטרנט הגנריות השונות

המתקבלות מרשמי   IPים שלהם, משתמשים בכתובות משתתפים באינטרנט, או ספקי השירות 

 . חלוקת כתובותמנהלים שכתובות 

 

Internetworking  התפתחה כתשובה לכמה בעיות מרכזיות: רשתותLAN מכפילות מבודדות, ש 

מבודדות יצרו בעיות שידור בין משרדים או מחלקות  LANרשת. רשתות הניהול   ומסבכיםמשאבים  

משאבים הביאה לכך שהיה צורך לספק חומרה וקוד קבועים לכל מקום  שונות לחלוטין. כפילות 

עובד תמיכה נפרד. חוסר ניהול רשת זה גרם לכך שלא  הייה צורך בעבודה או מחלקה, וכך גם 

 הייתה קיימת מתודולוגיה מרכזית של ניהול ופתרון בעיות ברשתות. 

רגונים בשכבת הקישור  צורה אחת נוספת של חיבור בין רשתות מתרחשת בדרך כלל בקרב א

של מודל הרשת, כלומר בשכבה ממוקדת החומרה מתחת לכמות הממשקים הלוגיים של  

TCP/IP  חיבור כזה מתבצע באמצעות גשרי רשת ומתגי רשת. בדרך כלל ניתן לכנות זאת באופן .

רשת גדולה יותר ויחידה, ואין -, עם זאת, המערכת העוקבת היא רק תתInternetworking-שגוי כ

 צורך בפרוטוקול אינטרנט, בדומה לפרוטוקול אינטרנט, כדי לעבור את המכשירים הללו. 

 Internetworkingת וכתוב
מקימות מכשירים בנפרד או כחברים בחבורה. סכימות הכתובות שונות   Internetworkingכתובות 

ים  . בדרך כלל נעשה שימוש בשלושה סוגOSIבהתבסס על משפחת הפרוטוקולים ולכן שכבת 

של יחידות שטח של כתובות אינטרנט: כתובות שכבת קישור נתונים, כתובות בקרת גישה למדיה  

(MAC.וכתובות שכבת רשת ) 

 כתובות של שכבת קישור נתונים:  

כתובת שכבת קישור נתונים מזהה באופן חד משמעי כל שיוך רשת פיזי של התקן רשת. כתובות  

ת פיזיות או חומרה. כתובות קישורי נתונים קיימות  קישור נתונים בדרך כלל מצוטטות ככתובו

לפעמים באזור כתובת שטוח ויש להן קשר קבוע מראש ובדרך כלל מהודק למכשיר נבחר.  

למערכות קצה יש בדרך כלל רק שיוך רשת פיזי אחד, ולכן יש להן רק כתובת אחת של קישור  

כלל מספר חיבורי רשת פיזיים  נתונים. לנתבים ולהתקנים שונים הפועלים באינטרנט יש בדרך

 ולכן יש להם בסופו של דבר מספר כתובות קישורי נתונים. 

 :  MACכתובות 

( מקיפות קבוצה של כתובות שכבת Media Access Control - MACכתובות ניהול גישה למדיה ) 

  MAC IEEEהמיישמות את כתובות  LANמקימות ישויות רשת ברשתות  MACקישור נתונים. כתובות  

נותנת מענה ליחידות שטח שונות באופן ייחודי עבור כל ממשק  MACשל שכבת קישור הנתונים.  

הן באורך ארבעים ושמונה סיביות ומבוטאות בצורה של שתים עשרה  MACרשת מקומית. כתובות  

ת בדרך כלל על ספרות הקסדצימליות. חצי תריסר הספרות הקסדצימליות הראשיות, המנוהלו

(. חצי  OUI, קובעות את היצרן או הסוחר ולכן מהוות את המזהה הייחודי הארגוני )IEEE-ידי ה

תריסר ספרות הסימון המיקום האחרונות מהוות את מגוון הממשק הסדרתי או מחיר אחר  

הן בדרך כלל יחידות שטח המכונה כתובות צרובות    MACהמנוהל על ידי הסוחר המסוים. כתובות 

(BIAs( כתוצאה מהצריבה בזיכרון לקריאה בלבד )ROM  והן עוקבות אל תוך זיכרון גישה )

 ( לאחר אתחול כרטיס הממשק.RAMאקראית )
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 כתובות שכבת רשת:  

כתובות רשת קיימות לפעמים בין אזור כתובת שניתן לדרגה ובדרך כלל יחידות שטח המכונה  

רשת לכלי הוא הגיוני ולא קבוע, הוא מסתמך  כתובות וירטואליות או לוגיות. הקשר בין כתובת

בדרך כלל על מאפייני רשת פיזיים או על קבוצות שאין להן בסיס פיזי. מערכות גימור זקוקות  

לכתובת אחת בשכבת רשת עבור כל פרוטוקול שכבת רשת בהן הן תומכות. נתבים והתקנים  

ל שיוך רשת פיזית עבור כל שונים הפועלים באינטרנט זקוקים לכתובת אחת של שכבת רשת לכ

 פרוטוקול שכבת רשת נתמך. 

 

   Internetworking  -באתגרים לעבודה 
. ישנם מספר תחומים מאתגרים, במיוחד  יםבטוח ם אינו Internetworking  -ב עבודה מייישו

בתחומים של אמינות, קישוריות, ניהול רשת ויכולת הסתגלות, וכל חלל ומרחב חיוני בהקמת 

 ט חסכונית ויעילה. כמה מהם הם:  עבודת אינטרנ

כאשר אנו מנסים לחבר מערכות רבות כדי לתמוך בתקשורת בין   "שקר",האתגר הראשוני 

טכנולוגיות שונות. לדוגמה, אתרים שונים לחלוטין עשויים להשתמש בסוגים שונים של מדיה, או  

 שהם יכולים לפעול במהירויות משתנות. 

מין שצריך להישמר בעבודה אינטרנטית. משתמשים בודדים  מחשבה חיונית נוספת היא שירות א 

 וארגונים שלמים תלויים בגישה עקבית ואמינה למשאבי רשת. 

ניהול רשת צריך להעניק לתמיכה מרכזית יכולות פתרון בעיות בעבודת האינטרנט. יש לטפל 

 שחייה. כראוי בתצורה, אבטחה, ביצועים ובעיות שונות כדי שעבודת האינטרנט תפעל בצורה 

גמישות, הדאגה האולטימטיבית, חשובה להגדלת הרשת ויישומים ושירותים חדשים, בין גורמים  

 שונים. 

 

 תצורת קו ברשתות מחשבים 
 

שני מכשירים או יותר המחוברים באמצעות קישור. קישור הוא מסלול תקשורת   רשת היא

סת או כל מכשיר אחר  המעביר נתונים ממכשיר אחד לאחר. התקנים יכולים להיות מחשב, מדפ

 שמסוגל לשלוח ולקבל נתונים. למטרות הדמיה, דמיינו כל קישור כקו שנמתח בין שתי נקודות.

 

- כדי שתקשורת תתרחש, שני התקנים חייבים להיות מחוברים בדרך כלשהי לאותו קישור בו

 זמנית. ישנם שני סוגים אפשריים של חיבורים: 

 Point-to-point Connection חיבור נקודה לנקודה 

 Multipoint Connection  חיבור רב נקודות

 Point to Multipoint Connection חיבור מנקודה למרובת נקודות

 

 חיבור נקודה לנקודה: 
 

 חיבור נקודה לנקודה מספק קישור ייעודי בין שני מכשירים. 
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 כל הקיבולת של הקישור שמורה לשידור בין שני התקנים אלה. 

גם אפשרויות   ישכבל כדי לחבר את שני הקצוות, אך  בהחיבורים מנקודה לנקודה משתמשים  רוב

 או לוויין.  , אור אינפרה אדום אחרות כגון קישורי מיקרוגל

 בין כל  טופולוגיית רשת נקודה לנקודה נחשבת לאחת הרשתות הקלות והשגרתיות ביותר

 טופולוגיות. ה

 הכי פשוט להקים ולהבין.   חיבור זה

      

        

 (. Google Search - )תמונות מ

 

 : Multipoint Connection חיבור רב נקודות
 . בהקשר זה, שני מכשירים או יותר חולקים קישור בודד. Multidropזה נקרא גם תצורת  

יותר משני מכשירים חולקים את הקישור שהוא הקיבולת של הערוץ המשותף כעת. עם קיבולת  

 להיות שתי אפשרויות בתצורת קו מרובה נקודות: משותפת, יכולות 

זמנית, זה נקרא - : אם מספר מכשירים יכולים לשתף את הקישור בוSpatial Sharing שיתוף מרחבי

 תצורת קו משותף במרחב. 

: אם משתמשים חייבים להתחלף באמצעות הקישור, Temporal (Time) Sharing שיתוף זמני )זמן( 

 זמנית או קו משותף בזמן. זה נקרא תצורת קו משותף 
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 ( PMPאו  P2MP, PTMPמנקודה למרובת נקודות ) חיבור 
Point to MultiPoint Connection  היא תקשורת שמתבצעת באמצעות סוג נבדל של חיבור אחד

 לרבים, המספקת מספר נתיבים ממיקום אחד למספר מיקומים. 

למספר אנטנות קליטה והמערכת   , אנטנה מרכזית או מערך אנטנות משדריםP2MPעבור 

- או ריבוי חלוקת זמן כדי לאפשר זרימת תעבורה דו  Frequency Division Multiplexing-משתמשת ב

 יוונית. כ

    

 

 .ברשת מחשבים Multicast-ו  Unicast, Broadcastההבדל בין  

 

Unicast   
העברת מידע שימושי כאשר יש השתתפות של שולח בודד ונמען יחיד. אז, בקיצור, אתה    -סוג זה 

ברשת רוצה   IP 10.1.2.0יכול לכנות את זה כשידור אחד לאחד. לדוגמה, אם התקן בעל כתובת 

ברשת השנייה, אז  IP 20.12.4.2התעבורה )מנות נתונים( למכשיר עם כתובת    נתונילשלוח את 

unicast ונה. זוהי הצורה הנפוצה ביותר של העברת נתונים דרך הרשתות. נכנס לתמ 
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 Broadcastרחב  שידור 
 לכולם( לשני סוגים: -ניתן לסווג טכניקות העברת שידור )אחד

 Limited Broadcasting -שידור מוגבל 

.  בו יםמתגורר  םלכל המכשירים דרך הרשת שאתנתונים לשלוח מנות   כיםצרי ם נניח שאת

  255.255.255.255יצרף את  משדר הזה. כדי להשיג זאת,   מסוג שידורב ניתן להשתמשבמקרה זה 

 Limited Broadcast Address( הנקראים בשם 1- שהוגדרו ל IP- הסיביות של כתובת ה 32)כל 

בכתובת היעד של כותרת הנתונים )מנות( ששמורה להעברת מידע לכל הנמענים מלקוח בודד 

 )שולח( דרך הרשת. 

 

 Direct Broadcasting - ישיר שידור 

לכל המכשירים דרך הרשת נתונים כאשר מכשיר ברשת אחת רוצה להעביר מנות  , שימושי הוא

, המכונה  1-של כתובת היעד ל Host ID -לקוח  השל סיביות  הפיכת על ידי    ניתן לבצעהשנייה. זה 

 כתובת שידור ישיר בכותרת הנתונים של הנתונים להעברת מידע. 

 וצל בעיקר על ידי רשתות טלוויזיה להפצת וידאו ואודיו. מצב זה מנ 

  Address Resolution Protocol (ARP)פרוטוקול חשוב אחד של מחלקה זו ברשתות מחשבים הוא 

 לכתובת פיזית הנחוצה לתקשורת הבסיסית.  IPהמשמש לפתרון כתובת 
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 . Multicast שידור 
משתתפים בתעבורת העברת הנתונים. בשיטה   , שולח אחד/יותר ונמען אחד/יותרmulticasting-ב

)אחד לכולם(.  רחב )אחד לאחד( לבין שידור  unicastזו התנועה נשענת בין הגבולות של 

Multicast   מאפשר לשרתים להפנות עותקים בודדים של זרמי נתונים אשר לאחר מכן מדומים

דורש תמיכה של כמה פרוטוקולים אחרים כמו   Multicast IPומנותבים למארחים המבקשים זאת. 

IGMP (Internet Group Management Protocol) ניתוב ,Multicast   לצורך פעולתו. לקבוצות ריבוי

 . IP Classful Class D מקבוצת בת כתול  ותשידור שמור

 

 

 . Anycastשידור 
Anycast  ,(הקרוב למקורצומת  בדרך כלל זה )מעביר הודעה לכל אחד מתוך קבוצת צמתים  

באמצעות שיוך אחד לאחד מני רבים שבו מנותבים דגימות נתונים לכל חבר בודד בקבוצה של 

ת יעד. אלגוריתם הניתוב בוחר את מקלטים פוטנציאליים שהם כולם מזוהה על ידי אותה כתוב

 המקלט היחיד מהקבוצה לפיו הוא הקרוב ביותר לפי מרחק או מדד עלות כלשהו. 
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 .מבוא לשירותי שכבת הרשת
 

  

 ,Addressing, Fragmentation, Host-to-Host deliveryסוגים עיקריים של שרותי שכבה:  4ישנם 

Routing and Switching . 

Addressing 
שכבת הרשת משתמשת בכתובות לוגיות כדי לתקשר ממארח למארח ברשתות שונות. יתר על 

של השולח והמקבל בכל חבילה כך שכל חבילה שנשלחה   IP- את כתובת ה  פהא מוסייכן, ה 

 תוכל להגיע ליעד המיועד לה. 

Routing and Switching 
והמיתוג. כאשר יש יותר מרשת עצמאית אחת  שכבת הרשת מספקת גם את שירותי הניתוב 

שמחוברות ליצירת רשת גדולה יותר, ההתקנים המחברים )נתבים ומתגים( מנתבים ומעבירים את  

 החבילות ממקור ליעד. 

יכול להיות יותר ממסלול אחד לשליחת מנות ממקור ליעד. לפיכך, שכבת הרשת אחראית  

 ת מנות באמצעות פרוטוקולי ניתוב. לבחירת המסלול או הנתיב הטובים ביותר לשליח

שכבת הרשת יצרה טבלת ניתוב כדי לשמור על הפרטים של הנתיב הקצר ביותר האפשרי  

ממארח ליעד. אנו משתמשים בטבלה זו גם בתהליך המעבר. מיתוג הוא תהליך המשתמש 

 . בטבלת הניתוב ומנחה את החבילות להתקני רשת שונים
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Fragmentation 
את   תמפרק שכבה. Fragmentation -  ף שמספקת שכבת הרשת הוא פיצולשירות חשוב נוס

כדי להפחית את עומס המסלולים. קיימת אפשרות שגודל הנתונים  מנות קטנות יותר,  החבילות ל 

 . בהן  נתב לטפלשל גדול מהיכולת 

, היא גם אחראית  י זהתר מו שכבה זו מחלקת את הנתונים לשברים קטנים ושולחת אותם הלאה. י

בירת הנתונים המפוצלים על המארח של המקלט. תהליך הצטברות של נתונים מפוצלים,  לצ

 . לעומת זאת, מתרחש בצומת היעד בלבד 

 

Host-to-host Delivery 
 

מוגדרים   Bמארח גם  ו Aמארח גם לכן,  -אנו יודעים שכל התקשורת מתרחשת בתוך אותה רשת 

 השייכות לאותה רשת.  IPעם כתובות  

 

 

ייחודית. מכיוון שכל )כתובת פיזית של כרטיס רשת שלו(  MACוכתובת  IPיש כתובת לכל מארח 

. כרגע, ARP, לכל אחד מהם יש גם טבלת זאת כותרת הראשונהL3 (3L -   )מארח הוא גם מכשיר 

 סעיף הבא(.  -בתת ARP)נלמד טבלאות   שלהם ריקות. ARP-טבלאות ה 

 

יודע שהיעד הסופי עבור נתונים אלה   A. מארח Bמתחיל ביצירת נתונים עבור מארח  Aמארח 

(, 10.10.10.10גם יודע את הכתובת שלו ) A(. מארח B)מארח  IP 10.10.10.20- יהיה כתובת ה

 עם כתובת המקור והיעד הנדרשת.  L3וככזה הוא מסוגל ליצור כותרת 

למרות שהמארחים האלה מחוברים ישירות זה  , אז 2אבל משלוח מנות הוא התפקיד של שכבה 

 .L2לזה, יש ליצור כותרת 

 L2. היעד של כותרת  A (aaaa.aaaa.aaaa)של מארח  MAC-תהיה כתובת ה L2המקור של כותרת 

שלו עבור   ARP-אין ערך בטבלת ה A, אך כרגע, לארח Bשל מארח  MAC- צריך להיות כתובת ה 

 . Bשל מארח  MAC-דע את כתובת ה, ולכן, אינו יוBשל מארח   IP- כתובת ה
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- המתאימה כדי להעביר את החבילה ל L2אינו מסוגל ליצור את כותרת  Aכתוצאה מכך, מארח 

NIC )של מארח  )כרטיס רשתB  בשלב זה. מארחA  יצטרך ליזום בקשתARP  על מנת לרכוש את

 המידע החסר. 

 

, IP 10.10.10.20-וץ עם ההיא חבילה בודדת ששואלת בעצם: "אם יש מישהו בח ARP-בקשת ה

 שלך."  MAC-אנא שלח לי את כתובת ה

קיים. למעשה, מארח א' אינו יודע שהוא מחובר  Bאינו יודע אם מארח  Aזכור, בשלב זה מארח  

נשלחת   ARP-ישירות לארח ב'. לפיכך, השאלה מופנית לכל מי שנמצא בקישור. בקשת ה

 .ARP- כשידור, ולו היו מארחים אחרים המחוברים לקישור הזה, גם הם היו מקבלים את בקשת ה

  Bעצמה. זה מאפשר למארח  ARP-משלו בבקשת ה MACכולל כתובת   Aשימו לב גם שמארח 

 עם המידע המבוקש. A)אם הוא קיים( להגיב בקלות בחזרה למארח  

 

היא    Aשל מארח  IP-ללמוד משהו. כלומר, כתובת ה Bמאפשרת לארח  ARP-קבלת בקשת ה

. שימו לב שהערך הזה נוסף כעת aaaa.aaaa.aaaaהמתואמת היא  MAC- וכתובת ה 10.10.10.10

 . Host Bשל  ARP-בלת הלט

נשלחת   ARP-. תגובת ה Aיכול להשתמש במידע החדש הזה כדי להגיב ישירות למארח  Bמארח 

. אילו היו מארחים אחרים בקישור הזה, הם לא היו  A, המופנית ישירות למארח Unicastכהודעת 

 .ARP-רואים את תגובת ה

- מוגשת על ידי ה IP 10.10.10.20-: כתובת ה Aתכלול את המידע שמבוקש מארח  ARP-תגובת ה

NIC עם כתובת ה-MAC bbbb.bbbb.bbbb מארח .A ישתמש במידע זה כדי לאכלס את טבלת ה -

ARP  :שלו 

 

 L2יכול כעת להרכיב בהצלחה את כותרת  Aמאוכלסת, מארח  Aשל מארח  ARP-כאשר טבלת ה

 .Bהמתאימה כדי להעביר את החבילה אל מארח 

תונים, הוא יוכל להגיב ללא עיכובים נוספים, מכיוון שכבר יש לו מיפוי  יקבל את הנ Host Bכאשר 

 . Host Aשלו עבור  ARP-בטבלת ה

 

 השוואה בין שכבת תעבורה לבין שכבת הרשת.
 שכבת תעבורה שכבת הרשת

 ממארח לרכיב היעד.  הודעותשליחת  ממארח לרכיב היעד.  מנות שליחת 
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 לפורט. -תהליך או פורט-ל-קשר תהליך host-to-hostלמארח -קשר מארח

משתמשים כאשר מארחים נמצאים ברשתות  
 שונות. 

משתמשים כאשר מארחים נמצאים גם  
 ברשתות שונות וגם באותה רשת.

משתמשים בכתובת לוגית כדי לבצע  
 תקשורת.

משתמשים בכתובת של פורט כדי לבצע  
 תקשורת.

על התקני תקשורת כמו נתבים   מוטמע
 ומתגים. 

 על מכונת מארח.  מוטמע

איכות בקרת זרימה ובקרת שגיאות יותר  
 גרועה משכבת תעבורה. 

איכות בקרת זרימה ובקרת שגיאות יותר טובה  
 משכבת הרשת.

 

 פרוטוקולים של שכבת רשת. 

ARP - Address Resolution Protocol 
של מכונת היעד השייכת לאותו תחום שידור   Layer-2 (MAC)בזמן תקשורת, מארח צריך כתובת 

( של מכונה והיא לעולם לא  NICצרובה פיזית בכרטיס ממשק הרשת ) MACאו רשת. כתובת 

 משתנה. 

משתנה במקרה של   NIC-ברשות הרבים משתנה לעתים רחוקות. אם ה IPמצד שני, כתובת 

תתקיים, נדרש מיפוי   Layer-2משתנה. בדרך זו, כדי שתקשורת   MAC-תקלה כלשהי, גם כתובת ה

 בין השניים. 

 

של מארח מרוחק בדומיין שידור, מחשב המעוניין ליזום תקשורת  MAC-כדי לדעת את כתובת ה

הזו?" מכיוון שמדובר בשידור, כל   IP- ושואל, "למי יש את כתובת ה ARPשולח הודעת שידור 

 ARPשידור( מקבלים את החבילה הזו ומעבדים אותה. חבילת המארחים בקטע הרשת )תחום ה

של מארח היעד, שאיתו המארח השולח רוצה לדבר. כאשר מארח   IP-מכילה את כתובת ה 

 משלו.   MACהמיועדת אליו, הוא משיב בחזרה עם כתובת   ARPמקבל חבילת 

של יעד, הוא יכול לתקשר עם המארח המרוחק באמצעות  MACברגע שהמארח מקבל כתובת 

של מארחים שולחים   ARP  טבלהזה נשמר ב  IP-ל MAC )התאמה(  . מיפויLayer-2פרוטוקול קישור 
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 ARP  טבלתומקבלים כאחד. בפעם הבאה, אם הם צריכים לתקשר, הם יכולים להפנות ישירות ל

 . מה המתאי

של המארח המרוחק אך   MAC-יודע את כתובת ה הוא מנגנון שבו המארח   ARP של הפוך תהליך  

 כדי לתקשר. IP-דורש לדעת את כתובת ה

 

Internet Control Message Protocol (ICMP) 
ICMP  .הוא פרוטוקול אבחון רשת ודיווח שגיאותICMP  שייך לחבילת פרוטוקוליIP   ומשתמש ב-IP  

 IP-. מכיוון שIPבחבילת   וךחבילה מועברת לת, ICMPכפרוטוקול הספק. לאחר בניית חבילת 

 . לא אמין ICMP עצמו הוא פרוטוקול שאינו אמין במאמץ הטוב ביותר, כך גם 

כל משוב על הרשת נשלח בחזרה למארח המקור. אם מתרחשת שגיאה כלשהי ברשת, היא 

 מכיל עשרות הודעות אבחון ודיווח שגיאות.   ICMP. ICMPמדווחת באמצעות 

ICMP-echo  ו-ICMP-echo-reply  הן הודעות ה-ICMP   הנפוצות ביותר לבדיקת הנגישות של מארחים

. ICMP-echo-reply, הוא מחויב לשלוח חזרה  ICMP-echoמקצה לקצה. כאשר מארח מקבל בקשת 

 ידווח על בעיה זו.  ICMP-בורה, העאם יש בעיה כלשהי ברשת הת

 

Internet Protocol Version 4 (IPv4) 
 בסעיף הבא נדבר עליו לעומק.  –  IPv4ל נדבר בקצרה ע

IPv4   כתובתלבניית  מנגנוןהיא IP    סיביות המשמשת כמנגנון כתובת מארח   32בעלתTCP/IP .

 להיות מזוהה באופן ייחודי.  TCP/IPמאפשרת לכל מארח ברשת   IPכתובת 

IPv4 רשתות, כל אחת עם מספר -מספק כתובת היררכית המאפשרת לו לחלק את הרשת לתת

 : הבאות מחולקות לקטגוריות   IPוגדר היטב של מארחים. כתובות מ

Class A -   הוא משתמש באוקטט ראשון עבור כתובות רשת ובשלוש אוקטטים אחרונים עבור

 . כתובת מארח

Class B -  הוא משתמש בשתי אוקטטים ראשונים עבור כתובות רשת ובשתיים האחרונות עבור

 . כתובת מארח

Class C -  בשלוש אוקטטים ראשונים עבור כתובות רשת והאחרון עבור כתובת  הוא משתמש

 . מארח

Class D -  ת וכתוב מנגנוןהוא מספקIP של מחלקותבניגוד למבנה היררכי  גמיש A,B,C . 

Class E –  ניסוי.  נמצא כרגע בתהליך –עוד לא בשימוש 

 

יש גם מרחבי כתובות מוגדרים היטב שישמשו ככתובות פרטיות )לא ניתנות לניתוב   IPv4-ל

 באינטרנט(, וכתובות ציבוריות )המסופקות על ידי ספקי אינטרנט וניתנות לניתוב באינטרנט(. 

 .’Best-Effort-Delivery‘ - הוא מספק מנגנון 'המאמץ הטוב ביותר'  ,אינו אמין  IP- למרות שה

 

Internet Protocol Version 6 (IPv6) 
 בסעיף הבא נדבר עליו לעומק.  –  IPv6נדבר בקצרה על 
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פונה לצמתים שלו  IPv6. 6הוליד את הדור הבא של פרוטוקול אינטרנט גרסה   IPv4מיצוי כתובות 

סיביות המספקת שפע של שטח כתובות לשימוש עתידי על פני כדור   128עם כתובת רחבה של 

 הארץ כולו או מעבר לכך.

IPv6  מאפשר למכשירים לרכוש בעצמם כתובתIPv6   ולתקשר בתוך רשת משנה זו. תצורה

. בדרך DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)אוטומטית זו מסירה את האמינות של שרתי 

 ברשת המשנה הזו מושב, המארחים יכולים לתקשר זה עם זה.  DHCP-זו, גם אם שרת ה

IPv6  ניידות מספק תכונה חדשה שלIPv6מכונות ניידות המצוידות ב .-IPv6   יכולות לשוטט ללא

 שלהן.  IP- צורך בשינוי כתובות ה 

IPv6   עדיין בשלב המעבר וצפוי להחליף אתIPv4  לחלוטין בשנים הקרובות. נכון לעכשיו, יש

 .  IPv6מעט רשתות הפועלות על 

 

 

NAT  - Network Address Translation 
Network Address Translation (תרגום כתובות רשת)   עוזר לשפר את האבטחה על ידי שימוש חוזר

 מתרגם תעבורה הנכנסת ויוצאת מהרשת הפרטית.  NAT. הנתב IPבכתובות 

 

מיליארד   4.2-סיביות ויש לה כ 32ת של וכתוב בעל`4גרסה   IPכמו שראינו בסעיף הקודם, 

ורוב   2018מיליארד, לפי  7.2שלנו היא בסביבות , אבל אוכלוסיית העולם היפה IPכתובות 

טאבלט וכו' וכדי   ,המשתמשים גם משתמשים במספר מכשירים כמו מחשב נייד סמארטפון

אינם   IPמיליארד כתובת   4.2נכונה. אז,  IPלגשת לאינטרנט כל המכשיר הזה צריך כתובת 

משמש להמרת   NAT. NAT-מיליארד משתמשים, לכן, אנו משתמשים ב 7.2-מספיקים ליותר מ 

  ת.פרטי לכתובת ציבורית   IPוכתובת   ית ציבורכתובת פרטית ל IPכתובת 

 איך זה עובד? 

ישנם ארבעה מחשבים ברשת, אבל רק חיבור אינטרנט אחד. עכשיו השאלה היא איך זה    נניח

זה אפשרי בעזרת  .אפשרי עבור ארבעת המחשבים האלה לגשת לחיבור אינטרנט בודד בו זמנית

NAT זה תרגום כתובות רשתש. 
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- ו 10.0.0.3, 10.0.0.2, 10.0.0.1הפרטית כגון ` IP-כאן כל ארבעת המחשבים מוקצים לכתובת ה 

באינטרנט. זה אומר שניתן להשתמש באותה   ידוע הפרטית הזו אינה  IP- ` וכתובת ה10.0.0.4

- יקצה את כתובת ה 1כתובת מספר בלתי מוגבל של פעמים ברשת השונה.  כל פעם שהמחשב 

IP ` רוצה לגשת לאינטרנט הוא ישלח תחילה בקשה לנתב, הנתב הולך   10.0.0.1הפרטית `

ודי ולשמור את  הפרטית הזו לציבורית ולהוסיף לה מספר יציאה ייח IP- להמיר את כתובת ה

לאחר מכן הוא יעביר את הבקשה לאינטרנט. אז    . שלו NAT Forwarding- המידע הזה בטבלת ה 

עכשיו בזמן  מסוימת. ככה בעזרת מספר יציאה יהיה קל לנתב לזכור איזה מכשיר ביקש חבילה

` NAT Forwarding Table` -ב  שהנתב יקבל את התשובה מהאינטרנט הוא הולך לבדוק את זה

 .  NATלפרטי ולשלוח את החבילה. כך עובד כל הרעיון של  ציבורי  IPיר את  ולהמ 

עבור האינטרנט, כל המכשיר ברשת הפרטית דומה למכשיר אחד בודד, זה בגלל שהרשת  

הפרטית   IP-הציבורית היחידה של הרשת, לא את כתובת ה  IP-הציבורית יודעת רק את כתובת ה 

 .סתיר את הכתובת האמיתיתעוזר לה NATשל מכשירים ברשת כמו זה. 

 תכונות: 

NAT את כתובת ה שמורמאפשר ל -IP  .הפרטית 

המשפרות את האבטחה של רשתות פרטיות על ידי הפרדת הרשת   ,יש לו תכונות אבטחה טובות

 הפנימית מהרשת החיצונית. 

NAT  כתובות ה נפחעוזר לשמר את -IP  .ןקטמספר  לחבר מספר רב של מארחים באמצעות  ניתן 

 לאינטרנט העולמי.  IPת וכתובשל 

 יתרונות: 

 - מוזיל את העלות  
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הפרטית שלו, הם לא צריכים לקנות   IP-עם כתובת ה NAT-כאשר ארגון כלשהו משתמש ב

  IPחדשה עבור כל המחשבים שיש להם בארגון. הם יכולים להשתמש באותה כתובת   IPכתובת 

 הארגון.  בשבילפר מחשבים. זה יעזור להפחית את העלות עבור מס

 - ת  וכתובחסכון בכמות 

אשר ייתן גישה לכל  IPv4, זה יאפשר לך לשמר את מרחב הכתובות NAT-ב יםכאשר משתמש

אינטראנטים. כאן, ניתן לעשות זאת בעזרת הפרטת אינטראנט. בתהליך זה, הם  ההפרטה של 

 היציאה במספר יישומים.   נהגו לשמור את כל הכתובות ברמת

 - גמישות חיבור  

יש כלים מרובים, כלי איזון עומסים וכלי גיבוי. כלים אלו יעזרו להגביר את האמינות   NAT-ל

 והגמישות הכוללת של הרשת. זה יקרה כאשר ניצור קשר כלשהו בציבור או כל קשר שלהם. 

 -עקביות ברשת 

רחב כתובות מתאים המוקצה לשימוש  יש לו סכימה שנקראת כתובת רשת עקבית. יש לו מ

 .IPציבוריות. זה קורה מכיוון שכאשר אנו מגדילים את הרשת, יידרשו יותר כתובות   IPבכתובות 

 - אבטחת רשת 

תרגום כתובות בתוך הרשת כל מקורות המקור והיעד המקוריים שלך יוסתרו על ידם לחלוטין.  

יגיעו למארחים אחרים ברשת. זה מוכיח שיש ללא רשות המשתמש, כך שהמארחים שבתוכם לא  

 להם אבטחה נוספת. 

 - פנייה פרטית  

פרטית שבבעלותם. לכן, אם תעבור למערכת כתובת אחרת, עדיין   IPv4יש להם מערכת כתובת 

תהיה להם מערכת כתובת משלהם. אם המשתמש יחליף את ספק שירותי האינטרנט, הוא ימנע  

 את שינויי הכתובת הפנימיים בהם. 

 חסרונות: 

 - בעיות בהופעה  

לדוגמה, אם אורח מגיש בקשה לשרת המרוחק, הוא יבדוק תחילה ויאשר האם החיבור שייך 

או לא. כמו כן, מארחים מסוימים נהגו לבצע מנגנוני אבטחה עבור מספר הבקשות  NATלשרת 

מן אמת, שניתן לקבל. אם המספר חורג, הם לא יכולים להגיש בקשות נוספות. בפרוטוקולים בז

 זה ייצור ירידה בביצועים. 

 - שימוש באפליקציה 

יהיו בעיות  NAT-לפעמים לא ניתן להגיע למארחים בתוך הרשת. בגלל זה, לחלק מהיישומים ב

 תאימות. זה יהיה תלוי בפונקציונליות מקצה לקצה שחלק מהרשתות לא יספקו להן.  

 - שימוש בפרוטוקולים 

יהיו מאוד   IPsec, חלק מפרוטוקולי המנהור כגון NAT-ניתן לשנות את הערכים בתוך הכותרות ב

קות תקינות, מסובכים לשימוש. כאשר אתה משנה את הערכים בתוך הכותרות, אז יתרחשו בדי

 שיפריעו ויכשלו בהן. 

 - שימוש בשירות 
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. שירותים אלו יושפעו בזמן  UDPאו  TCP, יידרשו שירותים כגון NAT-כאשר אתה משתמש ב

השימוש, מה שהופך אותם לבלתי יציבים. כמו כן, למנות הנכנסות יהיו כמה בעיות בזמן שהן  

 . NATת התצורה שלהם עם הנתב ינסו להגיע ליעדן. נוכל לעצור את הבעיה על ידי קביע

 - שימוש בזיכרון 

NAT   תבחן את מנות הנתונים של השירותים הנכנסים והיוצאים. הם ימירו את מנות הנתונים גם

מקומיות וגלובליות. בתוך הזיכרון, פרטי התרגום יאוחסנו. זה בתורו יצרוך הרבה   IPלכתובות 

 זיכרון כמו גם מעבד.  

 - פתרון בעיות 

תשתנה   IP- , יכולת המעקב מקצה לקצה תפחת. כמו כן, כתובת הNAT-שתמש בכאשר אתה מ

כל הזמן מספר פעמים. זה בתורו יקשה על פתרון הבעיות. במקרים מסוימים, זה יהיה בלתי  

 אפשרי יותר, במיוחד כאשר אתה נמצא במקומות מרוחקים. 

 

 

Internet Protocol IP 

 ?  IPמה זה כתובת  
קיצור של   IPיחודית המזהה מכשיר באינטרנט או רשת מקומית.  היא כתובת י   IPכתובת 

"פרוטוקול אינטרנט", שהוא מערכת הכללים המסדירה את פורמט הנתונים הנשלחים דרך  

 האינטרנט או הרשת המקומית. 

 

הן המזהה המאפשר שליחת מידע בין מכשירים ברשת: הן מכילות מידע    IPבמהות, כתובות 

ן מחשבים,  דרך להבדיל בי כה מיקום והופכות מכשירים לנגישים לתקשורת. האינטרנט צרי

מספקות דרך לעשות זאת ומהוות חלק מהותי מאופן פעולת   IPנתבים ואתרים שונים. כתובות 

 האינטרנט. 
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 IPכיצד פועלות כתובות 
  יםרוצ  םאו שאת ים מצפ םלהבין מדוע מכשיר מסוים אינו מתחבר בצורה שהיית  יםרוצ  םאם את 

 עובדות.  IPלהבין איך כתובות  אתם צריכים לא עובדת,   כםלפתור בעיות מדוע הרשת של

 

פרוטוקול האינטרנט פועל באותו אופן כמו כל שפה אחרת, על ידי תקשורת באמצעות הנחיות 

מוגדרות להעברת מידע. כל המכשירים מוצאים, שולחים ומחליפים מידע עם מכשירים מחוברים  

ום יכול לדבר אחד  אחרים באמצעות פרוטוקול זה. על ידי דיבור באותה שפה, כל מחשב בכל מק

 עם השני. 

 

 מתרחש בדרך כלל מאחורי הקלעים. התהליך עובד כך:  IPהשימוש בכתובות 

 

מתחבר באופן עקיף לאינטרנט על ידי התחברות תחילה לרשת המחוברת   כם המכשיר של

 גישה לאינטרנט. כםלאינטרנט, אשר לאחר מכן מעניקה למכשיר של

(. בעבודה, זו  ISP) כםשל Internet Service Providerבבית, כנראה שהרשת הזו תהיה   םכשאת

 . כםתהיה הרשת של החברה של

 על ידי ספק שירותי האינטרנט. כם מוקצית למכשיר של כם של IP- כתובת ה

,  כםעוברת דרך ספק שירותי האינטרנט, והם מנתבים אותה בחזרה אלי כםפעילות האינטרנט של 

גישה לאינטרנט, תפקידם להקצות   כם. מכיוון שהם נותנים לכםשל  IP-באמצעות כתובת ה 

 . כםלמכשיר של  IPכתובת 

יכולה להשתנות. לדוגמה, הפעלה או כיבוי של המודם או הנתב  כםשל  IP-עם זאת, כתובת ה 

, והם כםליצור קשר עם ספק שירותי האינטרנט של ואת. לחלופין, תוכל יכולה לשנות ז כםשל

 . כםיוכלו לשנות זאת עבור 

  כםהביתית של IP- , כתובת הכםאת המכשיר אית יםלוקח םואת -  יםלמשל מטייל  -בחוץ   םכשאת

בבית מלון, שדה   Wi-Fiברשת אחרת )  ותשתמש ם. הסיבה לכך היא שאתכם לא מגיעה אית

שונה )וזמנית(, שהוקצתה    IPבכתובת  ווכו'( כדי לגשת לאינטרנט ותשתמש  תעופה או בית קפה

 על ידי ספק שירותי האינטרנט של המלון, שדה התעופה או בית הקפה.  כםל

 

 IPסוגי כתובות 
 , ובתוך כל קטגוריה, סוגים שונים. IPישנן קטגוריות שונות של כתובות  

 

 Consumer IP addresses של צרכנים IPכתובות 
יהיו שני סוגים של כתובות   ( internet service plan) לכל אדם או עסק עם תוכנית שירות אינטרנט 

IP כתובות ה :-IP   הפרטיות וכתובת ה-IP   הציבורית שלו. המונחים ציבוריים ופרטיים מתייחסים

משת פרטית משמשת בתוך רשת, בעוד שכתובת ציבורית מש IPכלומר, כתובת  - למיקום הרשת 

 מחוץ לרשת. 
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 Private IP addresses פרטיות IPכתובות 
פרטית. זה כולל מחשבים, טלפונים    IPלכל מכשיר שמתחבר לרשת האינטרנט שלך יש כתובת 

כמו רמקולים, מדפסות או טלוויזיות   Bluetooth-חכמים וטאבלטים, אבל גם כל מכשיר התומך ב

בבית כנראה גדל.   כםהפרטיות שיש ל  IP-ת ה חכמות. עם האינטרנט ההולך וגדל, מספר כתובו

רבים צריכים דרך לזהות   מכשיריםה והאלה בנפרד,    מכשיריםצריך דרך לזהות את ה  כםהנתב של

פרטיות שהן מזהות ייחודיות לכל מכשיר   IPמייצר כתובות  כםזה את זה. לכן, הנתב של

 שמבדילות אותן ברשת.

 

 Public IP addresses ציבוריות IPכתובות 
. בעוד שלכל מכשיר  כם ציבורית היא הכתובת הראשית המשויכת לכל הרשת של IPכתובת 

. כפי שתואר  כםהראשית של הרשת של IP- משלו, הם כלולים גם בכתובת ה IPמחובר יש כתובת  

.  כםעל ידי ספק שירותי האינטרנט של כםמסופקת לנתב של  כםהציבורית של IP- כתובת ה לעיל,

שהם מפיצים ללקוחותיהם. כתובת  IPבדרך כלל, לספקי האינטרנט יש מאגר גדול של כתובות 

  כםהיא הכתובת שבה ישתמשו כל המכשירים מחוץ לרשת האינטרנט של   כםהציבורית של  IP-ה

 דינמיות וסטטיות.  -ציבוריות מגיעות בשתי צורות   IPכתובות  .כםכדי לזהות את הרשת של

 

 דינמיות  IPכתובות 
דינמיות משתנות באופן אוטומטי וקבוע. ספקי שירותי אינטרנט קונים מאגר גדול של  IPכתובות 

אוטומטית ללקוחות שלהם. מעת לעת, הם מקצים אותם מחדש   ןומקצים אות  IPכתובות 

הישנות למאגר כדי לשמש עבור לקוחות אחרים. הרציונל לגישה זו   IP-ומחזירים את כתובות ה 

הוא לייצר חיסכון בעלויות עבור ספק שירותי האינטרנט. אוטומציה של התנועה הרגילה של 

  IP-ספציפיות כדי להקים מחדש את כתובת ה פירושה שהם לא צריכים לבצע פעולות IPכתובות 

משתנה   IPשל לקוח אם הוא עובר הביתה, למשל. יש גם יתרונות אבטחה, מכיוון שכתובת 

 מקשה על פושעים לפרוץ לממשק הרשת שלך.

 סטטיות  IPכתובות 
,  IPדינמיות, כתובות סטטיות נשארות עקביות. ברגע שהרשת מקצה כתובת   IPבניגוד לכתובות  

סטטית, אך עבור עסקים   IPהיא נשארת זהה. רוב האנשים והעסקים אינם זקוקים לכתובת 

סטטית  IPשמתכננים לארח שרת משלהם, חיוני שיהיה להם אחד. הסיבה לכך היא שכתובת  

  םחיונית אם את  -עקבית   IPליה תהיה כתובת מבטיחה שלאתרים וכתובות דוא"ל הקשורות א

 שמכשירים אחרים יוכלו למצוא אותם באופן עקבי באינטרנט.  ים רוצ

 של האתר.  IP- שהיא שני סוגי כתובות ה -זה מוביל לנקודה הבאה 

 של אתרים IPכתובות 
 של אתרים  IPישנם שני סוגים של כתובות 

ום זאת מסתמכים על חבילת אחסון  לבעלי אתרים שאינם מארחים את השרת שלהם, ובמק

של אתרים. אלה משותפים    IPישנם שני סוגים של כתובות   - ( מה שקורה לרוב האתרים )אתרים  

 ייעודיות. ו

 

 Shared IP addresses  משותפות IPכתובות 
אתרים המסתמכים על תוכניות אירוח משותפות מספקי אחסון אתרים יהיו בדרך כלל אחד מתוך  

, SMEתארחים באותו שרת. זה נוטה להיות המקרה עבור אתרים בודדים או אתרי  אתרים רבים המ
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שבהם נפחי התעבורה ניתנים לניהול, והאתרים עצמם מוגבלים מבחינת מספר הדפים וכו'.  

 משותפות.   IPלאתרים המתארחים בצורה זו יהיו כתובות 

 

 Dedicated IP addresses ייעודיות IPכתובות 
)או כתובות( ייעודיות. זה יכול להקל   IPלחלק מתוכניות אירוח אתרים יש אפשרות לרכוש כתובת 

( משלך. זה  FTPלהפעיל שרת פרוטוקול העברת קבצים )  כם ומאפשר ל SSLעל השגת אישור 

  FTPמקל על שיתוף והעברת קבצים עם מספר אנשים בתוך ארגון ומאפשר אפשרויות שיתוף 

  IP-באמצעות כתובת ה   כם לגשת לאתר של כםייעודית גם מאפשרת ל  IPאנונימיות. כתובת  

 . כםלבנות ולבדוק אותו לפני רישום הדומיין של יםרוצ םשימושי אם את  -בלבד ולא בשם הדומיין 

 

 IPכתובות  חיפוש
היא לחפש "מהי   כםהציבורית של הנתב של IP- הדרך הפשוטה ביותר לבדוק את כתובת ה

 את התשובה בראש העמוד.   כםגל. גוגל תראה לשלי?" בגו  IP- כתובת ה

 

 

  כםהציבורית של IP-את אותו מידע: הם יכולים לראות את כתובת ה כםאתרים אחרים יציגו ל

הולך    Location IPהגיש בקשה ולכן חשף את המידע. האתר   כםמכיוון שבביקור באתר, הנתב של

 .כם והעיר של כםרחוק יותר על ידי הצגת השם של ספק האינטרנט של

 

היכן נמצא הספק, אך לא מיקום   -אומדן של מיקום רק באמצעות טכניקה זו   ו בדרך כלל, תקבל

. השגת כתובת המיקום  כםשל VPN-עושה זאת, זכור להתנתק גם מה םהמכשיר בפועל. אם את

 הציבורית מחייבת בדרך כלל הגשת צו חיפוש לספק האינטרנט. IP-הפיזי בפועל עבור כתובת ה

 פרטי יש לבצע פעולות הבאות:  IPדי למצוא  כ

Windows: 

1. 
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2. 

 

לנתב. אופן   ויכנסת, כםשל מכשירים אחרים ברשת של IP- לבדוק את כתובות ה כים צרי םאם את 

  יםלהיות מסוגל יםאמור םשהוא משתמש בו. בדרך כלל, את ובתוכנההגישה לנתב תלוי במותג 

.  השל השער של הנתב בדפדפן אינטרנט באותה רשת כדי לגשת אלי  IP-להקליד את כתובת ה

משם, תצטרכו לנווט למשהו כמו "מכשירים מצורפים", שאמור להציג רשימה של כל המכשירים  

 שלהם.  IP-כולל כתובות ה  -המחוברים כעת או לאחרונה לרשת 
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 .IPמבנה של כתובת  

 

סיביות כל אחד. זה אומר שערך מינימלי של  8שדות של  4-בנויה מ  IPV4לפי סטנדרט  IPכתובת 

או   2בבסיס  1111  1111וערך מקסימלי הוא  10בבסיס  0או  2בבסיס  0000 0000כל שדה הוא 

 . 10בבסיס  255

 כולל.   255לבין  0שמיניות רק עם מספרים חיוביים שלמים בין   4כתובת חייבת להכיל 

 אם ננסה לתת כתובת לא נכונה, נקבל הודעת שגיאה: 

 

שדות לוגיות: שדה של רשת ושדה של מכשיר )מכשיר יכול להיות מחשב או   2יש  IPלכל כתובת 

 טלפון או טאבלט או טלוויזיה או כל דבר אחר שיש לו כרטיס רשת(. 
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זה לא דבר קבוע והוא תלוי   Hוחלק של מכשיר  Nבתמונה הזאת אנו רואים שחלק של הרשת 

 אנו נראה בהמשך. Class A, Class B, Class Cליה. מה זה שרשת שייכת ע  Cאו   A,Bבסוג הרשת 

 

Subnet Mask 

 Subnet Maskלמה צריכים  
עם שני חלקים: כתובת הלקוח או המארח וכתובת השרת או הרשת.  IPלכל מכשיר יש כתובת  

סטטיות(. מסכת רשת  IPאו מוגדרות באופן ידני )כתובות  DHCPמוגדרות על ידי שרת  IPכתובות 

- לכתובת המארח והרשת, ובכך מגדירה איזה חלק מכתובת ה IP- המשנה מפצלת את כתובת ה

IP  .שייך למכשיר ואיזה חלק שייך לרשת 

מחבר התקנים  ( default gateway )או שער ברירת מחדל  ( gateway ) המכשיר הנקרא שער 

אחרות. משמעות הדבר היא שכאשר מכשיר מקומי רוצה לשלוח מידע  מקומיים לרשתות 

לאחר מכן מעביר  וברשת אחרת, הוא שולח תחילה את המנות שלו לשער,  IPלמכשיר בכתובת  

 את הנתונים אל היעד שלו מחוץ לרשת המקומית. 

 

  0-סיביות שנוצר על ידי הגדרת סיביות מארח לכל ה 32מסיכת רשת משנה היא מספר של 

לכתובת   IP- . בדרך זו, מסכת רשת המשנה מפרידה את כתובת ה1-הגדרת סיביות רשת לכל הו

 הרשת והמארח. 

" מוקצית תמיד לכתובת רשת. אף אחד  0" מוקצית תמיד לכתובת שידור, וכתובת "255כתובת "

 מהם לא יכול להיות מוקצה למארחים, מכיוון שהם שמורים למטרות מיוחדות אלו. 

  -פרוטוקול האינטרנט  - יכת רשת המשנה והשער או הנתב מהווים מבנה בסיסי , מסIP- כתובת ה

 שרוב הרשתות משתמשות בו כדי להקל על תקשורת בין מכשירים. 

כאשר ארגונים זקוקים לרשת משנה נוספת, רשת המשנה מחלקת את רכיב המארח של כתובת  

תהליך רשת המשנה.   לרשת משנה. המטרה של מסכות רשת משנה היא פשוט לאפשר את  IP-ה

סיביות משלה   32הביטוי "מסכה" מוחל מכיוון שמסיכת רשת המשנה משתמשת בעצם במספר 

 . IP-כדי להסוות את כתובת ה
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 ומסיכות רשת משנה  IPמחלקות כתובות 
מענה למגוון רשתות    סכמתמכיוון שהאינטרנט חייב להכיל רשתות בכל הגדלים, קיימת 

לקבוע בהתבסס על   יםיכול   םמתפרקות. את IPהמבוססת על האופן שבו השמיניות בכתובת 

מחמשת המחלקות   ,נתונה לאיזו  IPשלושת הביטים בסדר גבוה או השמאלי ביותר בכל כתובת  

 . Eעד   Aהשונות של רשתות, 

אינן בשימוש באינטרנט מכיוון שהן  Class Eשמורות לריבוי שידורים, ורשתות  Class Dרשתות )

 .( Internet Engineering Task Force IETF-שמורות למחקר על ידי ה

 3, 2משקפת את חלק הרשת בשמינייה הראשונה ומשאירה אוקטטים  Class Aמסכת רשת משנה 

מיועד לרשתות עם יותר   Class Aלמנהל הרשת לחלק למארחים ולרשתות משנה לפי הצורך.  4-ו

 מארחים.  65,536-מ

תובעת את שתי האוקטטים הראשונים עבור הרשת, ומשאירה את  Class Bמסכת רשת משנה 

 Class B, לחלק המשנה והמארח. 4-ו 3סיביות של אוקטטים ה 16החלק הנותר של הכתובת, 

 מארחים.  65,534עד  256מיועד לרשתות עם 

, חלק הרשת הוא שלושת האוקטטים הראשונים עם המארחים  Class Cרשת משנה  במסכת

מיועד לרשתות קטנות יותר עם   Class C. 4הסיביות הנותרות של אוקטט  8- ורשתות המשנה רק ב

 מארחים.  254-פחות מ

 יש מסכות טבעיות, או מסכות משנה של ברירת מחדל:  C-ו Class A, Bלרשתות 

Class A: 255.0.0.0 

Class B: 255.255.0.0 

Class C: 255.255.255.0 

שכל רשת מקומית נתונה דורשת בהתבסס על  IP- לקבוע את מספר וסוג כתובות ה יםיכול םאת

 מסיכת רשת המשנה המוגדרת כברירת מחדל. 

 Classתהיה תת מסכת ברירת המחדל של  Class Aומסיכת רשת משנה מסוג  IPדוגמה לכתובת  

A  וכתובת  255.0.0.0שלIP  10.20.12.2של . 
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Class A 
 ר רב של מארחים. מוקצות לרשתות המכילות מספ  Aהשייכות למחלקה  IPכתובות 

 ביטים.  8מזהה הרשת הוא באורך 

 סיביות.  24מזהה המארח הוא באורך 

הסיביות   7. 0-מוגדרת תמיד ל  Aיותר של האוקטטה הראשונה במחלקה בסיביות הסדר הגבוה 

הסיביות של מזהה המארח   24הנותרות באוקטטה הראשונה משמשות לקביעת מזהה הרשת. 

ת. מסיכת רשת המשנה המוגדרת כברירת מחדל עבור  משמשות לקביעת המארח בכל רש

 יש סך של: A. לכן, למחלקה x.x.x.255היא  Aמחלקה 

27-2= 126 network address 

 הן כתובת מיוחדת.( x.y.z.127-ו  0.0.0.0-כתובת מופחתת מכיוון ש 2)כאן 

224 – 2 = 16,777,214 host address 

 x.x.x – 126.x.x.x.1 נעות בין  Aהשייכות למחלקה  IPכתובות 

 

Class B 
 מוקצות לרשתות הנעות בין רשתות בגודל בינוני לגדול.   Bה מחלקהשייכות ל  IPכתובות 

 סיביות.  16מזהה הרשת הוא באורך 

 סיביות.  16מזהה המארח הוא באורך 

מוגדרות תמיד    Bחלקה של מ IPסיביות הסדר הגבוה יותר של האוקטטה הראשונה של כתובות 

הסיביות של מזהה המארח   16הסיביות הנותרות משמשות לקביעת מזהה הרשת.  14. 10-ל

 משמשות לקביעת המארח בכל רשת. 
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יש סך  Bמחלקה ב .   x.x.255.255היא  Bברירת המחדל של מסיכת רשת המשנה עבור מחלקה 

 ל: והכ

214 = 16384 network address 
216 – 2 = 65534 host address 

 . x.x.191.255לבין  x.x.128.0 נעות בין  Bהשייכות למחלקה  IPכתובות 
 

 
 

Class C 
 . קטןמוקצות לרשתות הנעות בין רשתות בגודל   Cה מחלקהשייכות ל  IPכתובות 

 סיביות.  24מזהה הרשת הוא באורך 

 סיביות.  8מזהה המארח הוא באורך 

מוגדרות תמיד    Cשל מחלקה  IPסיביות הסדר הגבוה יותר של האוקטטה הראשונה של כתובות 

הסיביות של מזהה המארח   8הסיביות הנותרות משמשות לקביעת מזהה הרשת.  21  .110-ל

 משמשות לקביעת המארח בכל רשת. 

יש   Cמחלקה ב .   .x255255.255.היא  C  ברירת המחדל של מסיכת רשת המשנה עבור מחלקה

 ל: ו סך הכ

221 = 16384 network address 
28 – 2 = 65534 host address 

 .x.223.255.255לבין  x.192.0.0 נעות בין  Cהשייכות למחלקה  IPכתובות 

 
 

Class D 
של האוקטטה    ות . סיביות הסדר הגבוה multi-casting  - שמורות ל   Dת למחלקה  ו השייכ   IPת  ו כתוב 

. הסיביות הנותרות מיועדות  1110- מוגדרות תמיד ל   Dהשייכות למחלקה    IPהראשונה של כתובות  
 מארחים.ל  לכתובת ש 

 
לבין    224.0.0.0  נע בין   Dהשייכות למחלקה    IPאין שום מסכת רשת משנה. כתובות    Dלכיתה  

239.255.255.255   . 
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Class E 
נעות בין   Eשל מחלקה  IPשמורות למטרות ניסוי ומחקר. כתובות  Eהשייכות למחלקה  IPכתובות 

של   ותאין מסכת משנה. סיביות הסדר הגבוה   אתהז  מחלקה. ל255.255.255.254 - 240.0.0.0

 . 1111-מוגדרות תמיד ל   Eהאוקטטה הראשונה של מחלקה 

 

 

 

 רשימת כתובות מיוחדות:

 Link local addresses 169.254.0.0 – 169.254.0.16 קישור לכתובת מקומית 

  Loop-back addresses 127.0.0.0 – 127.0.0.8 כתובות של בדיקה עצמית 

 current network 0.0.0.0 – 0.0.0.8 משתמשים לקישור ברשת נוכחית 

 

 מארח: של כללים להקצאת מזהה 
 מוקצה על סמך הכללים הבאים: מזהי מארח משמשים לזיהוי מארח בתוך רשת. מזהה המארח 

 בתוך כל רשת, מזהה המארח חייב להיות ייחודי לרשת זו. 

מכיוון שמזהה מארח זה משמש  0-לא ניתן להקצות מזהה מארח שבו כל הסיביות מוגדרות ל

 . IP-לייצוג מזהה הרשת של כתובת ה 

ח זה שמור  מכיוון שמזהה מאר 1-לא ניתן להקצות מזהה מארח שבו כל הסיביות מוגדרות ל

 ככתובת שידור לשליחת מנות לכל המארחים הנמצאים ברשת המסוימת. 

 כללים להקצאת מזהה רשת: 
מארחים הממוקמים באותה רשת פיזית מזוהים על ידי מזהה הרשת, מכיוון שלכל המארחים  

 באותה רשת פיזית מוקצה אותו מזהה רשת. מזהה הרשת מוקצה על סמך הכללים הבאים: 

ושמורה לפונקציות   Aשייך לכתובת מסוג  127- מכיוון ש 127-יכול להתחיל במזהה הרשת לא 

 בחזרה פנימית. -לולאה 

ולכן לא ניתן  IPשמורות לשימוש ככתובת שידור  1-כל הסיביות של מזהה הרשת שהוגדרו ל 

 להשתמש בהן. 

ן  משמשות לציון מארח ספציפי ברשת המקומית ואינ 0-כל הסיביות של מזהה הרשת שהוגדרו ל 

 מנותבות ולכן אינן בשימוש. 

 סיכום מחלקות.
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 רשת משנה? תאיך עובד
רשת משנה היא הטכניקה לחלוקה לוגית של רשת פיזית אחת למספר רשתות משנה קטנות יותר  

 או רשתות משנה. 

רשת משנה מאפשרת לארגון להסתיר את מורכבות הרשת ולהפחית את תעבורת הרשת על ידי  

ללא מספר רשת חדש. כאשר יש להשתמש במספר רשת יחיד במקטעים  הוספת רשתות משנה  

 (, רשת משנה חיונית. LANרבים של רשת מקומית )

 היתרונות של רשת משנה כוללים: 

 הפחתת נפח השידור ובכך תעבורת הרשת 

 מאפשר עבודה מהבית 

 כגון מספר מקסימלי של מארחים  LANמאפשר לארגונים לעלות על אילוצי 

 כתובת רשת 
 CIDR עובד לפי IPv4והן עבור  IPv6קידומת הרשת המודרנית הסטנדרטית, המשמשת הן עבור 

(Classless Inter-Domain Routing)  כתובות .IPv4  המיוצגות בסימוןCIDR   ,נקראות מסכות רשת

ד קו נטוי )/(. זהו הפורמט הבלעדי  והן מציינות את מספר הסיביות בקידומת לכתובת לאחר מפרי

 לציון ניתוב או קידומות רשת.  IPv6-המבוסס על סטנדרטים ב

, ישנם שני פרמטרים: מסיכת רשת CIDR-לממשק רשת מאז הופעת ה  IPכדי להקצות כתובת  

משנה והכתובת. רשת משנה מגדילה את מורכבות הניתוב, מכיוון שחייבת להיות ערך נפרד 

תב מחובר כדי לייצג כל תת רשת המחוברת מקומית. בטבלאות של כל נ

 

 

 בדיקה האם שני מערכות קשורות לאותה רשת.
 נראה דוגמה הבאה: 
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. נכתוב אותם ונחלץ חלק של  192.168.2.20 -ו  Class C :192.168.1.10  -רשתות ששייכות ל 2

 (. Hostהרשת וחלק של המערכת )

 

 רשת, כי מספר של רשת הוא שונה. מערכות לא קשורות לאותה   2כפי שרואים 

 Class Aאו  Class B -מערכות היו שייכות ל 2אם 

 שיטה אחרת לחלוקת כתובות. – CIDRשיטת 
 Aשמיליוני כתובות מסוג    ,היא שדיברנו בסעיפים הקודמיםהבעיה עם שיטת הפנייה המחלקה 

 Cהזמינות במחלקה  מבוזבזות, בעוד שמספר הכתובות  Class Bמתבזבזות, רבות מהכתובות של 

משמשות לניתוב  Class Dכל כך קטן שהוא לא יכול לספק את הצרכים של ארגונים. כתובות 

 שמורות.  Eריבוי שידורים ולכן זמינות כבלוק בודד בלבד. כתובות מחלקה  

  Classless Inter-Domain Routing (CIDR)-הוחלפה ב Classfulרשת ניהול המכיוון שיש בעיות אלו,  

 . 1993-ב

CIDR מבוסס על מיסוך רשת משנה באורך משתנה - length subnet masking-variable (VLSM  .)

ליעילה הרבה יותר   ת הרשתזה מאפשר להגדיר קידומות באורכים שרירותיים מה שהופך א

  - מורכבות משתי קבוצות של מספרים. כתובת הרשת  IP CIDRמהמערכת הישנה. כתובות 

(. החלק השני 192.255.255.255רגילה )למשל  IPכתובה בתור קידומת, כמו שהיית רואה כתובת  

תיראה   IP CIDRכתובת  בסה"כ/(. 12הוא הסיומת שמציינת כמה ביטים יש בכל הכתובת )למשל 

 כך: 

192.255.255.255/12 

. זה משתנה בהתאם למספר הביטים הנדרשים.  IP- לק מכתובת הקידומת הרשת מצוינת גם כח

הסיביות הראשונות הן חלק הרשת  12-לכן, אם ניקח את הדוגמה למעלה, אנו יכולים לומר ש

 הסיביות האחרונות מיועדות לכתובות מארח.  20-ו של הכתובת 

מראה יחס בין סיביות הרשת לבין סיביות המארח וגם מחלקת   Wikipediaטבלה הבא מאתר 

 )מסווגת( אותם לפי סוגי רשתות: 

 (.  Domain_Routing-https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter)לכתבה מלאה: 
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CIDR  היא דרך מצוינת לשפר את היעילות של הפצת כתובותIP זה היה חיוני עם .IPv4   מכיוון

נגמרת היא פחות בעיה,   IP- מתגלגל כעת ולמרות שכתובת ה IPv6מוצו במהירות.   IPשכתובות 

CIDR  .ימשיך להיות בשימוש 

IPv6 

 . IPv6הסבר על 
IPv6  שהיא הגרסה המתוקנת לאחרונה של פרוטוקול   6מייצג אינטרנט פרוטוקול גרסה

 IPv4-(. הסיבה העיקרית מאחורי עדכון פרוטוקול האינטרנט נובעת מהעובדה שIPהאינטרנט )

נניח שאוכלוסייה של  הנדרש.  IP-( פשוט לא יכול לספק עוד את מספר כתובות ה IPv6-)הקודם ל

מיליארד משתמשים באינטרנט ולכל אחד יש  6ד איש, מתוכם נניח  מיליאר 9כדור הארץ היא 

מיליארד  30מחשב בבית, מחשב בעבודה, סמארטפון, טאבלט וטלוויזיה. זה אומר שמדובר על 

מיליארד   4-סיביות נגיעה מקסימום ל  32מכשירים. גם אם מדובר על ניצול של כול הכתובות של 

 כתובות.  

ועדיין נמצא בשימוש  80- נפרס בתחילת שנות ה IPv4 .ייקח זמן IPv6-ל  IPv4-תהליך המעבר מ

נרחב. עם זאת, כעת, כאשר יותר ויותר מכשירים דורשים חיבור לאינטרנט, יש ביקוש מוגבר  

 על מנת להמשיך להתקדם.  IPv6, ולכן נדרש IPלכתובות 
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 כתב:  Cisco ,John Chambersמנהל של חברת 

נאט את צמיחת האינטרנט ונאבד מומנטום כתעשייה.   IPv4אם לא נתגבר על האתגרים של "

IPv6  .חשוב לכולנו, לכולם ברחבי העולם. זה חיוני ליכולת שלנו לקשר בין כולם וכל מכשיר" 

:  Ciscoנמצאת באתר של חברת  IPV6)כתבה מורחבת על 

structure-https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ipv6/overview.html#~addressing ) 

 

 IPv6- ל IPv4הבדלים בין 
. הרשימה שלהלן מתארת IPv4-כאשר משווים אותו ל  IPv6ם שקיימים עבור  ישנם שיפורים רבי

 כמה מההבדלים העיקריים בין שתי גרסאות הפרוטוקול. 

הוא מספר של   IPv4-. גודל כתובת הIPv6זהו ההיבט החשוב ביותר של   -  מרחב כתובות מוגדל

משתמש במספר  IPv6ני, . מצד שIPמיליארד כתובות  4.2-( המאפשר לו לספק כ322סיביות ) 32

 undecilion (36 340בערך  -  IP( המאפשר לו לספק הרבה יותר כתובות 1282סיביות ) 128של 

 אפסים(. 

פשטה בכך שכל האפשרויות והמידע המיותר הועברו לתחתית   IPv6-כותרת ה –כותרת משופרת 

דה שהכתובת למרות העוב IPv4היא רק כפולה מגודלה של   IPv6-הכותרת. בנוסף, כותרת ה

 ארוכה פי ארבעה. 

שופרה, הדבר מאפשר לנתבים לבצע   IPv6-מאחר שכותרת ה - העברה/ניתוב מהיר יותר

 החלטות ניתוב מהירות יותר שכן כל המידע הדרוש נמצא בחלק העליון. 

של ניתוב מנות. בעיקרו של דבר, מספר מכונות  Anycastתומך במצב   IPv6 -Anycast-תמיכה ב

 המאפשרת לנתבים לשלוח חבילה ליעד הקרוב ביותר.  IPחולקות את אותה כתובת 

, משתמשים יכולים להשתמש במכשירים ניידים באזורים גיאוגרפיים  IPv6עם   -  ניידות משופרת

 שלהם.  IP- שונים מבלי לשנות את כתובת ה

בייט   40מספק רק  IPv4יר מקום להרחבה של אופציות ואילו  גם משא IPv6 -  ניתן להרחבה

לאפשרויות. זה מאפשר למשתמשים להרחיב את הפרוטוקול מבלי להשפיע על מבנה מנות  

 הליבה. 

 צורות שידור.
מסווגות לפי מתודולוגיות הכתובת והניתוב העיקריות הנפוצות ברשתות: כתובת  IPv6כתובות 

Unicast כתובת ,Anycast בת ריבוי שידור וכתו -  Multicast.   הסברתי שיטות האלה בתחילת(

 הפרק(.  

 

מזהה ממשק רשת יחיד. פרוטוקול האינטרנט מספק מנות הנשלחות לכתובת  Unicastכתובת 

Unicast  .לממשק הספציפי הזה 

 

מוקצית לקבוצה של ממשקים, השייכים בדרך כלל לצמתים שונים. מנה   Anycastכתובת 

נמסרת רק לאחד ממשקי החברים, בדרך כלל המארח הקרוב ביותר,  Anycastהנשלחת לכתובת 

, יש להן  Anycastבהתאם להגדרת המרחק של פרוטוקול הניתוב. לא ניתן לזהות בקלות כתובות 

, והן נבדלות רק בנוכחותן ברשת במספר נקודות. ניתן  Unicastאותו פורמט כמו כתובות 

 .Anycastתובת ככ Unicastלהשתמש כמעט בכל כתובת 
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משמשת גם מארחים מרובים שרוכשים את יעד הכתובת שידור  Multicast  כתובת ריבוי שידור

מרובים על ידי השתתפות בפרוטוקול הפצת השידור הרב בין נתבי הרשת. מנה שנשלחת  

אינו    IPv6לכתובת ריבוי שידורים מועברת לכל הממשקים שהצטרפו לקבוצת השידור המתאימה. 

נכלל בכתובת ריבוי שידורים   Broadcast שידור רחב  מיישם כתובת שידור. התפקיד המסורתי של

. עם זאת, השימוש בקבוצת כל הצמתים  ff02::1לקבוצת ריבוי שידורים מקומית של כל הצמתים 

משתמשים בקבוצת ריבוי שידור מקומית ייעודית לקישור כדי   IPv6אינו מומלץ, ורוב פרוטוקולי 

 למנוע הפרעה לכל ממשק ברשת. 

 

 מבנה כתובת לפי צורת שידור.
סיביות. עבור כל אחת מהמתודולוגיות העיקריות של הכתובת   128-מורכבת מ  IPv6כתובת 

סיביות הכתובות לקבוצות סיביות   128והניתוב, תבניות כתובות שונות מזוהות על ידי חלוקת 

 ושימוש בכללים שנקבעו לשיוך הערכים של קבוצות סיביות אלו עם תכונות כתובת מיוחדות.

 (. editor.org/rfc/rfc4291.html-https://www.rfc[ 22)הסבר מלא נמצא בדפי נתונים ]

 

 Unicast (General unicast address format.)ששידור בפורמט 

 

הסיביות   64-וב בשילוב עם מזהה רשת המשנה( כלולה בקידומת הרשת )קידומת הנית

המשמעותיות ביותר של הכתובת. גודל קידומת הניתוב עשוי להשתנות; גודל קידומת גדול יותר 

פירושו גודל מזהה רשת משנה קטן יותר. הסיביות של שדה מזהה רשת המשנה זמינות למנהל 

סיביות נוצר אוטומטית   64זהה ממשק הרשת כדי להגדיר רשתות משנה בתוך הרשת הנתונה. מ

, DHCPv6שהשתנה, המתקבל משרת  EUI-64של הממשק באמצעות פורמט  MAC-מכתובת ה 

 הוקם באופן אקראי באופן אוטומטי או מוקצה באופן ידני. 

  Unique local addressשידור בפורמט 

 . IPv4בפרוטוקול  address private network -דומה ל  Unique local addressכתובת 

 

היא אחת עבור כתובות שהוקצו   L. סיביות 1111110שדה הקידומת מכיל את הערך הבינארי 

לאפס אינו מוגדר כעת. השדה האקראי נבחר באקראי    שווה Lבאופן מקומי; טווח הכתובות עם 

 /.48פעם אחת, עם תחילתה של קידומת הניתוב 

 

הממשק, אך משתמשת בפורמט שונה עבור    כתובת קישור מקומית מבוססת גם על מזהה

 קידומת הרשת.

 .Link-local address format -  כתובת מקומית-פורמט קישור 
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האפסים שאחריו הופכים את קידומת   54. 1111111010שדה הקידומת מכיל את הערך הבינארי 

מית  קידומת כתובת מקו fe80::/64הרשת הכוללת זהה לכל הכתובות המקומיות של קישור )

 קישור(, מה שהופך אותן לבלתי ניתנות לניתוב.ל

 

 .General multicast address format פורמט כתובת ריבוי שידור כללי 

 

 .11111111מכיל את הערך הבינארי  (prefix) עבור כל הכתובות לריבוי שידור, שדה הקידומת

 לשימוש עתידי. שמור  1מוגדרים ודגל  3דגלים,  4( מתוך FLAGבשדה דגל )

 

 1-דגל שווה ל 0-דגל שווה ל ביט מספר 

 שמור לשימוש עתידי  שמור לשימוש עתידי  8

 נקודת מפגש מוטבעת מוטבעתלא נקודת מפגש  9

 כתובת המבוססת על קידומת רשת  ללא מידע על קידומת  10

 כתובת ריבוי שידור מוקצית באופן דינמי  שידור ידועה-כתובת מולטי 11

 

 ( משמש לציון היכן הכתובת חוקית וייחודית. scההיקף של ארבע סיביות )שדה 

 משמש לזיהוי כתובות ריבוי שידור מיוחדות, כמו צומת מבוקש.  scope-בנוסף, שדה ה

 

 (.Wikipedia)טבלה מאתר 

 טבלת כתובות מיוחדות:
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 מהו מחשבון מסכת רשת משנה? 
, אבל רובם משתמשים במחשבוני מסכות משנה. ישנם מספר על הדףלחשב מסכות משנה  ניתן

סוגים של מחשבוני רשת משנה. חלקם מכסים מגוון רחב יותר של פונקציות ויש להם היקף גדול  

, כתובת  IPיותר, בעוד שלאחרים יש כלי עזר ספציפיים. כלים אלה עשויים לספק מידע כגון טווח 

IP.מסכת רשת משנה וכתובת רשת , 

 : IPה מהזנים הנפוצים ביותר של מחשבון מסכת רשת משנה  להלן כמ

 ממפה רשתות משנה היררכיות.  IPv6 IP Subnetמחשבון  

. IPv6התומך בפורמטים חלופיים ומרוכזים של  IPהוא מחשבון מסכת   IPv4/IPv6מחשבון/ממיר 

 . IPv6-ל IPv4- מ  IPמחשבון רשת משנה זה עשוי גם לאפשר לך להמיר מספרי 

 . Hexהוא כלי התאמת מסכת רשת משנה וכלי המרת   IPv4 CIDRמחשבון  

זמינים לבדיקה על ידי חישוב  IPחושף אילו חלקים מכתובת  IPv4מחשבון תווים כלליים של 

 . IP-מסכת התווים הכלליים של כתובת ה 

כדי לחשב את כתובת המשנה הראשונה והאחרונה, כולל   HEX Subnetבמחשבון  והשתמש

 צימליים של כתובות ריבוי שידור. ד ה הקסה הסימונים 

פשוט קובע את רשת המשנה המתאימה והמסכת רשת המשנה   IPמחשבון מסכת רשת משנה 

 הקטנה ביותר הזמינה. 

 מחשבון טווח/טווח כתובות משנה מספק כתובות התחלה וסיום. 

 אחד מהמחשבונים נמצא כאן: 

https://www.subnetonline.com/pages/subnet-calculators/dec-to-hex-calculator.php 
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 ונראה כך: 

 

 

   https://www.ipaddressguide.com/cidrת: עוד משבון נחמד ניתן למצוא לפי כתוב
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ובנוף יש כאן כלים נוספים וגם אפשר   CIDRניתן לחשב כל הנתונים לפי כתובת בסטנדרט  

 לעבוד איתו ממכשירים סלולאריים וטאבלטים:

 

 

 CIDR-את סימון ה  ם. לדוגמה, נניח שרציתCIDR-ל  IPגם להמיר טווח  יםיכול  םומה, אתבאופן ד 

 IPאת שני המספרים הללו לכלי  ו. פשוט תחבר192.0.0.255-ל 192.0.0.0בין  IPעבור טווחי  

Range to CIDR ותבקש ממנו להחזיר את כתובת ה-CIDR   .המתאימה 
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 . IPבפרוטוקול    Headerמבנה של  

 IPv4 packet headerמבנה של 

 

 הסברים של שדות: 

Version 

- , זה תמיד שווה לIPv4הוא שדה גרסת ארבע הסיביות. עבור  IPשדה הכותרת הראשון בחבילת 

4. 

 

Internet Header Length (IHL) 

מכיל את  IHLהאופציונלי )אפשרויות(. השדה  14- משתנה בגודלה עקב השדה ה  IPv4- כותרת ה

סיביות בכותרת. הערך  32סיביות שמציינים את מספר המילים של   4; יש לו IPv4גודל הכותרת 

בתים. בתור  20סיביות =  160סיביות =  32×  5, המציין אורך של 5המינימלי עבור שדה זה הוא 

הוא   IPv4- ; המשמעות היא שהגודל המרבי של כותרת ה15רך המרבי הוא סיביות, הע  4שדה של 

 בתים.  60סיביות =   480סיביות =  32×  15

 

Differentiated Services Code Point (DSCP) 

(  DiffServ(, שדה זה מציין שירותים מובחנים )type of service ToS  הוגדר במקור כסוג השירות )

 Voice over. דוגמה לכך היא DSCP. הזרמת נתונים בזמן אמת עושה שימוש בשדה RFC 2474לפי 

(VoIP)  IP .המשמש לשירותי קול אינטראקטיביים , 

 

Explicit Congestion Notification (ECN) 

ומאפשר התראה מקצה לקצה על עומס ברשת מבלי להפיל מנות.  RFC 3168-שדה זה מוגדר ב 

ECN כאשר שתי נקודות הקצה תומכות בה ואפקטיבית כאשר   ,הזמינה היא תכונה אופציונלית

 היא נתמכת גם על ידי הרשת הבסיסית. 

 

Total Length 
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מגדיר את גודל החבילה בבתים, כולל כותרת ונתונים. הגודל    ,סיביות 16 , באורךשדה זה

חים  בתים. כל המאר  65,535בתים )כותרת ללא נתונים( והמקסימום הוא  20המינימלי הוא 

בתים, אבל רוב  576בגודל של עד  Datagramנדרשים להיות מסוגלים להרכיב מחדש נתונים 

המארחים המודרניים מטפלים בחבילות גדולות בהרבה. קישורים עשויים להטיל הגבלות נוספות  

מתבצע במארח השולח או   IPv4-על גודל החבילה, ובמקרה זה יש לפצל דגימות נתונים. פיצול ב

 בנתבים. הרכבה מחדש מתבצעת אצל המארח המקבל. 

 

Identification 

יחיד.   Datagram IPשל  מקטעיםשדה זה הוא שדה זיהוי ומשמש בעיקר לזיהוי ייחודי של קבוצת ה 

כמה עבודות ניסיוניות הציעו להשתמש בשדה המזהה למטרות אחרות, כגון להוספת מידע  

  RFC 6864כדי לסייע במעקב אחר דגימות נתונים עם כתובות מקור מזויפות, אך מעקב אחר מנות 

 אוסר כעת כל שימוש כזה. 

 

Flags 

. הם )בסדר, מהמשמעותי  מקטעיםשדה שלוש סיביות עוקב אחריו ומשמש לשליטה או זיהוי של 

 ביותר לפחות משמעותי(: 

 : שמור; חייב להיות אפס. 0סיביות 

 Don't Fragment (DF: אל תפרג )1סיביות 

 More Fragments (MF: יותר שברים )2סיביות 

מוגדר, ונדרש פיצול כדי לנתב את החבילה, החבילה נשמטת. ניתן להשתמש בזה   DFאם דגל 

בעת שליחת מנות למארח שאין לו משאבים לביצוע הרכבה מחדש של פרגמנטים. זה יכול  

המארח, או באופן ידני באמצעות   IP-וכנת ה , או אוטומטית על ידי תMTUלשמש גם לגילוי נתיב  

 .tracerouteאו  pingכלי אבחון כגון  

נמחק. עבור מנות מקוטעות, לכל הפרגמנטים מלבד   MF-עבור מנות לא מקוטעות, דגל ה 

שאינו מאפס, המבדיל   Offset Fragment. לפרגמנט האחרון יש שדה MF-האחרונים יש את דגל ה

 אותו מחבילה לא מקוטעת.

 

Fragment offset 

המקורית   IP-שדה זה מציין את ההיסט של קטע מסוים ביחס לתחילתה של דאטהגרמת ה

הראשון יש היסט של אפס. שדה   מקטעהבלתי מפוצלת ביחידות של בלוקים של שמונה בתים. ל 

בתים, אשר, עם אורך הכותרת   65,528=  8( × 1 - 213הסיביות מאפשר היסט מירבי של ) 13

  65,535המרבי של  IP-בתים(, תומך בפיצול מנות החורג מאורך ה 65,548=  20+  65,528כלול )

 בתים. 

 

Time to live (TTL) 

שדה זמן חיים של שמונה סיביות מגביל את אורך החיים של דאטהגרם כדי למנוע כשל ברשת 

בשניות, אבל מרווחי זמן של פחות משנייה אחת מעוגלים  במקרה של לולאת ניתוב. זה מצוין 
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כאשר הדטאגרם מגיע לנתב, הנתב מקטין  - . בפועל, השדה משמש כספירת הופ1-כלפי מעלה ל 

מגיע לאפס, הנתב משליך את החבילה ובדרך כלל   TTL-באחד. כאשר שדה ה  TTL-את שדה ה 

 חריגה בזמן לשולח.  ICMPשולח הודעת 

חריגה   ICMPמותאמים ומשתמשת בהודעות  TTLשולחת הודעות עם ערכי   tracerouteהתוכנית 

 מהזמן הזה כדי לזהות את הנתבים שעברו מנות מהמקור אל היעד. 

 

Protocol 

שומרת על   IP. IANAשדה זה מגדיר את הפרוטוקול המשמש בחלק הנתונים של הנתונים של 

 .RFC 790לפי הנחיות  IPרשימה של מספרי פרוטוקול 

 רשימת פרוטוקולים ניתן למצוא לפי קישור הבא:  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_IP_protocol_numbers 

 

Header checksum 

משמש לבדיקת שגיאות של הכותרת. כאשר מנה  סיביות,   checksum header IPv4 16השדה 

. אם  checksumשל הכותרת ומשווה אותו לשדה  checksum-מגיעה לנתב, הנתב מחשב את ה

דה הנתונים חייבות להיות  הערכים אינם תואמים, הנתב משליך את החבילה. שגיאות בש

בדיקה נפרדים החלים על   שדותיש  TCP-וגם ל UDP-מטופלות על ידי הפרוטוקול המובלע. גם ל

 הנתונים שלהם. 

בכותרת. כתוצאה מכך, על הנתב לחשב  TTL-כאשר מנה מגיעה לנתב, הנתב מקטין את שדה ה 

 סכום בדיקה חדש של כותרת. 

  16ות של הסכום המשלים של כל המילים של הסיבי  16שדה הבדיקה הוא המשלים של 

 הסיביות בכותרת. למטרות חישוב סכום הבדיקה, הערך של שדה הבדיקה הוא אפס. 

 

Source address 

של שולח החבילה. שים לב שכתובת זו עשויה להשתנות במהלך  IPv4- שדה זה הוא כתובת ה

 ההעברה על ידי התקן תרגום כתובות רשת. 

 

Destination address 

של המקלט של החבילה. בדומה לכתובת המקור, הדבר עשוי   IPv4- שדה זה הוא כתובת ה

 להשתנות במעבר על ידי התקן תרגום כתובות רשת.

 

Options 

. מנות המכילות אפשרויות מסוימות עשויות  אינו בשימוש לעתים קרובותשדה האפשרויות 

חייב לכלול  IHLלהיחשב כמסוכנות על ידי נתבים מסוימים ולחסום. שים לב שהערך בשדה 

סיביות כדי להכיל את כל האפשרויות בתוספת כל ריפוד הנדרש  32מספיק מילים נוספות של 
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)כלומר,   5-גדול מ  IHL  סיביות. אם 32כדי להבטיח שהכותרת מכילה מספר שלם של מילים של 

( זה אומר ששדה האפשרויות קיים ויש לשקול אותו. ניתן לסיים את רשימת  15עד  6-הוא מ

(; זה נחוץ רק אם סוף האפשרויות לא  End of Options List, 0x00) EOOLהאפשרויות עם אפשרות 

 היה חופף לסוף הכותרת. האפשרויות האפשריות שניתן לשים בכותרת הן כדלקמן: 

 

 

 

 IPv6 packet headerמבנה של  

 

 

Version (4 bits) 

 . IP, שמראה מספר גרסה של פרוטוקול   0110מספר קבוע 

Traffic Class (6+2 bits) 

הסיביות של שדה זה מכילות שני ערכים. שש הביטים המשמעותיים ביותר מכילים את שדה 

הסטנדרטיים   DS-שיו, כל שדות ה(, המשמש לסיווג מנות. נכון לעכDSהשירותים המובחן )שדה 

 ' מיועד לשימוש מקומי או ניסיוני. 1שמסתיים בשני סיביות ' DS'. כל שדה 0מסתיימים בסיבית '

   Explicit Congestion Notification שני הביטים הנותרים משמשים עבור הודעת גודש מפורשת )

ECN  מספק בקרת גודש ותעבורה ללא  (; ערכי עדיפות מתחלקים לטווחים: תעבורה שבה המקור

 בקרת גודש.

Flow Label (20 bits) 

מזהה בעל אנטרופיה גבוהה של זרימת מנות בין מקור ליעד. זרימה היא קבוצה של מנות,   

פירושה שהחבילה אינה שייכת   0או זרם מדיה. תווית הזרימה המיוחדת   TCPלמשל, הפעלת 

לשום זרימה )באמצעות סכימה זו(. סכימה ישנה מזהה זרימה לפי כתובת מקור ויציאה, כתובת 
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יעד ויציאה, פרוטוקול )ערך של שדה הכותרת הבאה האחרונה(. עוד הוצע להשתמש בתווית 

 פות. הזרימה כדי לסייע באיתור מנות מזוי

Payload Length (16 bits) 

גודל המטען באוקטטים, כולל כל כותרות הרחבה. האורך מוגדר לאפס כאשר כותרת הרחבה  

Hop-by-Hop  נושאת אפשרותJumbo Payload. 

Next Header (8 bits) 

מציין את סוג הכותרת הבאה. שדה זה מציין בדרך כלל את פרוטוקול שכבת התעבורה המשמש  

של מנה. כאשר כותרות הרחבה קיימות בחבילה, שדה זה מציין איזו כותרת הרחבה  את המטען 

, מכיוון שלשני השדות IPv4תופיע. הערכים משותפים עם אלה המשמשים עבור שדה פרוטוקול 

 יש אותה פונקציה . 

Hop Limit (8 bits) 

בילה נמחקת . ערך זה מופחת באחד בכל צומת העברה והחIPv4-מחליף את שדה הזמן לחיות ב

. עם זאת, צומת היעד אמור לעבד את החבילה באופן רגיל גם אם מתקבל 0-אם היא הופכת ל

 .0עם מגבלת הופעה של  

Source Address (128 bits) 

 של הצומת השולח.  IPv6 unicast- כתובת ה

Destination Address (128 bits) 

 של צומת/ים היעד.  multicastאו  IPv6 unicastכתובת  
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 תרגול מסכם של הפרק.
 .1תרגיל מס' 

 .  FLSMלשתי רשתות שוות לפי  50.0.0.0בכתובת  Aתחלק רשת ששייכת למחלקה 

 נבנה טבלה הבאה: 

 

לכל אחד מרשתות נצטרך לחשב כתובת הרשת, כתובת ראשונה של הרשת, כתובת אחרונה של 

 הרשת וכתובת שידור רחב: 

 

   00110010.00000000.00000000.000000000לצורה בינארית:  50.0.0.0ל הרשת נעביר כתובת ש

הבא    1הבא ניתן לשייך לרשת ראשונה ואוקטטה ראשונה יחד עם  0אוקטטה ראשונה יחד עם 

   ניתן לשייך לרשת שנייה.

 עבור רשת ראשונה. 

0011 0010. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000 -> /9 

 הראשונה. זאת כתובת הרשת 

0011 0010. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0001 

 זאת כתובת ראשונה שניתן להשתמש בתוך הרשת.

0011 0010. 0111 1111. 1111 1111. 1111 1110 

 זאת כתובת אחרונה שניתן להשתמש בתוך הרשת.
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0011 0010. 0111 1111. 1111 1111. 1111 1111 

 . Broadcast -זאת כתובת של שידור רחב 

 טבלה סופית של רשת הראשונה ניראת כך: 

 

 עבור רשת שנייה. 

0011 0010. 1000 0000. 0000 0000. 0000 0000 -> /9 

 זאת כתובת הרשת השנייה. 

0011 0010. 1000 0000. 0000 0000. 0000 0001 

 זאת כתובת ראשונה שניתן להשתמש בתוך הרשת.

0011 0010. 1111 1111. 1111 1111. 1111 1110 

 את כתובת אחרונה שניתן להשתמש בתוך הרשת.ז

 

 

0011 0010. 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111 

 . Broadcast -זאת כתובת של שידור רחב 

 טבלה סופית של רשת הראשונה ניראת כך: 
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 .2תרגיל מס' 

ניתן לבנות בתוך הרשת    Cכמה רשתות ממחלקה  .21.0.0.0בכתובת   Aנתונה רשת ממחקה 

 הזאת. 

 .A :0.0.021רשת ממחלקה 

 .C :021.0.0רשת ממחלקה 

 סימנתי בקו תחתון חלק של הרשת.

 אוקטטות: 2הבדל בין רשתות, 

 

 0000 0000 .0000 0000 .0000 0000 .0101 0001רשת ראשונה היא:  

 0000 0000 .0001 0000 .0000 0000 .0101 0001רשת הבאה היא:    

 0000 0000 .1110 1111 .1111 1111 .0101 0001לפני אחרונה:  רשת

 0000 0000 .1111 1111 .1111 1111 .0101 0001רשת        אחרונה: 

 

 .3תרגיל מס' 

ניתן לבנות בתוך הרשת  Cכמה רשתות ממחלקה  .155.3.0.0בכתובת   Bנתונה רשת ממחקה 

 הזאת. 

 .B :0.0155.3רשת ממחלקה 

 .C :0155.3.0רשת ממחלקה 

 הבדל בין רשתות, אוקטטה אחד. 

 

 0000 0000 .0000 0000 .0011 0000 .1011 1001רשת ראשונה היא:  

 0000 0000 .0001 0000 .0011 0000 .1011 1001רשת הבאה היא:    

 0000 0000 .1110 1111 .0011 0000 .1011 1001רשת לפני אחרונה: 
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 0000 0000 .1111 1111 .0011 0000 .1011 1001רשת        אחרונה: 

 .4תרגיל מס' 

 . צריכים לחלק את הרשת לפי נתונים הבאים:  189.2.0.0עם כתובת  Bנתונה רשת ממחלקה 

 כתובות 64תת רשתות עם לפחות  9

 כתובות 100תת רשתות עם לפחות  5

 כתובות  70תת רשתות עם לפחות  13

 

 שמתאימה לכל הקריטריונים.  Subnet Maskנמצא  . א

 נמצא מספר של תת רשתות שאנו צריכים.  .ב

 תשובה לסעיף א:  

 (.10072<128=סיביות ) 7כתובות זה מספר גדול ביותר של כתובות. זה דורש  100

0000 0000000 0000. 0 1011 1101. 0000 0010.  

 . Bחלק שמאל  )עם קו תחתון( זה חלק של רשת ששייכת למחלקה 

 . Hostחלק ימין )מודגש( שייך לכתובת של 

 תת רשתות. 512סיביות שנשארו )במרכז( נותנות לנו אופציה למקם עד  9

 

 

 תשובה לסעיף ב: 

 תת רשתות.  27 = 13 + 5 + 9מספר תת רשתות שאנו צריכים: 

 סט ראשון: 

   .0010 0000 .1101 1011 0 .0000 0000000 0000 189.2.0.0תת רשת ראשונה היא:  

   .0010 0000 .1101 1011 1 .0000 0000000 0000 189.2.0.128תת רשת שנייה היא: 

   .0010 0000 .1101 1011 0 .0001 0000000 0000  189.2.1.0תת רשת שלישית היא: 

   .0010 0000 .1101 1011 0 .0100 0000000 0000 189.2.4.0תת רשת תשיעית היא:  

 

 סט שני: 

  .0010 0000 .1101 1011 1 .0100 0000000 0000  .128189.2.4תת רשת ראשונה היא:  

   .0010 0000 .1101 1011 0 .0101 0000000 0000 189.2.5.0תת רשת שנייה היא:       

  .0010 0000 .1101 1011 1 .0101 0000000 0000 189.2.5.128תת רשת שלישית היא: 
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   0000 .1101 0010.1011 1 .0110 0000000 0000  189.2.6.128תת רשת חמישית היא:  

 

 

 סט שלישי: 

   .0010 0000 .1101 1011 0 .0111 0000000 0000 189.2.7.0תת רשת ראשונה היא:  

   .0010 0000 .1101 1011 1 .0111 0000000 0000 189.2.7.128תת רשת שנייה היא: 

   .0010 0000 .1101 1011 0 .1000 0000000 0000  189.2.8.0תת רשת שלישית היא: 

  .0010 0000 .1101 1011 0 .1101 0000000 0000 189.2.13.0תת רשת שלוש עשרה היא: 

 

 .5תרגיל מס' 

  10, אם בכל רשת יש לפחות C 10.10.10.0כמה תת רשתות ניתן למקם בתוך רשת  . א

 כתובות? 

 ?10.10.10.80נמצא באתה תת רשת כמו מארח  10.10.10.72האם מארח  .ב

 נתב? הלממשק   10.10.10.96וכל להקצות את הכתובת האם ת  .ג

 ? מסעיף הקודםמהי הכתובת הראשונה שתוכל להקצות לנתב )או כל מארח( בטווח  .ד

 נרשום רשת בצורה הבאה:  תשובה לסעיף א.  

10.10.10.0 /24 

 . 42 16 =כתובות זה  10-מספר קרוב ביותר ל

 נרכז את כל הנתונים בשיטה בינארית: 

0000 1010. 0000 1010. 0000 1010. 0000 0000 

קו תחתון זה חלק של הרשת, חלק מודגש זה חלק של כתובות של תת רשת, כל מה שנשאר זה  

 רשתות. -חלק של תת

 

 תת רשתות שמתאימות לקריטריון של השאלה.  16זה אומר שיש 

 

 תשובה לסעיף ב. 

 10.10.10.80הה עד שנגיע לכתובת הגבו Subnet Mask /28נרשום טבלת כתובות לפי 
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 מטבלה הזאת אנו רואים ששני מארחים האלה נמצאים בתת רשתות שונות. 

 תשובה לסעיף ג.  

 לפי אותה טבלה, תשובה היא "לא". 

 

  

 תשובה לסעיף ד. 

10.10.10.97 - 0000 1010. 0000 1010. 0000 1010.0110 0001   

 

 .6תרגיל מס' 

 רוצים לעשות תת רשתות הבאות: . הם 8/ 10.0.0.0חברה משתמשת ברשת 

 כמות מארחים בכל תת רשת כמות תת רשתות 

2 500 

1 220 

4 50 

3 10 

2 Point-to-point 

 

- אחד עבור כתובת הרשת ו  – 2נסדר טבלה לפי חלוקת כתובות. )לכל כמות כתובות יש להוסיף 

 עבור שידור רחב(.  1

  

No of Ips Network ID Mask Broadcast IP Range of usable addresses 

502     

502     

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


284 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

222     

52     

52     

52     

52     

12     

12     

12     

4     

4     

 

 

 כתובות. 51292=סיביות, כדי לייצר  9, זה אומר שאנו צריכים 500 –כמות כתובות מקסימלי 

 ראשונה בצורה הבאה: זה אומר שניתן לצייר תת רשת 

0000 1010. 0000 0000. 0000 0000. 0000 0000 - /23 

 כתובת מקסימלית של רשת ראשונה: 

0000 1010. 0000 0000. 0000 0001. 1111 1111 

 תת רשת שנייה: 

0000 1010. 0000 0000. 0000 0010. 0000 0000 - /23 

 כתובת מקסימלית של רשת ראשונה: 

0000 1010. 0000 0000. 0000 0011. 1111 1111 

 /.24. זה אומר שמסכה היא 2 2028 < 256 =בחלק השלישי מספר כתובות 

 10.0.4.255, שידור רחב  10.0.4.0כתובת הרשת היא 

 . 5262<64=סיביות:  6מספיק  –כתובות   50חלק רביעי, חמישי, שישי, שביעי: 

 . 26/, מסכה 10.0.5.0ראשונה:  כתובת של הרשת

 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .0000 0000בבינארי: 

 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .111100 11שידור רחב: 

 . 26/, מסכה  10.0.5.64כתובת של הרשת שנייה: 

 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .0001 0000בבינארי: 

 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .01 111111שידור רחב: 

 . 26/, מסכה  10.0.5.128כתובת ראשונה של הרשת שלישית: 

 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .0010 0000בבינארי: 

 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .111110 11שידור רחב: 

 . 26/, מסכה  10.0.5.192כתובת ראשונה של הרשת רביעית: 
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 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .0011 0000בבינארי: 

 0000 1010  .0000 0000  .0000 0101   .111111 11שידור רחב: 

 

 /28, זה אומר שמסכה היא 28-32=4. 1242<16=סיביות.  4כתובות אנו צריכים בסה"כ  10-ל

 0000 .0110 0000 .0000 0000 .1010 0000 0000כתובת התחלתית היא: 

 0001 .0110 0000 .0000 0000 .1010 0000 0000כתובת של רשת שנייה: 

 0010 .0110 0000 .0000 0000 .1010 0000 0000כתובת של רשת שלישית: 

 

  2-כתובות )כתובת של הרשת, כתובת של שידור רחב ו 4לרשת נקודה לנקודה אנו צריכים 

 הכתובת. סיביות של   2כתובות של מארחים(. זה דורש 

 /30, זה אומר שמסכה היא 30-32=2. 422=<4=סיביות.  2כתובות אנו צריכים בסה"כ  4-ל

 0011 .0110 0000 .0000 0000 .1010 0000 0000כתובת התחלתית היא: 

 0011 .0110 0000 .0000 0000 .1010 0000 0010כתובת של רשת שנייה: 

 

 נמקם את כל התוצאות בטבלה: 

 1- אחד עבור כתובת הרשת ו – 2הבאה: )לכל כמות כתובות יש להוסיף נמקם נתונים בטבלה  

 עבור שידור רחב(. 

No of Ips Network ID Mask Broadcast IP Range of usable addresses 

502 10.0.0.0 /23 10.0.1.255 10.0.0.1 – 10.0.1.254 

502 10.0.2.0 /23 10.0.3.255 10.0.2.1 – 10.0.3.254 

222 10.0.4.0 /24 10.0.4.255 10.0.4.1 – 10.0.4.254 

52 10.0.5.0 /26 10.0.5.63 10.0.5.1 – 10.0.5.62 

52 10.0.5.64 /26 10.0.5.127 10.0.5.65 – 10.0.5.126 

52 10.0.5.128 /26 10.0.5.191 10.0.5.129 – 10.0.5.190 

52 10.0.5.192 /26 10.0.5.255 10.0.5.193 – 10.0.5.254 

12 10.0.6.0 /28 10.0.6.15 10.0.6.1 - 10.0.6.14 

12 10.0.6.16 /28 10.0.6.31 10.0.6.17 - 10.0.6.30 

12 10.0.6.32 /28 10.0.6.47 10.0.6.33 - 10.0.6.46 

4 10.0.6.48 /30 10.0.6.51 10.0.6.49 – 10.0.6.50 

4 10.0.6.52 /30 10.0.6.55 10.0.6.53 – 10.0.6.54 

 

 .7תרגיל מס' 

 הם רוצים לעשות תת רשתות הבאות:  176.33.202.0/23חברה משתמשת ברשת 

 כמות מארחים בכל תת רשת כמות תת רשתות 

2 Point-to-point 

1 100 

3 4 
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2 13 

 

אחד עבור  – 2נסדר את הרשת לפי כמות כתובות מהגבוה לנמוך ולכל כמות כתובות יש להוסיף 

 עבור שידור רחב.  1-כתובת הרשת ו

No of Ips Network ID Mask Broadcast IP Range of usable addresses 

102     

15     

15     

6     

6     

6     

4     

4     

 

 

 כתובות. 12872=סיביות, כדי לייצר  7, זה אומר שאנו צריכים 100 –כמות כתובות מקסימלי 

 זה אומר שניתן לצייר תת רשת ראשונה בצורה הבאה: 

1011 0000. 0010 0001. 1100 1010. 0000 0000 - /25 

 כתובת שידור רחב של הרשת הראשונה: 

1011 0000. 0010 0001. 1100 1010. 0111 1111 

 

 /.28. זה אומר שמסכה היא 2 154 < 16 =בחלק השניי מספר כתובות 

1011 0000. 0010 0001. 1100 1010. 1000 0000 

 ותת רשת הבאה היא: 

1011 0000. 0010 0001. 1100 1010. 1001 0000 

 

 

 /29, זה אומר שמסכה היא  28-32=4. 632<8=סיביות.  3כתובות אנו צריכים בסה"כ  6-ל

 0000 001011 .0001 10 .11 0.10100 0 0001010כתובת התחלתית היא: 

 0000 001011 .0001 10 .11 0.10100 1 0001010כתובת של רשת שנייה: 

 0000 001011 .0001 10 .11 0.10100 0 0001011כתובת של רשת שלישית: 

 

  2-כתובות )כתובת של הרשת, כתובת של שידור רחב ו 4לרשת נקודה לנקודה אנו צריכים 

 סיביות של הכתובת.  2כתובות של מארחים(. זה דורש 

 /30, זה אומר שמסכה היא 30-32=2. 422=<4=סיביות.  2כתובות אנו צריכים בסה"כ  4-ל
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 0000 001011 .0001 10 .11 0.10100 1 0001011כתובת התחלתית היא: 

 0000 001011 .0001 10 .11 0.10100 11 001011כתובת של רשת שנייה: 

 

 נמקם את כל התוצאות בטבלה: 

 נמקם נתונים בטבלה הבאה: 

Ips Network ID Mask Broadcast IP Range of usable addresses 

102 176.33.202.0 /25 176.33.202.127 176.33.202.1 -  176.33.202.126 

15 176.33.202.128 /28 176.33.202.143 176.33.202.129 – 176.33.202.142 

15 176.33.202.144 /28 176.33.202.159 176.33.202.145 – 176.33.202.158 

6 176.33.202.160 /29 176.33.202.167 176.33.202.161 – 176.33.202.166 

6 176.33.202.168 /29 176.33.202.175 176.33.202.169 – 176.33.202.174 

6 176.33.202.176 /29 176.33.202.183 176.33.202.177 – 176.33.202.182 

4 176.33.202.184 /30 176.33.202.187 176.33.202.185 – 176.33.202.186 

4 176.33.202.188 /30 176.33.202.191 176.33.202.189 – 176.33.202.190 

 

 .8תרגיל מס' 

 נתונה רשת הבאה: 

 

 של הרשת לפי סרטוט.  IPמצא 

נכתוב את כל הכתובות של רכיבי הרשת )לא משנה מה סוג רכיבי הרשת( ונתרגם אותם לבסיס  

 ספרה שלישית(.  –)רק חלק שמשתנה  2
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 ( לא משתנים: MSBספרות ראשונות מצד שמאל )  5-אנו רואים ש

 

 . 21=8+8+5ספרות אלו שייכות לרשת, כל היתר למארחים מסוגים שונים. מסכה של הרשת היא 

 . 192.168.96.0/21. בסופו של דבר רשת נראת כך: 192.168.96.0כתובת הרשת היא 
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 IPאיומי אבטחה של כתובות 
יים  שלך. שנ IP-פושעי סייבר יכולים להשתמש בטכניקות שונות כדי להשיג את כתובת ה

 .(online stalking) ומעקב מקוון (social engineering) מהנפוצים ביותר הם הנדסה חברתית 

 

.  כםשל  IP-ולחשוף את כתובת ה  כם תוקפים יכולים להשתמש בהנדסה חברתית כדי להונות אות

דרך סקייפ או אפליקציית הודעות מיידיות דומה, המשתמשת   כםלדוגמה, הם יכולים למצוא אות

עם זרים באמצעות אפליקציות אלה, חשוב לשים    יםמשוחח  םכדי לתקשר. אם את IPבכתובות 

, Skype Resolver. תוקפים יכולים להשתמש בכלי כםשל IP-לב שהם יכולים לראות את כתובת ה

 . כםשם המשתמש של מתוך כם של IP-שבו הם יכולים למצוא את כתובת ה 

 

 Online stalking מעקב באינטרנט 
.  כםרק על ידי מעקב אחר הפעילות המקוונת של  כם של IP-פושעים יכולים לאתר את כתובת ה 

, החל ממשחקי וידאו ועד להגיב  כםשל IP- כל מספר פעילויות מקוונות יכול לחשוף את כתובת ה

 באתרים ופורומים. 

,  IP, התוקפים יכולים ללכת לאתר מעקב אחר כתובות  כם לש IP- ברגע שיש להם את כתובת ה

. לאחר מכן הם יכולים  כם, להקליד אותה ואז לקבל מושג על מיקומwhatismyipaddress.comכגון 

ספציפית.   כםמשויכת אלי IP-להצליב נתוני קוד פתוח אחרים אם הם רוצים לאמת אם כתובת ה 

, פייסבוק או רשתות חברתיות אחרות שמראות היכן  LinkedIn -לאחר מכן הם יכולים להשתמש ב

 אתה גר, ואז לראות אם זה תואם את האזור שניתן. 
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כדי להתקין תוכנות  כםנגד אנשים עם שמ "phishing "אם עוקב מפייסבוק משתמש בהתקפת 

תאשר את   כםהמשויכת למערכת של  IP-בת ה, סביר להניח שכתו(spying malware) ריגול

 בפני העוקב.  כם זהות

התקפות או אפילו  כם, הם יכולים לפתוח נגדכםשל IP-אם פושעי סייבר יודעים את כתובת ה

 . חשוב להיות מודעים לסיכונים וכיצד לצמצם אותם. הסיכונים כוללים: כםלהתחזות אלי 

 . שלך IP-הורדת תוכן לא חוקי באמצעות כתובת ה
פרוצים כדי להוריד תוכן לא חוקי וכל דבר אחר   IPאקרים ידועים כמי שמשתמשים בכתובות ה

, פושעים יכולים  כםשל  IP-ר אליהם. לדוגמה, באמצעות זהות כתובת הושהם לא רוצים שיחז

מה שיפר את תנאי השימוש של ספק שירותי האינטרנט  - להוריד סרטים פיראטיים, מוזיקה ווידאו 

  -  ם והרבה יותר חמור, תוכן הקשור לטרור או פורנוגרפיית ילדים. זה יכול להיות שאת - כםשל

 למשוך את תשומת הלב של רשויות אכיפת החוק.  יםיכול   -שלא באשמתך 

 כם.מעקב אחר מיקומ 
, האקרים יכולים להשתמש בטכנולוגיית מיקום גיאוגרפי  כםשל IP-אם הם יודעים את כתובת ה

. הם צריכים רק לחפור קצת יותר במדיה החברתית כם ור, העיר והמדינה שלכדי לזהות את האז 

 נמצאים בבית.  ועלול לפרוץ אליו כשהם יודעים שאתה לא כםכדי לזהות את הבית של

 לתקוף ישירות את הרשת שלך 
ולפתוח במגוון תקיפות. אחת הפופולריות ביותר היא   כםפושעים יכולים למקד ישירות לרשת של

)מניעת שירות מבוזרת(. סוג זה של מתקפת סייבר מתרחש כאשר האקרים   DDoSמתקפת 

משתמשים במכונות שנדבקו בעבר כדי ליצור נפח גבוה של בקשות להציף את המערכת או  

אה מכך להפרעה  השרת הממוקדים. זה יוצר יותר מדי תעבורה עבור השרת לטפל, וכתוצ

. בעוד שמתקפה זו מופעלת בדרך כלל נגד כםבשירותים. בעיקרון, זה מכבה את האינטרנט של

עסקים ושירותי משחקי וידאו, היא יכולה להתרחש נגד אדם, אם כי זה הרבה פחות נפוץ. גיימרים  

ו ניתן מקוונים נמצאים בסיכון גבוה במיוחד לכך, שכן המסך שלהם נראה בזמן סטרימינג )עלי 

 (. IPלגלות כתובת  
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 כם פריצה למכשיר של 
לכל פורטים  כדי להתחבר. יש אלפי  כםשל IP-כמו גם בכתובת ה פורטיםהאינטרנט משתמש ב

האלה כדי לנסות לאלץ   פורטים יכול לנסות את ה כםשל IP-, והאקר שמכיר את ה IPכתובת 

. אם פושע אכן  כם ידע שלולגנוב את המ כם חיבור. לדוגמה, הם יכולים להשתלט על הטלפון של

 .malware, הוא עלול להתקין בו תוכנות כםישיג גישה למכשיר של 

 IP  (IP spoofing )זיוף כתובת  

 .IP spoofingמה זה 
זיוף הוא סוג ספציפי של מתקפת סייבר שבה מישהו מנסה להשתמש במחשב, במכשיר או  

על רשתות מחשבים אחרות על ידי התחזות לישות לגיטימית. זהו אחד  שתלטברשת כדי לה

כדי לקבל גישה למחשבים כדי לכרות אותם לנתונים   , מכלים רבים שהאקרים משתמשים בהם

(. מבין סוגי הזיוף  DoSאו להפעיל התקפות מניעת שירות )  ,ים  י רגישים, להפוך אותם לזומב

 הוא הנפוץ ביותר.  IPהשונים, זיוף  

מקור   IP( עם כתובת IP, מתייחס ליצירת חבילות פרוטוקול אינטרנט )IP, או זיוף כתובות  IPף  זיו

מאפשר לפושעי סייבר לבצע פעולות    IPכוזבת כדי להתחזות למערכת מחשב אחרת. זיוף  

זדוניות, לרוב ללא זיהוי. זה עשוי לכלול גניבת הנתונים שלך, הדבקת המכשיר שלך בתוכנה  

 ת השרת שלך.זדונית או קריס

 עובד. IP spoofingכיצד 
נתחיל עם קצת רקע: נתונים המועברים דרך האינטרנט מחולקים תחילה למספר מנות,  

)פרוטוקול  IPוהחבילות הללו נשלחות באופן עצמאי ומורכבות מחדש בסוף. לכל מנה יש כותרת 

 של היעד.  IP-המקור וכתובת ה IP- אינטרנט( המכילה מידע על החבילה, כולל כתובת ה

, האקר משתמש בכלים כדי לשנות את כתובת המקור בכותרת החבילה כדי לגרום  IPבזיוף  

למערכת המחשב המקבלת לחשוב שהחבילה היא ממקור מהימן, כגון מחשב אחר ברשת  

 לגיטימית, ולקבל אותה. זה מתרחש ברמת הרשת, כך שאין סימנים חיצוניים לשיבוש. 

כדי לעקוף את   IPמון בין מחשבים ברשת, ניתן להשתמש בזיוף במערכות המסתמכות על יחסי א 

, שם מי  (’castle and moat‘ ) . מושג המכונה לפעמים הגנת 'טירה וחפיר'IP-אימות כתובת ה

שמחוץ לרשת נחשבים לאיומים, ואלו שבתוך 'הטירה' נותנים אמון. ברגע שהאקר פורץ לרשת 

המערכת. בגלל פגיעות זו, השימוש באימות פשוט  ומכניס אותה פנימה, קל לחקור את 

 שלבי. -כאסטרטגיית הגנה מוחלף יותר ויותר בגישות אבטחה חזקות יותר, כגון אלו עם אימות רב

כדי לבצע הונאה מקוונת וגניבת זהות או   IPבעוד פושעי סייבר משתמשים לעתים קרובות בזיוף  

היות גם שימושים לגיטימיים. לדוגמה, ארגונים  לסגור אתרים ושרתים ארגוניים, לפעמים יכולים ל

בעת בדיקת אתרים לפני העלאתם לאוויר. זה יכלול יצירת אלפי   IPעשויים להשתמש בזיוף 

משתמשים וירטואליים כדי לבדוק את האתר כדי לראות אם האתר יכול להתמודד עם נפח גדול  

 בו שימוש בדרך זו.  אינו חוקי כאשר נעשה IPשל כניסות מבלי להיות מוצף. זיוף  

 .IP spoofingסוגי 
 Distributed Denial of Service (.DDoSהתקפות מניעת שירות מבוזרות )

מזויפות כדי להציף את שרתי המחשב במנות  IP, האקרים משתמשים בכתובות DDoSבמתקפת 

רנט נתונים. זה מאפשר להם להאט או לקרוס אתר או רשת עם כמויות גדולות של תעבורת אינט

 תוך הסתרת זהותם. 

 Masking botnet devices מיסוך התקני בוטנט
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)  כדי לקבל גישה למחשבים על ידי מיסוך רשתות בוטים. רשת בוט   IPניתן להשתמש בזיוף 

Botnet  )  ,היא רשת של מחשבים שהאקרים שולטים ממקור אחד. כל מחשב מפעיל בוט ייעודי

מאפשר לתוקף להסוות את   IPו של התוקף. זיוף בשמ (malicious" )זדונית" שמבצע פעילות 

מזויפת, מה שהופך את השחקן הזדוני לאתגר  IPהבוטנט מכיוון שלכל בוט ברשת יש כתובת 

 לאיתור. זה יכול להאריך את משך ההתקפה כדי למקסם את התמורה.

 Man-in-the-middle  באמצע-התקפות איש

דם באמצע' כדי להפריע לתקשורת בין שני  זדונית נוספת משתמשת במתקפת 'א IPשיטת זיוף  

מחשבים, לשנות את החבילות ולשדר אותן מבלי שהשולח או המקבל המקוריים ידעו. אם  

ומשיגים גישה לחשבונות תקשורת אישיים, הם יכולים לעקוב אחר כל   IPתוקפים מזייפים כתובת 

רים מזויפים ועוד. עם  היבט של התקשורת הזו. משם אפשר לגנוב מידע, להפנות משתמשים לאת

מה שאומר   - הזמן, האקרים אוספים שפע של מידע סודי שהם יכולים להשתמש או למכור 

 שהתקפות "אדם באמצע" יכולות להיות רווחיות יותר מהאחרות. 

 IP spoofingזיהוי התקפה 
, וזה מה שהופך אותו למסוכן כל כך. הסיבה לכך היא IPלמשתמשי קצה קשה לזהות זיוף 

של מודל התקשורת הקישורית  3כלומר, שכבה   -מבוצעות בשכבות הרשת   IPשהתקפות זיוף 

לעתים קרובות, בקשות חיבור  -של מערכת פתוחה. זה לא משאיר סימנים חיצוניים של חבלה 

 מזויפות יכולות להיראות לגיטימיות מבחוץ. 

ונים יכולים להשתמש בכלי ניטור רשת כדי לנתח תעבורה בנקודות קצה. סינון מנות  עם זאת, ארג

 -הכלולות לרוב בנתבים וחומות אש   -הוא הדרך הנפוצה ביותר לעשות זאת. מערכות סינון מנות 

הרצויות המפורטות    IP-של החבילה לבין כתובות ה IP-מזהות חוסר עקביות בין כתובת ה 

 (. הם גם מזהים חבילות הונאה. ACLברשימות בקרת גישה ) 

 שני הסוגים העיקריים של סינון מנות הם סינון כניסה וסינון יציאה: 

של המקור תואמת לכתובת מקור  IP-סינון כניסה בוחן מנות נכנסות כדי להעריך אם כותרת ה

 מותרת. כל חבילה שנראית חשודה תידחה. 

מקור שאינן תואמות לאלה ברשת הארגון.    IPת סינון יציאות בוחן מנות יוצאות כדי לבדוק כתובו

 . IPזה נועד למנוע ממקורבים להשיק התקפות זיוף 

 .IP spoofingהגנה מפני 
נועדו להסתיר את זהותם האמיתית של התוקפים, מה שקשה לזהות אותם. עם   IPהתקפות זיוף  

זאת, ניתן לנקוט כמה צעדים נגד זיוף כדי למזער את הסיכון. משתמשי קצה אינם יכולים למנוע  

 כמיטב יכולתם.  IPמכיוון שתפקידם של צוותי צד השרת למנוע זיוף   IPזיוף  

 : ITעבור מומחי  IPהגנת זיוף  

.  ITחייבות להיות מפותחות ופריסה על ידי מומחי  IPטגיות המשמשות כדי למנוע זיוף רוב האסטר

 כוללות:  IPהאפשרויות להגנה מפני זיוף 

 ניטור רשתות לפעילות לא טיפוסית.  •

מקור שאינן   IPפריסת סינון מנות לאיתור חוסר עקביות )כגון מנות יוצאות עם כתובות  •

 תואמות לאלו ברשת הארגון(. 

 בשיטות אימות חזקות )אפילו בין מחשבים ברשת(. שימוש  •

 ושימוש בחוסם התקפות רשת. IP-אימות כל כתובות ה •

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


294 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

הצבת לפחות חלק ממשאבי המחשוב מאחורי חומת אש. חומת אש תעזור להגן על   •

מזויפות, אימות תעבורה וחסימת גישה   IPהרשת שלך על ידי סינון תעבורה עם כתובות 

 על ידי גורמים חיצוניים לא מורשים. 

על , פרוטוקול האינטרנט החדש ביותר. זה מקשה  IPv6-מעצבי אתרים מוזמנים להעביר אתרים ל 

על ידי הכללת שלבי הצפנה ואימות. חלק גבוה מתעבורת האינטרנט בעולם עדיין   IPזיוף  

 .IPv4משתמש בפרוטוקול הקודם, 

 עבור משתמשי קצה:  IPהגנת זיוף  

. עם זאת, תרגול היגיינת סייבר יעזור למקסם את  IPמשתמשי קצה לא יכולים למנוע זיוף  

 יוניים כוללים: הבטיחות שלך באינטרנט. אמצעי זהירות הג

 ודא שהרשת הביתית שלך מוגדרת בצורה מאובטחת •

משמעות הדבר היא שינוי שמות המשתמש והסיסמאות המוגדרים כברירת מחדל בנתב הביתי  

ובכל המכשירים המחוברים והבטחת שימוש בסיסמאות חזקות. סיסמה חזקה מונעת את המובן  

 גדולות וקטנות, מספרים וסמלים.  תווים ושילוב של אותיות  12מאליו ומכילה לפחות 

 ציבורי  Wi-Fi-היזהר בעת שימוש ב  •

ציבורי לא מאובטח. אם אתה צריך   Wi-Fi-הימנע מביצוע עסקאות כגון קניות או בנקאות ב

להשתמש בנקודות חמות ציבוריות, הגדל את הבטיחות שלך על ידי שימוש ברשת פרטית  

טרנט שלך כדי להגן על הנתונים הפרטיים שאתה  מצפין את חיבור האינ  VPN. VPNוירטואלית או 

 שולח ומקבל. 

 HTTPSודא שהאתרים שבהם אתה מבקר הם  •

מעודכן, הם חשופים יותר   SSLחלק מהאתרים אינם מצפינים נתונים. אם אין להם אישור 

וזה   - אינם מאובטחים  HTTPS-ולא ב HTTP-להתקפות. אתרים שכתובת האתר שלהם מתחילה ב

 HTTPSים המשתפים מידע רגיש עם האתר הזה. ודא שאתה משתמש באתרי סיכון למשתמש

 וחפש את סמל המנעול בשורת הכתובת. 

 היו ערניים בכל הנוגע לניסיונות דיוג ת •

היזהר מהודעות דיוג מתוקפים המבקשים ממך לעדכן את הסיסמה שלך או אישורי כניסה אחרים  

עדו להיראות כאילו הן מגיעות מארגונים בעלי  או נתוני כרטיס תשלום. הודעות דוא"ל פישינג נו

מוניטין, אבל, במציאות, נשלחו על ידי רמאים. הימנע מלחיצה על קישורים או מפתיחת קבצים  

 מצורפים בדוא"ל דיוג. 

 השתמש באנטי וירוס מקיף •

הדרך הטובה ביותר להישאר בטוח באינטרנט היא באמצעות אנטי וירוס איכותי כדי להגן עליך 

האקרים, וירוסים, תוכנות זדוניות ואיומים מקוונים אחרונים. זה גם חיוני לשמור על התוכנה  מפני  

 שלך מעודכנת כדי להבטיח שיש לה את תכונות האבטחה העדכניות ביותר. 

 . IP-כתובת ה   של ה והסתר הגנה
“Arguing that you don't care about the right to privacy because you have 
nothing to hide is no different than saying you don't care about free 
speech because you have nothing to say.” 
Edward Joseph Snowden 
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לטעון שלא אכפת לך מהזכות לפרטיות כי אין לך מה להסתיר זה לא  )" 
 ( . " שונה מלומר שלא אכפת לך מחופש הביטוי כי אין לך מה להגיד 

אדוארד ג'וזף סנודן הוא יועץ אמריקאי לשעבר למודיעין מחשבים שהדליף מידע  
 , כשהיה שכיר וקבלן משנה. 2013מסווג מאוד מהסוכנות לביטחון לאומי בשנת 

  לושה. שכםהיא דרך להגן על המידע האישי והזהות המקוונת של כםשל IP-הסתרת כתובת ה

 הן:  םכשל IP- הדרכים העיקריות להסתיר את כתובת ה

 שימוש בשרת פרוקסי  •

 (VPN – Virtual Private Networkשימוש ברשת פרטית וירטואלית ) •

 . TORשימוש בדפדפן  •

 

 proxyשרת  
 : כםהוא שרת מתווך שדרכו מנותבת התעבורה של proxyשרת 

של אותו שרת פרוקסי ולא את  IP-רואים רק את כתובת ה  יםמבקר  םשרתי האינטרנט שבהם את

 . כם של IP- כתובת ה

, אשר לאחר proxy-לשרת ה יםעובר  ם, ה כם האינטרנט שולחים מידע בחזרה אלי כאשר שרתי

 . כםאלי  מידע  ים מכן מנתב

  כים צרי  םאז את   - כםהחיסרון של שרתי פרוקסי הוא שחלק מהשירותים יכולים לרגל אחרי 

 , הם יכולים גם להכניס מודעות לדפדפן שלך.יםמשמשת  ם. תלוי באיזה מהם אתהן לסמוך עלי
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 VPNרשת  

 VNPמה זה 
VPN :מציע פתרון טוב יותר 

, המכשיר מתנהג כאילו  VPN-ל  -או הסמארטפון או הטאבלט  -את המחשב  יםמחבר  םכאשר את

 . VPN-הוא נמצא באותה רשת מקומית כמו ה

 . VPN-נשלחת דרך חיבור מאובטח ל כםכל תעבורת הרשת של

לגשת בצורה מאובטחת למשאבי   יםיכול םמתנהג כאילו הוא ברשת, את כם מכיוון שהמחשב של

 במדינה אחרת.  םרשת מקומיים גם כשאת

, שיש לו יתרונות אם  VPN- במיקום ה  יםנוכח םגם להשתמש באינטרנט כאילו היית יםיכול םאת

 לגשת לאתרים חסומים גיאוגרפיים.  יםצ ציבורי או רו Wi-Fi-ב יםמשתמש םאת

 

 VPN-מתי כדאי להשתמש ב
דרך שרת נפרד, מה   כםומנתב את התעבורה של כםשל IP-מסתיר את כתובת ה  VPN-השימוש ב

- להשתמש ב יםעשוי םבאינטרנט. מצבים שבהם את כםשהופך אותה לבטוחה הרבה יותר עבור

VPN  :כוללים 

 ציבורי  Wi-Fi-בעת שימוש ב

. אם  VPN-ציבורית, אפילו כזו שמוגנת בסיסמה, מומלץ להשתמש ב Wi-Fiבעת שימוש ברשת 

. האבטחה הבסיסית שמשתמשת כם, קל לו לחטט בנתונים שלWi-Fiהאקר נמצא באותה רשת 

 אינה מספקת הגנה חזקה ממשתמשים אחרים באותה רשת.  ,ציבורית ממוצעת Wi-Fiברשת 

לעקוף את ספק   כם, ויבטיח ל כםנוספת לנתונים שליוסיף שכבת אבטחה  VPN-שימוש ב

 . כםהציבורי ולהצפין את כל התקשורת של  Wi-Fi-האינטרנט של ה

 

 ים. מטייל םכשאת

יכול לעזור   VPN -למשל, סין, שבה אתרים כמו פייסבוק חסומים   -למדינה זרה   יםנוסע  םאם את 

 לגשת לשירותים שאולי לא יהיו זמינים באותה מדינה.  כםל

גישה אליהם   כםעבורם ויש ל םלרוב להשתמש בשירותי סטרימינג ששילמת כםיאפשר ל VPN-ה

-, אך הם אינם זמינים במדינה אחרת בגלל בעיות זכויות בינלאומיות. שימוש בכםבמדינת הולדת

VPN בבית. ייתכן שמטיילים יוכלו למצוא   ם להשתמש בשירות כאילו את  כםיכול לאפשר ל

 , מכיוון שהמחירים יכולים להשתנות מאזור לאזור.VPN-בעת שימוש ב כרטיסי טיסה זולים יותר

 

 . מרחוק  יםעובד  םכאשר את

, שבו אנשים רבים עובדים מרחוק. לעתים קרובות COVID-זה רלוונטי במיוחד בעולם שלאחר ה

  VPNכדי לגשת לשירותי החברה מרחוק מסיבות אבטחה.  VPN-מעסיקים דורשים שימוש ב

גישה לרשתות ומשאבים פנימיים של  כםיכול לתת ל כםשמתחבר לשרת של המשרד של

בזמן   כםלא במשרד. זה יכול לעשות את אותו הדבר עבור הרשת הביתית של םהחברה כשאת

 בחוץ.  םשאת
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 קצת פרטיות  יםרק רוצ םכשאת

יכול להיות   VPN-, שימוש באינטרנט למטרות יומיומיות, שימוש בכםאפילו בנוחות של הבית של

  IP-אליו רושם את כתובת ה  יםמתחבר םלאתר, השרת שאת יםניגש םרעיון טוב. בכל פעם שאת

, על כם: הרגלי הגלישה שלכםומצרף אותה לכל שאר הנתונים שהאתר יכול ללמוד עלי כםשל

בדף מסוים. הם יכולים למכור את הנתונים האלה   ים מבל ם, כמה זמן את ציםלוח םמה את 

ם שמשתמשות בהם כדי להתאים פרסומות ישירות אליכם. זו הסיבה שפרסומות לחברות פרסו

לפעמים אישיות בצורה מוזרה: זה בגלל שהן כאלה. ניתן להשתמש   "מרגישות"באינטרנט 

  כם, גם כאשר שירותי המיקום שלכםגם כדי לעקוב אחר המיקום של  כםשל IP- בכתובת ה

 ות באינטרנט. להשאיר עקב כם מונע מ VPN-כבויים. השימוש ב

 הגנה מפני ה"אח הגדול". 

במלחמת רוסיה נגד אוקראינה אלפי אנשים שלחו מסרים נגד המלחמה. מאות אלפי אנשים 

רוסי מחפש אנשים האלה. לחלק הם נותנים קנס כספי,   KGBביקרו באתרים שהם נגד המלחמה. 

הם מכניסים אזרחי המדינה על משפט "לא למלחמה" או "שלום לואקראינה".  חלק מכניס לכלא.  

כדי שלא יהיה להם אפשרות לגלות מי נכנס לאתרים ומי רושם פוסטים נגד מלחמה, כדאי  

 .VPNלהשתמש בשירות 

    

  יםכנראה משתמש ם, ואתIP. יש להם גם כתובות כםהמכשירים הניידים שלאל תשכח גם את  

ציבוריות. מומלץ  Wi-Fi, כולל נקודות כםבהן במגוון רחב יותר של מיקומים מהמחשב הביתי של

 עליה במלואה.  כים סומ כם בנייד בעת התחברות לרשת שאולי אינ VPN-להשתמש ב

 המומלצים. VPNשירותי 
בסופו של דבר. בחירה תלויה מאוד  VPNתרים. כל אחד בוחר לעצמו מצאתי וניסיתי מספר א 

במקומות של גלישה וגם מאיפה גולשים, מה סוג של אתרים שאתם מחפשים וכו'. חשוב לבדוק 

ספציפי. לדוגמה, אני מוריד תוכן בשפה רוסית,   VPNכמה שרתים ובאיזה מדינות יש לשירות 

יה, אוקראינה, בלרוס )ספרי לימוד אלקטרוניקה  שלפעמים נותנים רק לאלה שמתחברים מרוס 

ככל שיותר שרתים בשלושת  VPNוהנדסת תוכנה ברוסית(. אני צריך לבדוק שיהיו לשירות 

חודשיים אפשרות לנסות את השירות -המדינות האלה. בנוסף עדיף לקחת שירות שנותן חודש

 ללא תשלום. 

 הטובים ביותר היא:  VPNלפי דעתי, רשימת האתרי 
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https://www.expressvpn.com/unrestricted-1 

 

 

https://www.privateinternetaccess.com/offer/best?source=general&coupon=2Y2M&brand=To

p10VPN_black_new&aff_sub4=2Y2M&aff_sub=c0se2kw013%7Cc5d01920-e8ef-11ec-9a32-

35569a0bea45&aff_sub2=header&aff_id=7758 

 

https://www.cyberghostvpn.com/en_US/offer/best?source=%7Bgeneral_EN%7D&coupon=3Y

4Mb&brand=Top10VPN_white_new&aff_sub4=3Y4Mb&aff_sub=c0se2kw013%7Ceed29a50-

e8ef-11ec-be8b-c569df40412d&aff_sub2=header&aff_id=1006 
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https://www.privateinternetaccess.com/offer/best?source=general&coupon=2Y2M&brand=Top10VPN_black_new&aff_sub4=2Y2M&aff_sub=c0se2kw013%7Cc5d01920-e8ef-11ec-9a32-35569a0bea45&aff_sub2=header&aff_id=7758
https://www.privateinternetaccess.com/offer/best?source=general&coupon=2Y2M&brand=Top10VPN_black_new&aff_sub4=2Y2M&aff_sub=c0se2kw013%7Cc5d01920-e8ef-11ec-9a32-35569a0bea45&aff_sub2=header&aff_id=7758
https://www.privateinternetaccess.com/offer/best?source=general&coupon=2Y2M&brand=Top10VPN_black_new&aff_sub4=2Y2M&aff_sub=c0se2kw013%7Cc5d01920-e8ef-11ec-9a32-35569a0bea45&aff_sub2=header&aff_id=7758
https://www.cyberghostvpn.com/en_US/offer/best?source=%7Bgeneral_EN%7D&coupon=3Y4Mb&brand=Top10VPN_white_new&aff_sub4=3Y4Mb&aff_sub=c0se2kw013%7Ceed29a50-e8ef-11ec-be8b-c569df40412d&aff_sub2=header&aff_id=1006
https://www.cyberghostvpn.com/en_US/offer/best?source=%7Bgeneral_EN%7D&coupon=3Y4Mb&brand=Top10VPN_white_new&aff_sub4=3Y4Mb&aff_sub=c0se2kw013%7Ceed29a50-e8ef-11ec-be8b-c569df40412d&aff_sub2=header&aff_id=1006
https://www.cyberghostvpn.com/en_US/offer/best?source=%7Bgeneral_EN%7D&coupon=3Y4Mb&brand=Top10VPN_white_new&aff_sub4=3Y4Mb&aff_sub=c0se2kw013%7Ceed29a50-e8ef-11ec-be8b-c569df40412d&aff_sub2=header&aff_id=1006
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https://surfshark.com/deals?aff=top10vpn&coupon=topvpnoffer&transaction_id=1024ea34bd

9edd86c8ac495d109a03&offer_id=48&affiliate_id=1372&source=&aff_sub=c0se2kw013|0cea

00a0-e8f0-11ec-9a32-

35569a0bea45&utm_source=Affiliates&utm_medium=1372&utm_campaign=affiliate&recurrin

g_goal_id=38 

 

https://www.ipvanish.com/top10vpn/?cjevent=45082fbee8f011ec831f95bb0a18050e&utm_so

urce=cj&utm_medium=affiliate&utm_campaign=100418041_PrivacyCo+Ltd&utm_term=c0se2

kw013%7C44764740-e8f0-11ec-9a32-35569a0bea45&cjdata=MXxOfDB8WXww 
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 .Torרשת ודפדפן 

 ? Torמה זה רשת 
, מה שהופך אותה לאנונימית.  Torדרך רשת  כםמנתב את כל תעבורת האינטרנט של Torדפדפן 

Tor ומכאן לוגו הבצל של -מורכב מפרוקסי תלת( שכבתי, כמו שכבות של בצלTor  .)Tor 

Browser ר באקראי לאחד מצמתי הכניסה הרשומים בציבור, מקפיץ את התנועה הזו דרך מתחב

  דרך צומת היציאה השלישי כםממסר אמצעי שנבחר באקראי, ולבסוף יורק את התנועה של

 ואחרון. 

כתוצאה מכך, אל תתפלאו אם גוגל או שירות אחר יקבל את פניכם בשפה זרה. שירותים אלה  

,  Tor  -, אך בעת שימוש ב כםומעריכים את המדינה והשפה של כם של IP-מסתכלים על כתובת ה 

 במיקום פיזי באמצע העולם.  יםנמצא םלעתים קרובות נראה שאת

  ם, את Torאו צריך לגשת לשירות אינטרנט שחוסם את  Torבמשטר שחוסם את  ייםחי םאם את 

,  Torלהשתמש בגשרים. בניגוד לצמתי הכניסה והיציאה של  Tor Browserגם להגדיר את   יםיכול

של גשר אינן רשומות בפומבי, מה שמקשה על שירותי אינטרנט, או ממשלות, לרשום   IPכתובות 

 אלה ברשימה השחורה.  IPכתובות 

-אינו תומך ב Torמכל הסוגים אך מותאמת לגלישה באינטרנט.  TCPמנתבת תעבורת  Torרשת 

UDP טורנט, כי זה לא יעבוד.  הורדה דרך ה לבצע, אז אל תנס 
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 .Torתכונות של דפדפן 
של צד שלישי לא   פרסומותשעוקבים ו ,בו כך יםמבקר םמבודד כל אתר שאת Torדפדפן  •

לגלוש. כך גם   מו אוטומטי כשתסיי   יםנמחק  cookies - ה. כל כםיוכלו לעקוב אחרי

 )זה גם יתרון, וגם חסרון(.  .כםהיסטוריית הגלישה של 

. כל מי  יםמבקר םלדעת באילו אתרים את כםמונע ממישהו שצופה בחיבור של Torדפדפן  •

)אם ילד   . Tor-שאתה משתמש ב ,לראות ים יכול כם, שעוקב אחר הרגלי הגלישה של

 שלכם משתמש בדפדפן זה, לא תוכלו לראות באיזה אתרים הוא ביקר!!!!!!!!!!!!!!!!(. 

  כםשואף לגרום לכל המשתמשים להיראות אותו הדבר, מה שמקשה עלי Torדפדפן  •

דפדפן  שעל סמך מידע  ללמד את הדפדפן להיות רגיש לבקשות שלכם ולהרגלים שלכם, 

 חות(. נו-יום מכם. )חסרון ואי- מקבל יום

. הרשת  Torמועברת ומוצפנת שלוש פעמים כשהיא עוברת ברשת  כםהתעבורה של  •

   .Torמורכבת מאלפי שרתים המנוהלים בהתנדבות הידועים כממסרי 

 . ום חסת אולי  כםלגשת לאתרים שהרשת הביתית של ם ייחופש ם , אתTorעם דפדפן  •

 חוקי? Torהאם דפדפן 
באש. יש להשתמש בו   את הביתאתה יכול לשרוף  אתה יכול לבשל ארוחת ערב על האש, אבל  "

 . ראש תנועת "בני ברוך", קבלההאיש , מיכאל לייטמן"  נכון.

הוא חוקי לחלוטין לשימוש. עם זאת, במדינות   Torעבור רוב האנשים שקוראים מאמר זה, דפדפן  

אינו חוקי או חסום על ידי הרשויות הלאומיות. סין הוציאה אל מחוץ לחוק את   Torמסוימות, 

לחצות את חומת האש הגדולה. מדינות כמו רוסיה,   Torשירות האנונימיות וחוסמת את תעבורת  

. לאחרונה, ונצואלה  Tor-ערב הסעודית ואיראן, פועלות רבות כדי למנוע מאזרחים להשתמש ב

 . Torחסמה את כל תעבורת  

קל להבין מדוע משטר דיכוי שונא את טור. השירות מקל על עיתונאים לדווח על שחיתות ומסייע  

 למתנגדי משטר להתארגן נגד דיכוי פוליטי. 

החופש לתקשר, לפרסם ולקרוא בעילום שם הוא תנאי מוקדם לחופש הביטוי באינטרנט, ולפיכך  

ים לתמוך בחופש הביטוי ברחבי  עוזר Tor -תנאי מוקדם לדמוקרטיה כיום. שימוש ותמיכה ב

על ידי   Torהעולם. משתמשים מתוחכמים מבחינה טכנית מוזמנים לתרום רוחב פס לרשת 

 ממסר. תחנת ההפעלת 
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 אנונימי? Torהאם דפדפן 
מציע את הגלישה האנונימית הטובה ביותר הקיימת כיום, אך האנונימיות הזו אינה  Torדפדפן 

, או אפילו לפתח כלי  Torימוש בין חוקרים המבקשים לחזק את מושלמת. אנו עדים כעת למירוץ ח

אנונימיות מהדור הבא, לבין ממשלות ברחבי העולם שחוקרות כיצד לשבור את מאפייני  

 . Torהאנונימיות של 

- הייתה לפרוץ אותם. ה Tor Browserהטכניקה המוצלחת ביותר לביטול אנונימיות של משתמשי 

FBI ה במספר מקרים פלילייםהשתמש בטכניקה זו בהצלח . 

תמימים בהכרח ייקלעו  Torטכניקות פריצה כאלה צריכות להדאיג את כולם, מכיוון שמשתמשי  

 למסעות דיג כאלה. 

  כםמהפרטיות של  כם? בטח שלא, אם אכפת לTor -האם זה אומר שאסור להשתמש ב

 הוא כלי חיוני שרק ישתפר עם הזמן.   Torבאינטרנט. דפדפן  

 

 והתקנה של דפדפן.הורדה 
https://www.torproject.org / 
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 כם.דרכים אחרות להגן על הפרטיות של

 את הגדרות הפרטיות ביישומי הודעות מיידיות  ושנ
. הודעות מיידיות  IPמהוות מקור עיקרי לפריצת כתובות   כםאפליקציות המותקנות במכשיר של

ואפליקציות שיחות אחרות יכולות לשמש ככלי על ידי פושעי רשת. שימוש באפליקציות מאפשר 

רק חיבורים ישירים מאנשי קשר ואינו מקבל שיחות או הודעות מאנשים שאינך מכיר. שינוי  

מכיוון שאנשים שלא יודעים    כםשל IP- מקשה על מציאת כתובת ה כםהגדרות הפרטיות של

 . כםלא יכולים להתחבר אלי   כםאות

 סיסמאות ייחודיות וצר 
. יש כם היא המחסום היחיד שיכול להגביל אנשים מגישה למכשיר של כם סיסמת המכשיר של

סיסמאות ברירת המחדל של המכשירים שלהם, מה שהופך אותם   זרוק"ל"אנשים שמעדיפים 

צריך להיות בעל סיסמה ייחודית   כם , המכשיר שלכם החשבונות שללפגיעים להתקפה. כמו כל 

וחזקה שלא קל לפענח. סיסמה חזקה מכילה שילוב של אותיות גדולות וקטנות, ספרות ותווים.  

 . IPמפני פריצת כתובות  כםזה יעזור להגן על המכשיר של

 maliciousותוכן  phishingהישאר ערני למיילים 
ותוכנות מעקב אחר מכשירים מותקנות באמצעות הודעות   malwareתוכנות  של דולהג כמות

phishingזה מספק לאתר גישה לכתובת הלאתר כלשהו,  יםמתחבר  ם. כאשר את-IP   ולמיקום

היו ערניים כשאתם פותחים מיילים ת לפריצה.  מחשב ניתן, מה שהופך אותו לכם המכשיר של

ל קישורים שעלולים לשלוח אתכם לאתרים לא מורשים.  משולחים לא ידועים והימנעו מלחיצה ע

 שימו לב היטב לתוכן המיילים, גם אם נראה שהם מגיעים מאתרים ידועים ומעסקים לגיטימיים. 

 השתמש בפתרון אנטי וירוס טוב ושמור אותו מעודכן
ת  חברוהתקן תוכנת אנטי וירוס מקיפה ושמור אותה מעודכנת. לדוגמה, הגנת האנטי וירוס של 

,  כם מפני וירוסים במחשב האישי ובמכשירי האנדרואיד של  כםשומרת עלי טובות ובטוחות 

  ם, ומצפינה את הנתונים שאת כםמאבטחת ומאחסנת את הסיסמאות והמסמכים הפרטיים של

 . VPNבאינטרנט באמצעות  יםומקבל  ים שולח

 

.  כםהיא היבט מכריע בהגנה על הזהות המקוונת של כם של IP-הגנה על כתובת ה

אבטחתו באמצעות השלבים הללו היא דרך להישאר בטוח מפני המגוון הרחב של 

 התקפות פושעי סייבר.

 עקרונות של ניתוב

 תורת הגרפים ועקרונות ניתוב. 
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העיר  ".  גשרים של קניגסברג 7מתמטיקאי שוויצרי לאונרד אוילר הגדיר חידה שנקראת "  1735ב

קניגסברג בפרוסיה )כיום קלינינגרד, רוסיה( שוכנת משני עברי נהר פרגל, וכללה שני איים  

שהיו מחוברים זה לזה, ולשני חלקי היבשת של העיר, על ידי שבעה   -קניהוף ולומסה  -גדולים 

 גשרים. הבעיה הייתה לתכנן טיול דרך העיר שיחצה כל אחד מהגשרים האלה פעם אחת בלבד.

 : ך של ציון המשימה הלוגית באופן חד משמעי, פתרונות הכוללים אחד מהם בדר

 הגעה לאי או לגדה יבשתית שלא דרך אחד מהגשרים, או 

 גישה לכל גשר מבלי לחצות לקצהו השני 

 בלתי מקובלים במפורש.

אוילר הוכיח שלבעיה אין פתרון. הקושי שעמד בפניו היה פיתוח של טכניקת ניתוח מתאימה,  

   חנים הבאים שביססו קביעה זו בקפדנות מתמטית.ושל מב

הוא פיתח ענף במתמטיקה, שנקרא "תורת הגרפים". בדומה לתורת ההסתברות הרבה שנים לא  

 הייה שימוש בתיאוריה הזאת )כמו שתורת ההסתברות השתמשו רק במשחקי קלפים או קוביות(. 

חיבור בין מחשב למחשב עם הקמת רשתות תקשורת שמו לב שניתן לסמן מחשב בתור גשר ו 

בתור נהר מחידה הזאת. זה הוביל לשימוש מעשי בתורת הגרפים. בהבדל לחידה מקורית יש כאן  

 גם מספרים שמגדירים זמן השהייה בין צומת לצומת )בין גשר לגשר(. 

 

 משימות אפשריות:  3לבעיה הזאת יש לפחות 

מידע עובר רק פעם אחד דרך  מצא מסלול קצר ביותר שמחבר את כל המחשבים, כאשר  .1

 כל קו תקשורת )עורק(. 

 מצא דרך מהירה ביותר מקצה לקצה.  .2

 מצא דרך מהירה ביותר מקצה לכל המחשבים.  .3

 למשימות האלה יש מספר אלגוריתמים האפשריים. 

 בסוף הפרק אנו נראה מספר אלגוריתמים ונראה דוגמאות למציאת דרכים והשהיות.   

 

 ניתוב  עקרונות של מבוא ל
כאשר למכשיר יש מספר נתיבים להגיע ליעד, הוא תמיד בוחר נתיב אחד על ידי העדפתו על פני  

ניתוב. הניתוב נעשה על ידי התקני רשת מיוחדים הנקראים   נקראאחרים. תהליך בחירה זה 

נתבים או שהוא יכול להתבצע באמצעות תהליכי תוכנה. לנתבים מבוססי התוכנה יש  

 גבלת והיקף מוגבל. פונקציונליות מו
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נתב מוגדר תמיד עם נתיב ברירת מחדל כלשהו. מסלול ברירת מחדל אומר לנתב לאן להעביר  

מנה אם לא נמצא מסלול ליעד ספציפי. במקרה שקיימים מספר נתיבים להגיע לאותו יעד, הנתב 

 רוחב פס, אורך מסלול, זמן השהייה, אבטחת מידע יכול לקבל החלטה על סמך המידע הבא:

 וכו'. 

ניתן להגדיר מסלולים באופן סטטי או באופן דינמי. ניתן להגדיר מסלול אחד כך שיועדף על פני  

 אחרים. 

 

 Unicast שידור ישיר  ניתוב
נשלחת ליעד  unicastאו תעבורת  unicastנתוני  נקראתרוב התעבורה באינטרנט ובאינטראנטים 

. זוהי צורת הניתוב הפשוטה ביותר unicastתוב דרך האינטרנט נקרא ני unicastשצוין. ניתוב נתוני 

מכיוון שהיעד כבר ידוע. מכאן שהנתב רק צריך לחפש את טבלת הניתוב ולהעביר את החבילה  

 הבאה.   לנקודה

 

 

 Broadcastניתוב שידור רחב 
רשת. נתבים יוצרים  ה בכלכברירת מחדל, מנות השידור אינן מנותבות ומועברות על ידי הנתבים  

מקרים מיוחדים. הודעת שידור מיועדת לידור. אבל ניתן להגדיר אותו להעביר שידורים  תחומי ש

 לכל מכשירי הרשת. 

 ניתן לבצע ניתוב שידור בשתי דרכים )אלגוריתם(: 

נתב יוצר חבילת נתונים ואז שולח אותה לכל מארח אחד אחד. במקרה זה, הנתב יוצר מספר 

אבל  ,   unicast-יעד שונות. כל החבילות נשלחות כ  עותקים של חבילת נתונים בודדת עם כתובות

 בגלל שהן נשלחות לכולם, זה מדמה כאילו הנתב משדר.

 .ברשת כתובת היעד של כל צומת לדעת  הנתב חייבושיטה זו צורכת הרבה רוחב פס 

 

, כאשר הנתב מקבל חבילה שאמורה להיות משודרת, הוא פשוט מציף את  אופציה שנייה

 הממשקים. כל הנתבים מוגדרים באותו אופן. החבילות הללו מכל  

אך עלולה לגרום לבעיה של מנות כפולות המתקבלות   ,קלה למעבד של הנתב הזאת שיטה 

 . (נתבים עמיתים ) peer routersמנתבים 
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העברת נתיב לאחור היא טכניקה שבה הנתב יודע מראש על קודמו מהיכן עליו לקבל שידור. 

 ל כפילויות. טכניקה זו משמשת לאיתור וביטו

 

 ניתוב סטטי, דינמי וברירת מחדל. 
 - ניתוב סטטי 

 ניתוב סטטי הוא תהליך שבו עלינו להוסיף מסלולים באופן ידני לטבלת הניתוב. 

 - יתרונות  

אין תקורה לניתוב עבור מעבד הנתב, מה שאומר שניתן להשתמש בנתב זול יותר כדי לבצע  

 ניתוב. 

 מערכת בלבד יכול לאפשר ניתוב לרשתות מסוימות בלבד. זה מוסיף אבטחה מכיוון שמנהל  

 רוחב פס בין נתבים.  בזבוזאין 

 - חסרון  

עבור מנהלי מערכת להוסיף ידנית כל נתיב עבור הרשת  קשהעבור רשת גדולה, זוהי משימה 

 בטבלת הניתוב בכל נתב.

ך להוסיף ידנית המנהל צריך להיות בעל ידע טוב בטופולוגיה. אם מנהל חדש מגיע, אז הוא צרי

 כל מסלול כך שהוא צריך להיות בעל ידע טוב מאוד במסלולים של הטופולוגיה. 

 - ניתוב ברירת מחדל 

זוהי השיטה שבה הנתב מוגדר לשלוח את כל החבילות לכיוון נתב בודד )הופ הבא(. זה לא  

משמש  משנה לאיזו רשת שייכת החבילה, היא מועברת לנתב שמוגדר לניתוב ברירת מחדל. הוא 

 הוא נתב שיש לו רק נתיב אחד להגיע לכל שאר הרשתות.  stubבדרך כלל עם נתבי סטאב. נתב 

 

 - ניתוב דינמי 
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ניתוב דינמי מבצע התאמות אוטומטיות של המסלולים לפי המצב הנוכחי של המסלול בטבלת 

אליהם.  הניתוב. ניתוב דינמי משתמש בפרוטוקולים כדי לגלות יעדי רשת ואת המסלולים להגיע 

RIP ו-OSPF   .ייעשו התאמות  הם הם הדוגמאות הטובות ביותר לפרוטוקולי ניתוב דינמיים

 ירד או שנתב חדש יעלה לרשת.אוטומטיות כדי להגיע ליעד הרשת אם נתיב אחד 

 

 לפרוטוקול דינמי יש את התכונות הבאות: 

 הנתבים צריכים לפעול באותו פרוטוקול דינמי כדי להחליף מסלולים. 

 אז הנתב מפרסם אותו לכל שאר הנתבים.  ,ר נתב מוצא שינוי בטופולוגיה כאש

 - יתרונות  

 קל להגדרה. 

 יעיל יותר בבחירת המסלול הטוב ביותר לרשת יעד מרוחקת וגם לגילוי רשת מרוחקת.

 -   נותחסרו

 צורך רוחב פס רב יותר לתקשורת עם שכנים אחרים. 

 פחות בטוח מניתוב סטטי. 

 

 פרוטוקולי ניתוב. 
 Unicastפרוטוקולי ניתוב 

 :unicastישנם שני סוגים של פרוטוקולי ניתוב זמינים לניתוב מנות 

 

 Distance Vector Routing Protocol פרוטוקול ניתוב וקטור מרחק

Distance Vector   הוא פרוטוקול ניתוב פשוט שמקבל החלטת ניתוב על מספר הקפיצות בין

המקור ליעד. מסלול עם פחות מספר קפיצות נחשב למסלול הטוב ביותר. כל נתב מפרסם את 

המסלולים הטובים ביותר שלו לנתבים אחרים. בסופו של דבר, כל הנתבים בונים את טופולוגיית  

למשל פרוטוקול ניתוב  הנתבים העמיתים שלהם, הרשת שלהם בהתבסס על הפרסומות של

 (. Routing Information Protocol - RIPמידע )

 

 

 Link State Routing Protocol  פרוטוקול ניתוב מצב קישור

. זה לוקח בחשבון את מצבי  Distance Vector-פרוטוקול מצב קישור הוא פרוטוקול מעט מסובך מ

יקה זו מסייעת למסלולים לבנות גרף משותף של הרשת הקישורים של כל הנתבים ברשת. טכנ

כולה. לאחר מכן כל הנתבים מחשבים את הנתיב הטוב ביותר שלהם למטרות ניתוב. לדוגמה,  

Open Shortest Path First (OSPF)  ו-Intermediate System to Intermediate System (ISIS). 

משתמשים בעצים,   Multicastרוטוקולי ניתוב משתמשים בגרפים בעוד פ Unicastפרוטוקולי ניתוב 

 עץ כדי למנוע לולאות. העץ האופטימלי נקרא עץ המסלול הקצר ביותר.  יםכלומר פורש
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 הם:  Multicastפרוטוקולי ניתוב 

DVMRP - Distance Vector Multicast Routing Protocol 

MOSPF - Multicast Open Shortest Path First 

CBT - Core Based Tree 

PIM  - Protocol independent Multicast 

 

 :אפשרויות נמצא בשימוש נפוץ כעת. יש לו שני   PIMשידור בפרוטוקול 

 PIM Dense Mode אפשרות

 .LANברשתות מסוג  תא משמשי בעצים מבוססי מקור. ה היא שימוש  הזאת האפשרות

 

PIM Sparse Mode 

 . WANברשתות מסוג  תא משמשיבעצים משותפים. ה היא שימוש  הזאת האפשרות

 

 . RIPפרוטוקול  
( הוא פרוטוקול ניתוב דינמי המשתמש Routing Information Protocol RIPפרוטוקול ניתוב מידע ) 

כמדד ניתוב כדי למצוא את הנתיב הטוב ביותר בין המקור לרשת  ים" )תחנות(,הופ"בספירת 

)פורט(  משתמש ביציאה  OSI   RIP.ת הרשת של מודל עובד על שכבשהיעד. זהו פרוטוקול 

 .520מספר 

 

 ים. ספירת הופ
ספירת הופים היא מספר הנתבים המתרחשים בין רשת המקור והיעד. הנתיב עם ספירת  

הקפיצות הנמוכה ביותר נחשב למסלול הטוב ביותר להגיע לרשת ולכן ממוקם בטבלת הניתוב.  

RIP  מונע ניתוב לולאות על ידי הגבלת מספר הקפיצות המותרות בנתיב מהמקור והיעד. ספירת

נחשבת כבלתי ניתנת  16וספירת הקפות של  15היא    RIPתרת עבור הקפיצות המקסימלית המו

 להשגה ברשת. 
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 .R.I.Pתכונות של 
 . עדכונים של הרשת מוחלפים מעת לעת. 1

 ניתוב( תמיד משודרים. על . עדכונים )מידע 2

 . טבלאות ניתוב מלאות נשלחות בעדכונים. 3

ניתוב על ". נתבים תמיד סומכים על מידע ניתוב המתקבל מנתבים שכנים. זה ידוע גם בשם 4

 .Routing on rumors" שמועות

דומיין )פנימי( המבוסס על  -פרוטוקול הניתוב תוך וא( הRIPפרוטוקול ניתוב מידע פרוטוקול )

י רשת נקראים צומת.  נתבים וקישור ניתוב וקטור למרחקים והוא משמש בתוך מערכת אוטונומית.

בפרוטוקול זה היא  "עלות ההמדד   "העמודה הראשונה של טבלת הניתוב היא כתובת היעד.  

ספירת הופ, שהיא מספר הרשתות שצריך לעבור כדי להגיע ליעד. כאן אינסוף מוגדר על ידי  

 . הופים 15-, לרשת לא יכול להיות יותר מRip-זה אומר ששימוש ב  16מספר קבוע שהוא 

 

RIP  1-גרסה : 
זהו פרוטוקול סטנדרטי פתוח פירושו שהוא עובד על הנתבים של הספקים השונים. זה עובד על 

רוב הנתבים, זה פרוטוקול ניתוב ייצוגי. עדכונים משודרים. ערך המרחק האדמיניסטרטיבי שלו 

, זה אומר שהוא לא אמין, ככל שערך המרחק האדמיניסטרטיבי קטן יותר האמינות  120הוא 

נתבים   16ל יהיו ו. בסך הכ15בה יותר. המדד שלו הוא ספירת הופ וספירת הופ מרבית היא הר

מתחיל לבצע איזון עומסים. איזון   RIPברשת. כאשר יהיה אותו מספר קפיצות להגיע ליעד, 

עומסים אומר שאם יש שלוש דרכים להגיע ליעד ולכל דרך יש אותו מספר נתבים אז מנות  

ים  משתשמיישלחו לכל נתיב כדי להגיע ליעד. זה מקטין את התנועה וגם העומס מאוזן. 

בכל פעם  שניות. 30בפרוטוקול זה טבלאות ניתוב מתעדכנות כל  .בחברות קטנות בפרוטוקול

 שהקישור נשבר, חפש נתיב אחר כדי להגיע ליעד. זהו אחד הפרוטוקולים האיטיים ביותר. 

 . 1יתרונות וחסרונות של גרסה 
 :  RIP ver1יתרונות של 

 קל לתצורה, נתבים סטטיים הם מורכבים. 

 חבילות נדרשות לבקרת זרימה(.  – overhead) פחות תקורה

 אין מורכבות. 

 

 : RIP ver1של  נותחסרו

 . (שניות 30כל מתבצע  רחב שידור)ניצול רוחב הפס גבוה מאוד  

 . יםעובד רק על ספירת הופ  הוא

. אם תהיה דרישה לנתבים נוספים  15הוא רק   ים לא ניתן להרחבה מכיוון שספירת הופ  הוא

 ברשת זו תהיה בעיה. 

 זמן רב במציאת נתיב חלופי.  בזבוזאיטית מאוד,  ניתוב
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RIP  2-גרסה : 
. היא תומכת 1993פותחה בשנת  RIPשל  2המקורי, גרסה   RIP-ליקויים מסוימים במפרט ה עקב 

( ובעלת יכולת לשאת classless Inter-Domain Routing - CIDR) מחלקותבניתוב בין דומיינים ללא 

. מבחינה  15כמות מקסימלי של הופים גם   הופים.המדד שלו הוא גם ספירת    .רשת-מידע על תת

. ניתן לבצע multicasting-באימות ועושה רשתות משנה ו  כתא תומי. ה 1גרסה  Rip-ה ל היא זהזאת 

משדר   RIPv2מסכות רשת משנה כלולות בעדכון הניתוב.  RIPv2-סיכום אוטומטי בכל נתב. ב

 RIPv1-, בניגוד ל224.0.0.9ריבוי שידורים של כל טבלת הניתוב לכל הנתבים הסמוכים בכתובת 

 (. 255.255.255.255שמשתמש בשידור )

 . 2יתרונות וחסרונות של גרסה 
  RIP ver2יתרונות של 

 פרוטוקול סטנדרטי.   הוא

 VLSM - Variable Length Subnet Maskתואם  הוא

 . מספק התכנסות מהירה

 הוא שולח עדכונים מופעלים כאשר הרשת משתנה. 

 מה שהופך אותו לאידיאלי עבור רשתות חיוג. - snapshot routing" תמונת מצב"עובד עם ניתוב 

 

 : RIP ver2של  נותחסרו

 , עקב הפגיעות של 'ספירה עד אינסוף'. 15מקסימלית של  יםספירת הופ

 שכנים.  בודק לא

 שניות )למעט במקרה של עדכון שהופעל(.  30כל  מחליף טבלה שלמה עם כל השכנים 

 

 .2לבין גרסה   1השוואה בין פרוטוקול גרסה 
 

 2גרסה  1גרסה 

,  VLSM -ותומך ב  classlessפרוטוקול מסוג  .classful routingמשתמש בניתוב שנקרא 
CIDR וסיכום נתיבים . 

  -משודרים בשידור רחב  RIPv1עדכוני ניתוב 
broadcast 

ריבוי  משודרים בשידור  RIPv1עדכוני ניתוב 
 multicastשידורים 

 תומך באימות  אין אימות 

ולכן תומך   נושא מסכה בעדכוניםב תומך אינו נושא מסכה בעדכונים 
 . VLSMב

פרוטוקול ניתוב ישן יותר, שכבר לא נעשה בו  
 שימוש רב 

קטנות ושטוחות  יכול להיות שימושי ברשתות 
או בקצה של רשתות גדולות יותר בגלל  

 הפשטות שלו בתצורה ובשימוש
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 . OSPFפרוטוקול  

 הסבר של פרוטוקול.
OSPF (Open Shortest Path First) -  "אבל,  דרך קצרה ביותר פתוחה קודם כלמתורגם מילולית כ( "

 Interiorהוא פרוטוקול שער פנימי אמין ביחס למצב הערוצים )   -כמובן, אף אחד לא אומר זאת( 

gateway protocol, IGP ככלל, פרוטוקול ניתוב זה מתחיל להיות בשימוש כאשר פרוטוקול ה .)-

RIP  .אינו מספיק יותר בשל מורכבות הרשת והצורך בקנה מידה קל שלה 

RIP (Routing Information Protocol)   הוא פרוטוקול הניתוב הפשוט ביותר שכבר אינו בשימוש

 ברשתות מודרניות. 

OSPF  הוא פרוטוקול הניתוב הדינמי הפנימי הנפוץ ביותר. כאשר מדובר בניתוב פנימי, המשמעות

היא שהחיבור בין נתבים נוצר באותו תחום ניתוב, או באותה מערכת אוטונומית. תארו לעצמכם  

בינונית עם מבנים מרובים ומחלקות שונות, כל אחת מחוברת לשנייה באמצעות קישור  חברה 

שמשוכפל כדי להגביר את האמינות. כל המבנים הם חלק ממערכת אוטונומית אחת. עם זאת, 

 .(, המאפשר לך לפלח יותר את הרשתArea, מופיע המושג "אתר", "אזור" )OSPF-בעת שימוש ב

 למשל, חלוקה ל"אזורים" עבור כל מחלקה בודדת.

 כדי להבין מנגנון עבודה אנו צריכים להכיר מספר מושגים שלא קיימים בפרוטוקולים אחרים:

שהוקצה לכל נתב. באופן כללי,   ,סיביות ייחודי 32 בן מספר
עם הערך הגבוה ביותר.   נתבממשק השל זוהי כתובת הרשת 

של  LOOPBACK-משק ה לעתים קרובות נעשה שימוש במ
 בדיקה חוזרת(. – LOOPBACK) הנתב למטרות אלו.

Router Id 

יכולים לשלוח הודעות  ששני נתבים עם ערוץ תקשורת ביניהם 
 . זה לזה

 נתבים שכנים 

  . שכנים" שכנים"כיווניות בין נתבים  -מערכות יחסים דו 
 . וליצור "שכנות" ליצור שכונה ביניהם חייביםלא  טופולוגיים

 ות""שכנ

 LSA: Link State Advertisement הודעה על מצב הערוץ בין נתבים. 

 ”Hello“הודעת  ומחפשים שכנים.  LSAבעזרת הודעות האלה נתבים בונים 

 ”Area“אזור  .LSAאוסף נתבים שמתחלפים עם הודעות 
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 תהליך עבודה של פרוטוקול.  
OSPF  :צריך לבנות מפת הרשת וכדי לבנות אותה הוא עושה שלבים הבאים 

  "Hello"על הנתב, הוא מתחיל לשלוח חבילות  לעבוד תחיל מראשית, כשהפרוטוקול רק  .1

(. חבילות אלה כללו מידע  Designated Router)נתב ייעודי,  DRכדי למצוא שכנים ולבחור 

חיבור נקודה לנקודה ולאחר מכן   הותזעשויה ל OSPFעל סטטוס שכנים וערוץ. לדוגמא, 

, כלומר הופך להיות פעיל. אם זהו חיבור מבוזר, הנתב ימתין  "עולה"בפרוטוקול חיבור זה 

   פעיל.בתור ערוץ סמן הערוץ שהוא מלפני  DRלבחירת 

  DR-, מה שמאפשר לך להיות בטוח שה (PRIORITY ID) אפשר לשנות את מזהה העדיפות .2

הגבוהה ביותר    IP-עם כתובת ה  נתביהיה הנתב החזק והפרודוקטיבי ביותר. אחרת, ה

( שהם המכשירים   DR - Backup DR של )גיבוי  BDR-ו DR. הרעיון המרכזי של " נצח"י

ערוץ עם נתבים  ה   מצביוהם צריכים להחליף מסדי נתונים של   LSAהיחידים שמייצרים 

. כל הפואנטה  DR  "שכונת"יוצרים   DRשאינם  אחרים ברשת המשנה. לפיכך, כל הנתבים

. ברור שהדרך היחידה להבטיח שלכל  "מדרגית"עיצוב זה היא לשמור על הרשת של 

.  (Data Base) ביניהם DB-הנתבים יש את אותו מידע על מצב הרשת היא לסנכרן את ה

ים  תהליכ 35נתבים ויתווסף מכשיר אחר, יהיה צורך להקים  35אחרת, אם לרשת היו 

עובד בצורה  ( תהליך זה DR -בשכונה. כאשר הבסיס מרוכז )כלומר, יש נתב מרכזי נבחר  

 שפוטה יותר בהרבה. 

. ללא  "שלום "החליפו חבילות  הנתביםלאחר ש .חלק חשוב מאוד מתהליך הקמת השכונה .3

מסדי נתונים מסונכרנים, עלולות להתרחש שגיאות, כגון לולאת ניתוב וכו'. החלק השלישי  

 0שאזור האפס ) ,. הדבר העיקרי שאתה צריך לדעתLSA החלפתמת השכונה הוא של הק

Areaכמו  0מיוחד, ואם יש מספר אזורים, כולם חייבים להיות מחוברים לאזור   אזור ( הוא .

 ראשי. אֵּזֹור נקראכן, זה 

 . OSPFסוגי נתבים שתומכים בפרוטוקול 
Area Border Router – ABR 

 שדרכו מתבצעת תקשורת עם יתר אזורים.  0נתב שנמצא בתוך אזור 

Designated Router ,Backup Designated Router – DR, BDR 

נתבים מרכזיים וגיבוי שלהם שאחראיים על בסיסי נתונים של נתבים ברשת. הם מקבלים  

 ליתר נתבים ברשת. Multicastומשדרים עדכונים של מצב הרשת בעזרת שידור 

Autonomous System Boundary Router – ASBR 

 סוג זה של נתבים מחבר מספר תת רשתות אוטונומיות כדי לאפשר החלפת נתיבים ביניהם. 

 

EIGRP  – Protocol Routing Gateway Interior Enhanced 

EIGRP בסיסי 
  שזה או  מרחק?  וקטור ניתוב פרוטוקול  או קישור מצב   ניתוב פרוטוקול הוא  EIGRP האם  בבסיסו,

  -ש ברעיון התומכת רבה ספרות  תמצא שניהם(? של שילוב )כלומר היברידי  ניתוב פרוטוקול

EIGRP שכני כי  שקובע היברידי,  ניתוב פרוטוקול הוא EIGRP  הניתוב  טבלת את בתחילה   מחליפים  

  ניתוב עדכוני רק שולח  EIGRP - ו , Protocol Routing Vector ceDistan-ל בדומה  שלהם, המלאה

 קישור. מצב  ניתוב פרוטוקול כמו  במהלך ברשת, שינויים על בהתבסס

 מתקדם".  למרחקים וקטורי ניתוב "פרוטוקול הוא  EIGRP כי  להאמין החלו  רבים רשת מהנדסי

 שנתבים  שהוא הקישור,  צב מ ניתוב  פרוטוקול  של בסיסי  מאפיין שקול זה:   בעניין מחשבותיהם
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 על  מדברים  )אם אלו נתבים לזה. זה מחוברים נתבים כיצד המציינת  טופולוגיה טבלת מקיימים 

  טופולוגיה אותה על דיקסטרה של האלגוריתם את מריצים (IS-IS-ו OSPF כגון ניתוב פרוטוקולי 

  מבין  אינו  EIGRP מסוים.  נתב  של מבטו  מנקודת היעד לרשת ביותר ה"קצר"  הנתיב  את  לקבוע כדי

  הטופולוגיה  טבלת להניח, סביר דיקסטרה. של האלגוריתם  את  מבצע ואינו הרשת  בטופולוגיית

 אלו.  לרשתות ה"מרחק"  על מידע גם כמו  זמינות, רשתות של רשימה מכילה EIGRP של

 

 EIGRP מאפייני
  במהירות מחדש לנתב יכול  EIGRP רבים  במקרים  נכשלת, הרשת קישוריות  אם  מהירה:   התכנסות

  שניות. 3-מ יותר  לא  תוך כלל  בדרך קורה זה הקישור. כשל עקיפת ידי על הנתונים  תעבורת את

 נוסףה והנתיב  לרשת, )גיבוי( נוסף נתיב יש EIGRP-של מכיוון  אפשרית הזו  המהירה ההתכנסות 

 נכשל.  הראשי  המסלול אם  שימושל   מוכן גיבוי( )נתיב  הזה

 EIGRP נתבים, עשרה חמש של מגבלה   יש RIP כגון  ניתוב שלפרוטוקול  בעוד גבוהה:  מדרגיות

 מאוד.  גדולות ארגוניות  ברשתות  לתמיכה להתאים יכול

  וגם  EIGRP עומסים  איזון תעבורת מחדל, כברירת שונים:  מדדים  קישורים באמצעות  עומסים  איזון 

OSPF של  הערך )כלומר,  זהה העלות  אם  ספציפית יעד לרשת המובילים קישורים מספר  פני על 

  לא  עלות קישורי פני  על איזון לטעינת  EIGRP את  להגדיר ניתן  זאת,  עם הניתוב(.   פרוטוקול מדד

 הפיזור.  פונקציית  ידי  על מתאפשר  זה שווה.

 על מידע שולח RIP  , EIGRP 1 לגרסה  ד בניגו (:VLSM) משתנה  באורך משנה רשת מסכת תמיכת

 המסלול.  מפרסום כחלק משנה רשת מסכת

  EIGRP של אחרים  משדרים נתבי עם מתקשר משדר  נתב ,EIGRP-ב  שידור:-מולטי תקשורת

  בעוד ,224.0.0.10 שידור ריבוי בכתובת משתמש IPv4 עבור  EIGRP בפרט, .multicast באמצעות

EIGRP עבור IPv6  שידור ריבוי בכתובת משתמש ff02::a. 

  של קנייני ניתוב כפרוטוקול במקור EIGRP את  הציגה שסיסקו  בעוד קנייני: פרוטוקול  עוד לא

EIGRP Cisco,  בפרט, האחרונות. בשנים  אחרים לספקים   פתוחה הייתה EIGRP  פתוח לתקן הפך  

 . 2016-ב  פורסם (RFC 7868) מידע  RFC EIGRP -ו ,2013 בשנת

,IPv4   כולל  מרובים,  פרוטוקולים בניתוב לתמוך במקור תוכנן EIGRP פרוטוקולים:  בריבוי ה תמיכ

IPX ו - AppleTalk. ב להשתמש ממעטות מודרניות  שרשתות למרות -IPX או EIGRP AppleTalk,  יכול  

  מודולים ידי על מתאפשרת  זו פרוטוקולים בריבוי תמיכה פופולריות. שצובר ,IPv6-ב  לתמוך כעת

 מנותב  פרוטוקול כל עבור  ניתוב  בהחלטות המטפל  נפרד PDM יש כאשר  (,PDM) פרוטוקול  יתלוי

 (. IPv6 -ו  IPv4 )למשל,

 המוכרים   מסלולים אחר  למעקב המשמש EIGRP אלגוריתם (:DUAL) דיפוזיה עדכון  אלגוריתם

  למסלו  )כלומר היעד לרשת  ביותר הטוב  הנתיב  את  לקבוע כדי גם משמש  DUAL שכנים. לנתבים

 אפשריים(.  המשך מסלולי  )כלומר יעד רשת לאותה  מקובלים  גיבוי נתיבי  וכל  יורש(

 IP-ה  ניתוב בטבלת )או  EIGRP של הטופולוגיה בטבלת הערכים   מספר את   לצמצם כדי סיכום:

  ניתן ברשת. אחת לפרסומת ברשת פרסומות מספר לסכם היכולת את יש  EIGRP-ל  הנתב(, של

 המסכמת אוטומטית מסלול סיכום תכונת יש EIGRP -ל  זאת,  עם י.ידנ באופן זו  הכללה  להגדיר

 מעמדיים.   רשת בגבולות רשתות

  חדשים.  שכנים מתגלים כאשר נשלחים EIGRP של  הטופולוגיה  לטבלת מלאים עדכונים  עדכונים:

 חלקיים.  עדכונים  יישלחו   אחרת,
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 ההבדלים בין אלגוריתמים דינאמיים לניתוב  
OSPF IGRP EIGRP RIP  

Open shortest 
path First 

Interior Gateway 
Routing protocol 

Enhanced Interior 
Gateway Routing 
protocol 

Routing Information 
protocol 

 פרוש 

פרוטוקול תעשייתי   
 סטנדרטי

פרוטוקול  
סטנדרטי של  

 Ciscoחברת 

פרוטוקול  
סטנדרטי של  

 Ciscoחברת 

פרוטוקול תעשייתי   
 דינמי סטנדרטי 

 סוג 

פרוטוקול יותר  
,    RIP - "חכם" מ

EIGRPו-  IGRP . 

פרוטוקול יותר  
 . RIP - "חכם" מ

פרוטוקול יותר  
  -ו  RIP - "חכם" מ

IGRP . 

זה לא פרוטוקול  
ה"חכם" בין  

 פרוטוקולים דינמיים. 

רמת  
 הבינה 

ארגונים בינוניים   ארגונים גדולים  
 עד גדולים  

ארגונים בינוניים  
 עד גדולים  

 שימוש ארגונים קטנים 

כמות נתבים לא  
 מוגבל 

נתבים  255עד 
 )כולל( 

נתבים  255עד 
 )כולל( 

 תומך ב  נתבים )כולל(  15עד 

"O בטבלת ניתוב " "I בטבלת ניתוב " "D בטבלת ניתוב " "Rמיוצג   " בטבלת ניתוב
 באות 

בעזרת חישוב רוחב  
 פס. 

בעזרת חישוב  
רוחב פס  
 והשהייה. 

בעזרת חישוב  
רוחב פס  
 והשהייה.  

  Hop countבעזרת 
)חישוב השהייה דרך  

כל הרכיבי רשת(  
ממקור ליעד לאחר  

חישוב של דרך  
 הטובה ביותר. 

דרך מה  
הוא  

מחשב  
 מסלול 

 Dijkstra Bellman Ford DUAL(Diffusing דיקסטרה
Update 

Algorithm) 

Bellman Ford   על איזה
אלגוריתם  
 הוא עובד 

לא   v1גרסה  תומך  לא תומך  תומך 
כן   v2תומכת, גרסה 

 תומכת 

תמיכה  
 VLSM-ב
(Variable 

Length 
Subnet 

Mask ) 

 טבלאות:  3מייצר 
  Routing Table , 

Database Table 
Neighbor Table 

 טבלאות:  3מייצר 
  Routing Table 

,Topology Table 
Neighbor Table 

 טבלאות:  3מייצר 
  Routing Table 

,Topology Table 
Neighbor Table 

 טבלאות:  2מייצר 
  Routing Table 

,Topology Table 

טבלאות  
 ניתוב 
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 אלגוריתמים לניתוב הרשת. 
   . Flooding" או "שיתפון" או באנגלית הצפה "

הצפה היא השיטה הפשוטה ביותר להעברת מנות. כאשר מתקבלת חבילה, הנתבים שולחים  

אותה לכל הממשקים מלבד זה שבו היא התקבלה. זה יוצר עומס רב מדי על הרשת והמון מנות  

 כפולות המשוטטות ברשת.

 

( כדי למנוע לולאה אינסופית של מנות. קיימת  Time to Live  - TTLניתן להשתמש בזמן לחיות )

ת. בשיטה זו,  כדי להפחית את התקורה ברש Selective Floodingגישה נוספת להצפה, הנקראת 

 . נבחריםהנתב אינו מציף על כל הממשקים, אלא 

 

 Shortest Path הדרך הכי קצרה 

בין מקור ליעד. ספירת הכשות   " עלות"החלטות ניתוב ברשתות, מתקבלות לרוב על בסיס 

משחקת כאן תפקיד מרכזי. הנתיב הקצר ביותר הוא טכניקה המשתמשת באלגוריתמים שונים  

 . תחנות והשהיותכדי להחליט על נתיב עם מספר מינימלי של  

 . אלגוריתם של אולירהראשון בהיסטוריה הייה   אלגוריתמי הנתיב

 אלגוריתמי הנתיב הקצר הנפוצים ביותר הם: 

 Dijkstra לגוריתם של דיקסטרההא

 Bellman Ford  אלגוריתם בלמן פורד 

 Floyd Warshall אלגוריתם פלויד ורשל

 

 אלגוריתם של אוליר. 
נתונה רשת כלשהיא ואנו צריכים למצוא אפשרות לשידור מצומת לצומת כך, שמידע עובר בכל 

רים ברשת פועלים כמו  עורק רק פעם אחת. בעיה הזאת חשובה כי כך אנו יכול לבדוק שכל הקש

 שצריך.

 שימו לב: 

 לא מכל צומת אפשר להתחיל.  •
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 לא תמיד לבעיה יש פתרון.  •

 לא תמיד מידע עובר פעם אחד דרך אותו מחשב. •

 ניקח רשת הבאה: 

 , ניתן לראות שהדרך האפשרית היא: 4אם נתחיל ממחשב מס' 

4⇒5⇒3⇒4⇒7⇒6⇒2⇒1⇒3⇒2   

 מכאן ניתן לחשב זמן השהייה מתחילת שידור עד שסיגנל יעבור דרך כל הקשרים.  

 

 

 האלגוריתם של דייקסטרה. 

 האלגוריתם של דייקסטרה.הבנת 
נדון בקצרה באלגוריתם זה, שכן הוא רחב מכדי להסביר בפירוט כאן. בהמשך, נצלול לתוכו 

, ואיתו נתבים  Edsger Wybe Dijkstraי, בפירוט. האלגוריתם הזה נוצר על ידי מדען מחשבים הולנד

 מוצאים את הנתיב הקצר ביותר בין צמתים ברשת.

 

מתחיל עם הנתב בצומת המקור ומנתח את הרשת באמצעות כל הפרמטרים, ומוצא   אלגוריתם

את הנתיב הקצר ביותר בינו לבין צמתים אחרים. ברגע שהנתיב הקצר ביותר בין צומת לצומת 

 כביקור ומתווסף ברציפות לנתיב.   המקור, הצומת מסומן

האלגוריתם מאחסן את הנתיב הקצר ביותר הידוע כרגע מכל צומת לצומת המקור, והוא יעדכן  

 מידע זה אם ימצא נתיב קצר יותר. פעולה זו נמשכת עד שכל הצמתים מתווספים, ונקבע נתיב.

 צעדים לביצוע אלגוריתם:
להיות המרחק   Yלמרחק של צומת  נוהראשוני. ת תנו לצומת שבו אנחנו מתחילים להיקרא הצומת

. האלגוריתם של דיקסטרה יתחיל בהתחלה עם מרחקים אינסופיים וינסה  Y-מהצומת הראשוני ל

 לשפר אותם צעד אחר צעד.

 

סמן את כל הצמתים שלא ביקרו. צור קבוצה של כל הצמתים שלא ביקרו הנקראים הסט   .1

 . נולא ביקרש
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: הגדר אותו לאפס עבור הצומת ההתחלתי  בצורה הבאה הקצה לכל צומת ערך מרחק  .2

של צומת   הזהשלנו ולאינסוף עבור כל שאר הצמתים. במהלך ריצת האלגוריתם, המרחק 

v  הוא אורך הנתיב הקצר ביותר שהתגלה עד כה בין הצומתv   לצומת ההתחלה. מכיוון

נתיב באורך  שבתחילה לא ידוע שום נתיב לאף קודקוד אחר מלבד המקור עצמו )שהוא 

 את הצומת הראשוני כנוכחי.  ו ריאפס(, כל שאר המרחקים מוגדרים בתחילה לאינסוף. הגד

 

 

את המרחקים   ו שקלו את כל השכנים שלא ביקרו בו וחשבת עבור הצומת הנוכחי,  .3

שוו את המרחק החדש שחושב לזה שהוקצה  תהטנטטיביים שלהם דרך הצומת הנוכחי. 

,  6מסומן במרחק של  Aר. לדוגמה, אם הצומת הנוכחי כעת לשכן והקצה אותו לקטן יות

.  8=  2+  6יהיה  Aעד  B-, אז המרחק מ2הוא בעל אורך  Bוהקצה המחבר אותו עם שכן 

 . אחרת, הערך הנוכחי יישמר. 8-ואז שנה אותו ל  8-סומן בעבר עם מרחק גדול מ Bאם 

 

את הצומת   נסמןי, ו של הצומת הנוכח נלא ביקרשלאחר שסיימנו לשקול את כל השכנים  .4

לעולם לא ייבדק שוב   נוביקרש. צומת נואותו מהקבוצה שלא ביקר  נורידו  נוהנוכחי שביקר

.: שהצמתים הבאים לביקור יהיו תמיד  6)זה תקף ואופטימלי בהקשר להתנהגות בשלב 

כך שכל ביקור לאחר יש מרחק   ", המרחק הקטן ביותר מהצומת הראשוני תחילה"בסדר 

 גדול יותר(. 

 

קר )בעת תכנון מסלול בין שני צמתים ספציפיים( או אם  ובכמאם צומת היעד סומן  .5

הוא אינסוף )בעת תכנון חצייה    נוהמרחק הקטן ביותר בין הצמתים בקבוצה שלא ביקר

מלאה; מתרחש כאשר אין קשר בין הצומת הראשוני ושאר הצמתים שלא ביקרו(, ואז  

 עצור. האלגוריתם הסתיים. 

 

 

הצומת שלא ביקר המסומן עם המרחק הטנטטיבי הקטן ביותר, הגדר  אחרת, בחר את   .6

 .3אותו כצומת הנוכחי החדש וחזור לשלב 

קר" כמפורט לעיל:  ובמכאשר מתכננים מסלול, למעשה אין צורך להמתין עד שצומת היעד " 

האלגוריתם יכול לעצור ברגע שלצומת היעד יש את המרחק הקטן ביותר מבין כל הצמתים  

 ה"נוכחי" הבא(.   -ו" )ולכן יכול להיבחר כנרלא ביקשה"

 האלגוריתם של דייקסטרה. דוגמה לביצוע 
 ". האלגוריתם של דייקסטרה   נראה דוגמה מציאת דרך אופטימלית לכל המחשבים לפי "
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 " כתחילת שידור. נכתוב טבלה הבאה: 0נבחן צומת "

 מרחק  צומת 

0 0 

1 ∞ 

2 ∞ 

3 ∞ 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

שימו לב! כרגע מרחקים לא ידועים ועקב כך אנו רושמים סימן אין סוף. רשימה של צמיתים שאנו  

 ".  0ביקרנו, נכון לעכשיו, מכילה רק צומת "

{0} 

 נסמן אותו בצבע כחול נמשיך לצמתים שכנים. 

 

 נרשום טבלה בצורה הבאה: 

  

 מרחק  צומת 

0 0  

1 2 

2 6 

3 ∞ 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

 

 ונסמן אותו בתור צומת שהיינו בו.  1צומת מספר  2 -ו 1נבחר בין 

{0, 1} 
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 נסמן בטבלה צומת שאנו נמצאים בו. 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 2 * 

2 6 

3 ∞ 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

(. לאחר מכן אנו  3-ו  2לאחר מכן, נבדוק את הצמתים הסמוכים לצמתים שנוספו לנתיב )צמתים 

 2) 3המרחק מצומת המקור לצומת הסמוך החדש, צומת מעדכנים את טבלת המרחקים שלנו עם 

 +5  =7.) 

כדי לבחור מה להוסיף לנתיב, נבחר את הצומת עם המרחק הקצר ביותר הידוע כרגע לצומת 

 .6עם מרחק  2< -  0המקור, שהוא 

 

 {0,1,2}: הצמתים שביקרנונסמן את  

 מרחק  צומת 

0 0 

1 2 * 

2 6  * 

3 7 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


320 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 7( שבהם 14=  8+  6)3< - 2< - 0-( ו7=  5+  2) 3< - 1< - 0מכן יש לנו את המרחקים לאחר  

 2נמחק את הקשר בין  סמן אותו.ננתיב ו - ל 3הוא בבירור המרחק הקצר יותר, אז נוסיף את צומת 

 כמבוטל.  3-ל

 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 2 * 

2 6  * 

3 7  * 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

 {0,1,2,3}נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 

 7) 4< - 3< - 1< - 0( שבהם יש לנו 5-ו  4לאחר מכן נבדוק את הצמתים הסמוכים הבאים )צומת 

 .4. אנו מוסיפים צומת 5( עבור צומת 22=  15+  7)   5< - 3< - 1< - 0-ו 4( עבור צומת 17=  10+ 

 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 2 * 

2 6  * 

3 7  * 

4 17  * 

5 22 

6 ∞ 
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 0,1,2,3}4,{נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 : 5נבדוק אפשרויות לביקור של צומת 

 אפשרויות:  3ישנם 

0 - >1 - >3 - >5  (7 + 15 = 22  ) 

0 - >1 - >3 - >4 - >5   (17 +  6 = 23 ) 

0 - >1 - >3 - >4 - >6  -  >5  (17 + 2 + 6 = 25 ) 

 נבחר בדרך ראשונה.  

 

 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 2 * 

2 6  * 

3 7  * 

4 17  * 

5 22  * 

6 ∞ 

 

 0,1,2,3}4,5,{נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 דרכים:   2-. ניתן להגיע עליו ב6צומת אחרון, זה צומת 

0 - >1 - >3 - >5 - >6   (7 + 15 + 6 = 28  ) 

0 - >1 - >3 - >4 - >6   (17 + 2 = 19 ) 

 בטבלה. נבחר באופציה שנייה ונסמן את התוצאה 
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 מרחק  צומת 

0 0 

1 2 * 

2 6  * 

3 7  * 

4 17  * 

5 22  * 

6 19  * 

 

 0,1,2,3}4,5,6,{נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 

 האלגוריתם של דייקסטרה.מימוש 
האלגוריתם של   קוד הבא כתוב בשפת פיתון כדי לעזור למורים לתת תרגילים בנושא "

 מטריצה של מרחקים בצורת טבלה: ". ניקח אותה דוגמה ונרשום  דייקסטרה

 

טבלת חיבורים )צומת לעצמו או צמתים ללא  
 (. 0חיבור משאירים 

 טבלה לפני מילוי 

 0 1 2 3 4 5 6 

0 0 2 6 0 0 0 0 

1 2 0 0 5 0 0 0 

2 6 0 0 8 0 0 0 

3 0 5 8 0 10 15 0 

4 0 0 0 10 0 6 2 

5 0 0 0 15 6 0 6 

6 0 0 0 0 2 6 0  

 

 0 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 
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 קוד בשפת פיתון נראה כך: 

class Graph(): 

    # A constructor to iniltialize the values 

    def __init__(self, nodes): 

        # distance array initialization 

        self.distArray = [0 for i in range(nodes)] 

        # visited nodes initialization 

        self.vistSet = [0 for i in range(nodes)] 

        # initializing the number of nodes 

        self.V = nodes 

        # initializing the infinity value 

        self.INF = 1000000 

        # initializing the graph matrix 

        self.graph = [[0 for column in range(nodes)] 

                      for row in range(nodes)] 

 

    def dijkstra(self, srcNode): 

        for i in range(self.V): 

            # initialise the distances to infinity first 

            self.distArray[i] = self.INF 

            # set the visited nodes set to false for each node 

            self.vistSet[i] = False 

        # initialise the first distance to 0 

        self.distArray[srcNode] = 0 

        for i in range(self.V): 

 

            # Pick the minimum distance node from 

            # the set of nodes not yet processed. 

            # u is always equal to srcNode in first iteration 

            u = self.minDistance(self.distArray, self.vistSet) 

 

            # Put the minimum distance node in the 

            # visited nodes set 

            self.vistSet[u] = True 

 

            # Update dist[v] only if is not in vistSet, there is an edge from 

            # u to v, and total weight of path from src to  v through u is 

            # smaller than current value of dist[v] 

            for v in range(self.V): 

                if self.graph[u][v] > 0 and self.vistSet[v] == False and 

self.distArray[v] > self.distArray[u] + \ 

                        self.graph[u][v]: 

                    self.distArray[v] = self.distArray[u] + self.graph[u][v] 

 

        self.printSolution(self.distArray) 

 

    # A utility function to find the node with minimum distance value, from 

    # the set of nodes not yet included in shortest path tree 

    def minDistance(self, distArray, vistSet): 
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        # Initilaize minimum distance for next node 

        min = self.INF 

 

        # Search not nearest node not in the 

        # unvisited nodes 

        for v in range(self.V): 

            if distArray[v] < min and vistSet[v] == False: 

                min = distArray[v] 

                min_index = v 

 

        return min_index 

 

    def printSolution(self, distArray): 

        print("Node \tDistance from 0") 

        for i in range(self.V): 

            print(i, "\t", distArray[i]) 

 

 

# Display our table 

ourGraph = Graph(7) 

ourGraph.graph = [[0, 2, 6, 0, 0, 0, 0], 

                  [2, 0, 0, 5, 0, 0, 0], 

                  [6, 0, 0, 8, 0, 0, 0], 

                  [0, 5, 8, 0, 10, 15, 0], 

                  [0, 0, 0, 10, 0, 6, 2], 

                  [0, 0, 0, 15, 6, 0, 6], 

                  [0, 0, 0, 0, 2, 6, 0], 

                  ]; 

 

ourGraph.dijkstra(0) 

 

 תוצאה של הרצת התוכנית היא: 

C:\Users\marka\PycharmProjects\Game\venv\Scripts\python.exe 
C:/Users/marka/PycharmProjects/Game/main.py 
Node  Distance from 0 
0   0 
1   2 
2   6 
3   7 
4   17 
5   22 
6   19 
 
Process finished with exit code 0 

 

נפתור  ".האלגוריתם של דייקסטרה   נשנה סרטוט, נמצא דרך אופטימלית לכל המחשבים לפי "

 סרטוט בדף ואז בעזרת פיתון. 
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 " כתחילת שידור. נכתוב טבלה הבאה: 0נבחן צומת "

 מרחק  צומת 

0 0 

1 ∞ 

2 ∞ 

3 ∞ 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

 

שימו לב! כרגע מרחקים לא ידועים ועקב כך אנו רושמים סימן אין סוף. רשימה של צמיתים שאנו  

 ".  0ביקרנו, נכון לעכשיו, מכילה רק צומת "

{0} 

 נסמן אותו בצבע כחול נמשיך לצמתים שכנים. 

 

 נרשום טבלה בצורה הבאה: 

 מרחק  צומת 

0 0  

1 8 

2 6 

3 ∞ 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

 ונסמן אותו בתור צומת שהיינו בו.  2צומת מספר  2 -ו 1נבחר בין 
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{0, 2} 

 

 נסמן בטבלה צומת שאנו נמצאים בו. 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 8 

2 6 * 

3 ∞ 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

 

(. לאחר מכן אנו  3-ו  1לאחר מכן, נבדוק את הצמתים הסמוכים לצמתים שנוספו לנתיב )צמתים 

 . 3מעדכנים את טבלת המרחקים שלנו עם המרחק מצומת המקור לצומת הסמוך החדש, צומת 

כדי לבחור מה להוסיף לנתיב, נבחר את הצומת עם המרחק הקצר ביותר הידוע כרגע לצומת 

 .8עם מרחק  1< -  0המקור, שהוא 

 

 {0,1,2}: הצמתים שביקרנונסמן את  

 מרחק  צומת 

0 0 

1 8 * 

2 6  * 

3 ∞ 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 
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+  6)3< - 2< - 0-ו  (10) 3< -  0, (13=  5+  8) 3< - 1< - 0 . 3-אנו מחפשים מרחקים ללאחר מכן 

  סמן אותו.ננתיב ו -ל 3הוא בבירור המרחק הקצר יותר, אז נוסיף את צומת  10( שבהם 14=  8

 .3-ל 2כמבוטל וקשר בין   3-ל  1נמחק את הקשר בין 

 

 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 8 * 

2 6  * 

3 10  * 

4 ∞ 

5 ∞ 

6 ∞ 

 {0,1,2,3}נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 10+  6) 4< - 3< - 0( שבהם יש לנו 5-ו  4לאחר מכן נבדוק את הצמתים הסמוכים הבאים )צומת 

 . 4. אנו מוסיפים צומת 5( עבור צומת 22=  10+  12) 5< - 3< -  0-ו  4( עבור צומת 16= 

 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 8 * 

2 6  * 

3 10  * 

4 16  * 

5 22 

6 ∞ 
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 0,1,2,3}4,{נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 : 5נבדוק אפשרויות לביקור של צומת 

 אפשרויות:  3ישנם 

0 - >3 - >5  (10 + 12 = 22 ) 

0 - >3 - >4 - >6 - >5   (10 +  10 + 2 = 22  ) 

0 - >3 - >4 - >5  (10 + 6 + 2 + 2 = 20  ) 

 נבחר בדרך השלישית.  

 מרחק  צומת 

0 0 

1 8 * 

2 6  * 

3 10  * 

4 16  * 

5 20  * 

6 ∞ 

 

 0,1,2,3}4,5,{נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 דרכים:   3-. ניתן להגיע עליו ב6אחרון, זה צומת צומת 

0 - >3 - >6  (10 + 10  = 20 ) 

0 - >3 - >5 - >6  (10 + 12 + 2 = 24  ) 

0 - >3 - >4 - >6  (10 + 6 + 2 = 18  ) 

 נבחר באופציה שלישית ונסמן את התוצאה בטבלה. 

 

 מרחק  צומת 

0 0 

1 8 * 

2 6  * 

3 10  * 

4 16  * 
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5 20  * 

6 18  * 

 0,1,2,3}4,5,6,{נסמן את הצמתים שביקרנו: 

 האלגוריתם של דייקסטרה.מימוש 
האלגוריתם של   קוד הבא כתוב בשפת פיתון כדי לעזור למורים לתת תרגילים בנושא "

 ". ניקח אותה דוגמה ונרשום מטריצה של מרחקים בצורת טבלה: דייקסטרה

טבלת חיבורים )צומת לעצמו או צמתים ללא  
 (. 0משאירים חיבור  

 טבלה לפני מילוי 

 0 1 2 3 4 5 6 

0 0 8 6 10 0 0 0 

1 8 0 0 5 0 0 0 

2 6 0 0 8 0 0 0 

3 10 5 8 0 6 12 10 

4 0 0 0 6 0 0 2 

5 0 0 0 12 0 0 2 

6 0 0 0 10 2 2 0  

 

 0 1 2 3 4 5 6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 נזין נתונים לתוכנה ונריץ אותה. 
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 לאחר הרצת תוכנית נשווה תוצאת התוכנה עם חישובים שלנו: 

 

 
 

 . MATLABמציאת דרך קצרה ביותר מנקודה לנקודה בעזרת 
 (. MathWorks)קוד מצאתי באתר של חברה  

 שהגדרנו בסעיף הקודם: נגדיר מטריצה כמו 

>> G = [0, 8, 6, 10, 0, 0, 0; 
        8, 0, 0,  5, 0, 0, 0; 
        6, 0, 0, 8, 0, 0, 0; 
       10, 5, 8, 0, 6, 12, 10; 
        0, 0, 0, 6, 0, 0, 2; 
        0, 0, 0, 12, 0, 0, 2; 
        0, 0, 0, 10, 2, 2, 0; 
]; 

 

 למציאת דרך קצרה ביותר בתור סקריפט: נגדיר פונקציה  

, צומת התחלתי, צומת סופי. שימו לב שבמטלאב אינדקסים רצים   Aפונקציה מקבלת מטריצה 

. נשמור אותה בשם:  7-ל 1-, אלא מ6-ל 0-. זאת אומרת צמתים לא יהיו מ1-, אלא מ0-לא מ

dijkstra.m
 

function [e L] = dijkstra(A,s,d) 
if s==d 
    e=0; 
    L=[s]; 
else 
A = setupgraph(A,inf,1); 
if d==1 
    d=s; 
end 
A=exchangenode(A,1,s); 
lengthA=size(A,1); 
W=zeros(lengthA); 
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for i=2 : lengthA 
    W(1,i)=i; 
    W(2,i)=A(1,i); 
end 
for i=1 : lengthA 
    D(i,1)=A(1,i); 
    D(i,2)=i; 
end 
D2=D(2:length(D),:); 
L=2; 
while L<=(size(W,1)-1) 
    L=L+1; 
    D2=sortrows(D2,1); 
    k=D2(1,2); 
    W(L,1)=k; 
    D2(1,:)=[]; 
    for i=1 : size(D2,1) 
        if D(D2(i,2),1)>(D(k,1)+A(k,D2(i,2))) 
            D(D2(i,2),1) = D(k,1)+A(k,D2(i,2)); 
            D2(i,1) = D(D2(i,2),1); 
        end 
    end 
     
    for i=2 : length(A) 
        W(L,i)=D(i,1); 
    end 
end 
if d==s 
    L=[1]; 
else 
    L=[d]; 
end 
e=W(size(W,1),d); 
L = listdijkstra(L,W,s,d); 
end 

 

 

 פונקציות: -תת 3פונקציה הזאת מכילה  

נשמור בתור סקריפט:   setupgraph(G,b,s)פונקציה להגדרת הגרף: 
setupgraph.m

 

נשמור בתור סקריפט:   exchangenode(G,a,b)פונקציה להחלפת צמתים: 
exchangenode.m

 

נשמור בתור סקריפט:    listdijkstra(L,W,s,d)פונקציה רקורסיבית לסידור רשימה: 
listdijkstra.m

 

function G = setupgraph(G,b,s) 

if s==1 

    for i=1 : size(G,1) 

        for j=1 :size(G,1) 

            if G(i,j)==0 

                G(i,j)=b; 
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            end 

        end 

    end 

end 

if s==2 

    for i=1 : size(G,1) 

        for j=1 : size(G,1) 

            if G(i,j)==b 

                G(i,j)=0; 

            end 

        end 

    end 

end 

 

function G = exchangenode(G,a,b) 

%Exchange element at column a with element at column b; 

buffer=G(:,a); 

G(:,a)=G(:,b); 

G(:,b)=buffer; 

%Exchange element at row a with element at row b; 

buffer=G(a,:); 

G(a,:)=G(b,:); 

G(b,:)=buffer; 

 

function L = listdijkstra(L,W,s,d) 

index=size(W,1); 

while index>0 

    if W(2,d)==W(size(W,1),d) 

        L=[L s]; 

        index=0; 

    else 

        index2=size(W,1); 

        while index2>0 

            if W(index2,d)<W(index2-1,d) 

                L=[L W(index2,1)]; 

                L=listdijkstra(L,W,s,W(index2,1)); 

                index2=0; 

            else 

                index2=index2-1; 

            end 

            index=0; 
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        end 

    end 

end 

 

 לאחר הגדרת מטריצה נזמן את הפונקציה: 

>> [cost rute] = dijkstra(G,1,7) 
cost = 
    18 
rute = 
     7     5     4     1 

 

ומרחק זה   3 -ו 2ודרך קצרה ביותר במסלול צמתים  6לצומת  0זה אומר ששידור עובר מצומת 

 .  18-שווה ל
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 מוטי מצה. הגהה:  

 : שכבת הערוץ ורשתות מקומיות 5פרק 

 שכבת הערוץ: עקרונות ושירותים  

 תיאור כללי של השכבה: 

 . פריימים -חלוקה למסגרות 
הקישור עוטפים כל נתונים גרמיים של שכבת רשת בתוך מסגרת כמעט כל פרוטוקולי שכבת 

- שכבת קישור לפני שידור דרך הקישור. מסגרת מורכבת משדה נתונים, שבו מוכנסת ה

Datagram   של שכבת הרשת, ומספר שדות כותרת. מבנה המסגרת מוגדר על ידי פרוטוקול

ן פרוטוקולים ספציפיים של שכבת הקישור. נראה מספר פורמטים שונים של מסגרת כאשר נבח 

 שכבת קישור.

 גישה לקישור. 
 MAC – Media Access Control שלפיהם מסגרת מועברת לקישור.  ,מציין פרוטוקול בקרת גישה

יחיד בקצה אחד של הקישור ומקלט בודד בקצה   משדרעבור קישורים מנקודה לנקודה שיש להם  

השולח יכול לשלוח מסגרת בכל פעם   - ם( פשוט )או לא קיי  MACהשני של הקישור, פרוטוקול 

מה    -קישור שידור  . המקרה המעניין יותר הוא כאשר מספר צמתים חולקים אחדפנוי שהקישור 

משמש לתיאום שידורי המסגרת של הצמתים   MACשנקרא בעיית גישה מרובה. כאן, פרוטוקול 

 הרבים. 

 משלוח אמין. 
של  Datagramאמין, הוא מבטיח להעביר כל  כאשר פרוטוקול שכבת קישור מספק שירות מסירה

שכבת רשת על פני הקישור ללא שגיאות. נזכיר כי פרוטוקולים מסוימים של שכבת הובלה )כגון  

TCP מספקים גם שירות משלוחים אמין. בדומה לשירות משלוחים אמין בשכבת הובלה, ניתן )

ידורים חוזרים. שירות אספקה  להשיג שירות משלוחים אמין בשכבת קישור באמצעות אישורים וש

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/
https://www.youtube.com/embed/aIs8DBhH4s8?feature=oembed


335 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

אמין בשכבת קישור משמש לעתים קרובות עבור קישורים המועדים לשיעורי שגיאה גבוהים, כגון  

במקום לאלץ  -בקישור שבו מתרחשת השגיאה  - קישור אלחוטי, במטרה לתקן שגיאה מקומית 

ומים. עם זאת,  קצה. שידור חוזר של הנתונים על ידי פרוטוקול תעבורה או שכבת יישלקצה 

אמינה בשכבת קישור יכולה להיחשב כתקורה מיותרת עבור קישורים עם שגיאות  אספקה 

סיביות נמוכות, כולל סיבים, קואקס וקישורי נחושת מעוותים רבים. מסיבה זו, פרוטוקולים קוויים  

 רבים של שכבת קישור אינם מספקים שירות משלוחים אמין. 

 איתור ותיקון שגיאות. 
ת שכבת הקישור בצומת קליטה יכולה להחליט באופן שגוי שביט בפריים הוא אפס כאשר חומר

הוא הועבר כאחד, ולהיפך. שגיאות סיביות כאלה מוצגות על ידי הנחתת האות ורעש 

אלקטרומגנטי. מכיוון שאין צורך להעביר דאטהגרם שיש בה שגיאה, פרוטוקולים רבים של  

י שגיאות סיביות כאלה. זה נעשה על ידי כך שהצומת המשדר שכבת קישור מספקים מנגנון לזיהו

יכלול סיביות לזיהוי שגיאות במסגרת, והצומת המקבל יבצע בדיקת שגיאות. שכבת התחבורה  

סכום הבדיקה   -ושכבת הרשת של האינטרנט מספקות גם צורה מוגבלת של זיהוי שגיאות 

מתוחכם יותר ומיושם בחומרה. תיקון    באינטרנט. זיהוי שגיאות בשכבת הקישור הוא בדרך כלל

שגיאות דומה לזיהוי שגיאות, אלא שמקלט לא רק מזהה מתי התרחשו שגיאות סיביות בפריים  

 אלא גם קובע היכן בדיוק בפריים התרחשו השגיאות )ואז מתקן את השגיאות הללו(. 

 

 

 .הכתובת וכיצד ניתן לדעת אות MACמה זה 
 

 כתובת. MACמבוא ל
MAC ה קיצור של כתובת זMedia Access Control בהבדל מכתובת .IP  ,שניתן לשנותMAC  כתובת

 קבועה ולא נותנת לשינוי בדרך חוקית )כמובן יש שיטות לשנות אותו, אבל זה לא חוקי(.  

היא כמו שם ושם   IPיום, אנו יכולים להגיד שכתובת  -אם נשווה תקשורת מחשבים לחיי יום 

זה כמו מספר   MACנים ולשנות אותם. לאומת זאת כתובת משפחה. אפשר ללכת למשרד הפ

כתובת   MACאפשר לשנות אותו בדרך חוקית. - תעודת זהות, שנותנים ברגע שתינוק נולד ואי 

ומספר  Network Layer –שנמצא בשכבת הרשת   IPבהבדל מ Data Link Layerנמצאת בשכבה 

שנמצא   Logical Portאו פורט לוגי  Transport Layerשנמצא בשכבת תעבורה   Port Numberפורט 

 . Session Layer –בשכבת השייח 

תווים. למעשה, זהו מספר   48היא שילוב ייחודי של מספרים ואותיות, באורך  MACכתובת 

מוקצה לכרטיס הרשת  החומרה של הציוד )מחשב, שרת, נתב, יציאת מתג, מה שלא יהיה(, אשר

 ל המכשיר במפעל, כלומר בזמן הייצור. ש

 

 של המכשיר, אותה ניתן לשנות בקלות.  IP-של המכשיר אינה כתובת ה MAC-כתובת ה

נקראת גם הכתובת הפיזית הייחודית של המכשיר, ועוזרת לזהות את המכשיר בין   MAC-כתובת ה

  OSIשל מודל  (Data Link Layer, שכבת הערוץ )IEEE 802מיליוני מכשירים אחרים. בתקן 

 מחולקת לשתי שכבות משנה: 

 ( או תת שכבת בקרת קישור לוגי.  Logical Link Control -  LLCבקרת קישור לוגי ) •

 ( או תת שכבת בקרת גישה למדיה. MAC - Media Access Controlבקרת גישה למדיה ) •
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, Media Access Controlהשנייה,   השכבתת משמשת ב  MAC-בדיוק כפי שניתן לנחש, כתובת ה

  -  ת כתובת נרא  MAC-. ועכשיו בואו נדבר על איך הOSI-הקישור של מודל ה שהיא חלק משכבת 

 . תא מורכבי ה ממה 

 כתובת. MACמבנה של 
סיביות של מחשב, המוטבע בכרטיס   48הן מספר חומרה ייחודי של  MACכתובות מזכיר לכם ש

ידועה גם ככתובת הפיזית של  MACרשת )המכונה כרטיס ממשק רשת( בזמן הייצור. כתובת 

 - מחולקת לשתי שכבות משנה  IEEE 802, Data Link Layerהתקן רשת. בתקן 

 (LLCבקרת קישור לוגי )

 (. MACשכבת בקרת גישה למדיה )-תת

( של שכבת קישור  MACמשמשת את שכבת המשנה של בקרת גישה למדיה ) MACכתובת 

היא ייחודית בעולם מכיוון שקיימים מיליוני התקני רשת ועלינו לזהות כל   MACהנתונים. כתובת 

 אחד מהם באופן ייחודי. 

על ים(, המיוצג בעיקר תב 6ספרות )מספר בינארי של   12היא מספר הקסדצימלי בן  MACכתובת 

מזהות   MAC( של כתובת 00:40:96הספרות הראשונות )נניח  6הקסדצימלי. -ידי סימון נקודתיים 

(. ועדת רשות Organizational Unique Identifier  )מזהה ייחודי ארגוני  OUIאת היצרן, הנקרא 

  אלה לספקים הרשומים שלה.  MACמקצה קידומות   IEEEהרישום של  

 

 ים: של יצרנים ידוע OUIהנה כמה 

• CC:46:D6 - Cisco 

• 3C:5A:B4 - Google, Inc. 

• 3C:D9:2B - Hewlett liackard 

• 00:9A:CD - HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD 

)בקר ממשק רשת(.   NIC-ספרות מימין( הן ייחודיות ומזהות את ה 6הספרות השניות )  6ולמעשה, 

נכתבות בדרכים שונות: באמצעות מקפים, נקודתיים או נקודות.  MACלעתים קרובות, כתובות 

 לדוגמה: 

00-50-B6-5B-CA-6A -  ;צורת ההקלטה הנפוצה והמוכרת ביותר לכולם 

00:50:B6:5B:CA:6A -  ;סימון המשמש חלקים מכל דבר במערכות לינוקס 

005.0b6.5bc.a6a הוא פורמט כתובת ה -MAC   .המשמש את סיסקו 
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 . MACמציאת כתובת 

WINDOWS: 

 . cmd. נפתח חלון הרצה. כותבים פקודה Rיחד עם  WINDOWSלוחצים כפתור 

 

 מקבלים מסך שחור.  

 . Enterולוחצים  ipconfig /allנותנים פקודה 

 )כרטיס רשת(.  Ethernet Adapterבכרטיס  Physical Addressבתוך חלון הנפתח מחפשים 
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LINUX 

 ורושמים פקודות הבאות: SSHמתחברים לשרת ב

ifconfig -a 
ip link list 
ip address show 

 

 כתוצאה מקבלים מסך הבא: 

 

MacOS 

 TCP/IP Control Panel               פותחים 

 ifconfigונותנים פקודה  Terminal - את ה Launchliad - או פותחים ב
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 .MACנמצא כתובת  etherבשורה 

 

 

ככתובת הפיזית שלהן,   MACמשתמשות בכתובות  Ethernet-ו Token Ringכמו  LANטכנולוגיות 

 . MAC( שאינן משתמשות בכתובות  AppleTalkאבל יש כמה רשתות ) 

 

 כתובות. MACסוגים של 
Unicast  

)הביט הפחות   LSB-ספציפי. אם ה NIC-נשלחת רק לממשק המוביל ל Unicastמסגרת עם כתובת 

  NIC-, המסגרת אמורה להגיע רק ללוגי משמעותי( של האוקטט הראשון של כתובת מוגדר לאפס

 .Unicastהמקור היא תמיד  מארח של  MACמקבל אחד. כתובת 

 

 

Multicast 

של  Multicastמאפשרת למקור לשלוח מסגרת לקבוצת מכשירים. בכתובת    multicast-כתובת ה

Layer-2 (Ethernet), LSB של כתובת מוגדרת  ן)הביט הפחות משמעותי( של האוקטט הראשו
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-01-80עד  C2-xx-xx-xx (01-80-C2-00-00-00-01-80הקצתה את בלוק הכתובות  IEEE. לוגי לאחד

C2-FF-FF-FFת לשימוש על ידי פרוטוקולים סטנדרטיים . ( עבור כתובות קבוצתיו 

 

Broadcast 

אפשרי גם בשכבה הבסיסית )שכבת קישור   רחב: בדומה לשכבת הרשת, שידור רחב שידור

( מכונות  FF-FF-FF-FF-FFעם אחדות בכל הסיביות של כתובת היעד ) Ethernetנתונים(. מסגרות 

יגיעו לכל מחשב   FF-FF-FF-FF-FF  כתובת MAC . מסגרות המיועדות להרחב כתובות השידור

 זה. ה LANהשייך למקטע 

 

 : MAC  (MAC Cloning)מהו שיבוט 
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.  Gatewayלהתקן  IPכדי להקצות כתובת  MACספקי אינטרנט מסוימים משתמשים בכתובות  

ולאחר מכן    MAC-מתעד את כתובת ה DHCP-כאשר התקן מתחבר לספק האינטרנט, שרת ה

. כאשר המכשיר מתנתק, הוא  MAC-. כעת המערכת תזוהה באמצעות כתובת ה IPמקצה כתובת 

בודק אם המכשיר   DHCP-. אם המשתמש רוצה להתחבר מחדש, שרת ה IP-מאבד את כתובת ה 

)במקרה שתקופת   IPמחובר קודם לכן. אם כן, אז השרת מנסה להקצות את אותה כתובת 

שהמשתמש שינה את הנתב, המשתמש צריך ליידע את ספק   החכירה לא תמה(. במקרה

החדשה אינה ידועה לספקית   MAC-חדשה מכיוון שכתובת ה MACהאינטרנט על כתובת  

 האינטרנט, כך שלא ניתן ליצור את החיבור. 

הרשומה עם   MAC-או האפשרות השנייה היא שיבוט, המשתמש יכול פשוט לשכפל את כתובת ה

הישנות לספק האינטרנט  MAC-כעת הנתב ממשיך לדווח על כתובות ה ספק שירותי האינטרנט. 

 ולא תהיה בעיית חיבור. 

 " Utopianפרוטוקול בסיסי "
הוא פרוטוקול שכבת קישור נתונים להעברת מסגרות ברשת מחשבים. זהו  Simplex פרוטוקול

ומר ערוץ שדרכו  כיוונית על פני ערוץ אידיאלי, כל-פרוטוקול היפותטי המיועד להעברת נתונים חד 

 השידור לעולם לא יכול להשתבש.

  חוצץ בגודלההנחה היא שגם השולח וגם המקבל מוכנים תמיד לעיבוד נתונים ולשניהם יש 

אינסופי. השולח פשוט שולח את כל הנתונים הזמינים שלו לערוץ ברגע שהם זמינים למאגר שלו.  

. הוא אינו מטפל בבקרת זרימה  מידיההנחה היא שהמקלט יעבד את כל הנתונים הנכנסים באופן 

או בקרת שגיאות. מכיוון שפרוטוקול זה אינו מציאותי לחלוטין, הוא נקרא לעתים קרובות  

 .Utopian Simplexפרוטוקול 

המשמעות של פרוטוקול זה נעוצה בעובדה שהוא מציג את המבנה הבסיסי עליו בנויים  

 הפרוטוקולים השמישים.

השולח ממתינה לשכבת הרשת כדי לשלוח חבילת    בצדתונים השולח: שכבת קישור הנ צד

 נתונים. עם קבלת החבילה, הוא מעבד אותה מיד ושולח אותה לשכבה הפיזית לשידור. 

המקלט ממתינה למסגרת שתהיה זמינה. כאשר הוא זמין,    בצדלט: שכבת קישור הנתונים וקה צד

 הוא מעבד אותו מיד ושולח אותו לשכבת הרשת.
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 מאפייני פרוטוקול: 

 פרוצדורות, כלומר השולח והמקלט.  2מבוסס על  Utopian Simplexהעיצוב של פרוטוקול 

ור הנתונים  גם השולח וגם המקלט פועלים בשכבת קישור הנתונים אך השולח פועל בשכבת קיש

 של מכונת המקור בעוד שהמקלט פועל בשכבת קישור הנתונים של מכונת היעד. 

 כיוונית. - הוא מיועד להעברת נתונים חד

 השולח והמקלט תמיד מוכנים לעיבוד נתונים. 

 אינסופי.  נפח חוצץלשניהם יש 

 קישורי התקשורת לעולם אינם מאבדים מסגרות נתונים. 

 מכיוון שהוא לא מטפל בבקרת זרימה או תיקון שגיאות. זה נחשב לא מציאותי  

 

 .לערוץ ללא רעשים וערוץ רועש  Stop and waitפרוטוקול 

 הסבר כללי 
 שולח מסגרת בודדת למקלט ומחכה לאישור. משדר בשיטה זו של בקרת זרימה, ה

 (ACKאו  acknowledgment)   רק כאשר מתקבל אישור המשדר• המסגרת הבאה נשלחת על ידי 

 על המסגרת הקודמת. 

שהוא רוצה  משדר• תהליך זה של שליחת מסגרת והמתנה לאישור נמשך כל עוד יש נתונים ל 

 לשלוח. 

 (.EOT - end of transmission) "סוף השידור"מסגרת האת   משדר שולח• בסופו של דבר  

ו. המסגרת הבאה מועברת רק כאשר הוא הדיוק של  stop & wait• היתרון העיקרי של פרוטוקולי 

 מאושרת. אז אין סיכוי שהמסגרת תאבד.   קודמתהמסגרת ה

.  יטי יותרלא שהיא לא יעילה. זה הופך את תהליך השידור  , • החיסרון העיקרי של שיטה זו

בודד עובר ממקור ליעד ואישור בודד עובר מיעד למקור. כתוצאה מכך   )מסגרת( בשיטה זו פריים

שתמש בכל הזמן הדרוש כדי לעבור את הקישור. אם שני  מח והתקבל מכל פריים שנשל

שמוביל לעלייה בזמן השידור   ACKs-מכשירים מרוחקים זה מזה, הרבה זמן מבוזבז גם בהמתנה ל

 הכולל. 
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 :םונתונים טכניי מאפיינים
 משמש בתקשורת מכוונת חיבור. 

 . הוא מציע בקרת שגיאות וזרימות

 . בורהע קישור נתונים ושכבות תהוא משמש בשכבות 

 . 1עם גודל חלון  (Sliding Window" )חלון הזזה"מיישם בעיקר את פרוטוקול 

 

 Propagation Delay - עיכוב התפשטותזמן השהייה או 

 ( לעבור פיזית מנתב לנתב לפי נוסחה הבאה: packetזמן שלוקח למנה ) 

 ת.  זמן השהייה = מרחק בין נתבים לחלק במהירות התפשטו

 RoundTripTime (RTT) -זמן הלוך/חזור 

 הוא פעמיים מזמן השהייה. 

 . RTTהוא פעמיים   TimeOut (TO) - זמן המתנה עד שליחה חוזרת 

 

 

 

 TimeToLive (TTL)זמן שאחריו לא ממתינים לנתונים   –"זמן חיים" 

 שניות(.  180מקסימלי הוא  TTL)  TOהוא פעמיים  
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 פרוטוקול.תת סוגים של 
Simple Stop and Wait 

 :משדר

 לח חבילת נתונים אחת בכל פעם. ו( ש1כלל 

 לח את החבילה הבאה רק לאחר קבלת אישור על הקודמת.ו( ש2כלל 

 : מקלט

 חבילת נתונים. של ( consuming)  אריכהלח אישור לאחר קבלה וו( ש1כלל 

 ( Flow Control )בקרת זרימה  אריכה לאחר רק ( אישור מנות יש לשלוח 2כלל 

 

 תרשימי של פרוטוקול מצד השולח: 
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 Sliding Window חלון הזזה

במנגנון בקרת זרימה זה, גם השולח וגם המקבל מסכימים על מספר מסגרות הנתונים  

שלאחריהם יש לשלוח את האישור. כפי שלמדנו, מנגנון בקרת זרימה עצור והמתן מבזבז  

חישוב גודל    לעשות שימוש במשאבים הבסיסיים ככל האפשר.משאבים, פרוטוקול זה מנסה 

זה אומר שכל  – 3בדוגמה הבאה אנו רואים חלון הזזה  החלון עושים בהתאם לסוג ואיכות הרשת.

. במידה  2ומשודרים בקבוצות של  0,1,2,3עם מספרים  4המסגרות מתחלקות לקבוצות של 

מיותר, במידה והייה טעות באחד   ACKהרווחנו שידור של   –ושידרנו זוג מסגרות בהצלחה 

הפסדנו, כי אנו צריכים לשדר שוב פעם את הזוג הבעיתי, אפילו שאחד הנתונים   –המסגרות 

 הגיע בהצלחה וללא שגיאות.   

 

N ARQ-Back-Go 

אינו מנצל את המשאבים במיטבו. כאשר האישור מתקבל, השולח יושב  ARQמנגנון עצור והמתן 

 , גם השולח וגם המקבל שומרים על חלון. Go-Back-N ARQשיטת בטל ולא עושה דבר. ב 
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 .Sliding Windowלבין פרוטוקול  Stop and Waitהבדל בין פרוטוקול 
 Sliding Window  Stop and Wait מושג

,  Sliding Windowבפרוטוקול  עיקרון עבודה 
  השולח שולח מספר פריימים

בכל פעם ומשדר  )מסגרות( 
מחדש את הפריימים  

 הפגומים.  )מסגרות( 

, Stop and Waitבפרוטוקול 
השולח שולח פריים בודד 
 וממתין לאישור מהמקלט.

 פחות יעיל.  יותר יעיל.  יעילות 

 . 1-גדול חלון שווה ל  . n-ל  1גדול חלון נע בין  גודל חלון 

מיון מסגרות עוזר לשפר את   מיון 
 הפרוטוקול.היעילות של 

 אין צורך במיון. 

יעילות פרוטוקול חלון הזזה   חישוב יעילות 
 Nכאשר  N/(1+2a)-מנוסחת כ

של מסגרות  מספרהוא  
יחס של עיכוב  "  a"-חלונות ו

התפשטות לעומת עיכוב 
 שידור. 

 Stop andיעילות פרוטוקול 
Wait 1 - מנוסחת כ/(1+2a) 

" הוא היחס בין aכאשר "
לעומת עיכוב התפשטות 

 עיכוב שידור. 

 Full duplex Half duplex סוג חיבור 

 

 .RTTחישוב  
( הוא משך הזמן שלוקח לאות להישלח בתוספת RTT - Round trip timeזמן נסיעה הלוך ושוב ) 

. זמן זה, אם כן, מורכב מזמני  שמנה התקבלה בהצלחה משך הזמן שלוקח לקבלת אישור 

 . ל המסלוההתפשטות בין שתי הנקודות של 

 

)פרוטוקול אינטרנט( וממנה על ידי    IPלכתובת  RTT-באינטרנט, משתמש קצה יכול לקבוע את ה 

 פינג לכתובת זו. התוצאה תלויה בגורמים שונים:
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 העברת קצב הנתונים של חיבור האינטרנט של המקור. 

 אופי מדיום השידור. 

 המרחק הפיזי בין המקור ליעד. 

 מספר הצמתים בין המקור ליעד. 

 אליה מחובר משתמש הקצה.  LAN (Local Area Network)-כמות התעבורה ברשת ה

 מספר הבקשות האחרות המטופלות על ידי צמתי ביניים והשרת המרוחק. 

 הביניים והשרת המרוחק.  י המהירות שבה פועלים צומת

 נוכחות של הפרעות במעגל.

 

וצריכים להוריד   requests. בברירת מחדל לא קיימת ספריה RTTתוכנה הבאה מאפשרת למצוא 

 אותה ולהתקין. 

 

import time 

import requests 

# Function to calculate the RTT 

def RTT(url): 

    # time when the signal is sent 

    t1 = time.time() 

    r = requests.get(url) 

    # time when acknowledgement of signal 

    # is received 

    t2 = time.time() 

    # total time taken 

    tim = str(t2 - t1) 

    print("Time in seconds :" + tim) 

url1 = "http://www.google.com" 

RTT(url1) 

url2 = "http://www.elecstudy.org" 

RTT(url2) 
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 נראה תוצאת ההרצה: 

C:\Users\marka\PycharmProjects\Game\venv\Scripts\python.exe 
C:/Users/marka/PycharmProjects/Game/main.py 
Time in seconds :0.4236006736755371 
Time in seconds :5.246591091156006 

 

 ADSLעקרונות 
ADSL  .מייצג את קו מנוי דיגיטלי אסימטריADSL  הוא סוג שלDSL  שהוא טכניקה של שיתוף ,

-( מעביר ומוריד נתונים במהירות דומה, לSDSLסימטרי ) DSLנתונים על קווי נחושת ניידים. בעוד 

ADSL .יש מספר קצבי העברת נתונים מרביים להעלאה והורדה של מידע 

, בעוד מהירות העלאה יכולה להגיע רק Mbps 1.5הורדה של יכול לאפשר   ADSLלדוגמה, חיבור 

. מכיוון שמספר משתמשים מורידים הרבה יותר נתונים ממה שהם מעלים, ההבדל Kbps 256-ל

הזה בדרך כלל לא יוצר אלמנט בולט במהירויות הגישה לאינטרנט. ובכל זאת, עבור שרתי  

תהיה אפשרות לא  ADSLעלה הזרם, אינטרנט או מחשבים אחרים ששולחים נתונים שונים במ

 מאורגנת. 

. הוא  ADSL-זמנית בשירות הקול הרגיל וב- נדרש לשימוש בו ,פילטר מיקרו שנקראמסנן מיוחד 

 פילטר.  מותקן בקו הטלפון רק לפני המודם והטלפון. גם המודם וגם הטלפון מקושרים למיקרו

ADSL  יכול להגיע למהירויות של עדMbps 6 אבל לקבל רק ,Mbps 2 download הורדה( ו(-Kbps 

512 upload  .)העלאה( 

ים. זה  קילומטר  4-רק במרחקים קצרים מהמשרד המרכזי, בדרך כלל פחות מ ADSLניתן להקצות 

 מאפשר הפצה נוספת. החשמלי,  העברת הזרםאם  , יםקילומטר 8יכול לעלות על 

בגלל רוחב הפס הזמין של חוטי הנחושת המהווים את  Mbps 50 -תקרת מהירות של כ יש ADSL-ל

, וחלק גדול ממנו אינו  ADSLהתמיכה של החיבור. עם זאת, זה יכול להשפיע על מהירות חיבור 

 בידי הלקוח. 

. אלה משפיעים  Mbps 10 -חיבורים המוגדרים או משווקים כבלתי מוגבלים בדרך כלל מגיעים ל 

ותר חיבורים מקומיים למאגר רוחב פס דומה, כלומר יותר אנשים מנסים להשתמש ברוחב  לאגד י 

 הפס הנגיש. 

זמניים שונים באזור המקומי,  -מכסים, שיש להם מגבלות חמורות על חיבורים בו ADSLחיבורי 

,  Mbps 40 - יכולים להגיע למהירויות גבוהות יותר. באזורים שונים המהירויות יכולות להגיע ל

 יוון שאין תחרות ממספר משתמשים. מכ

הוא המרחק ממרכזת הטלפון. ככל שהמרחק גדל,   ADSLישנו מרכיב נוסף שמשפיע על מהירות 

עוצמת האות פוחתת, מה שמוביל לחיבור איטי יותר ופחות אמין. מרחיבי לולאה, המגבירים את 

 ין מודם למרכזיה. עוצמת האות בקווים גבוהים יותר, מקלים על בעיית המרחקים הגבוהים ב

 

ADSL  ( משתמשת בריבוי חלוקת תדריםFDM לקול והקלטות עצמאיות לערוץ קול בסיס, ערוץ )

נתונים במעלה הזרם וערוץ נתונים במורד הזרם. כל ערוץ כולל אזורים שונים בספקטרום התדרים.  

ץ הנתונים  ערוץ הקול הבסיסי מנותק מערוצי הנתונים כדי לאבטח שירותים ניידים במקרה שערו

 נכשל. 

ADSL  נחשב לאוסף פרוטוקולים– Protocol Stack . 
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( הוא סוג של טכנולוגיית ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Lineקו מנוי דיגיטלי אסימטרי )

תקשורת בפס רחב שמעבירה נתונים דיגיטליים ברוחב פס גבוה על גבי קווי טלפון קיימים  

 לבתים ועסקים. 

 .ADSL -באת קבוצת הפרוטוקולים וההתקנים המשמשים יחד מתארת  ADSL יםפרוטוקול  אוסף

- ( באתר הלקוח. מודם ה DSL)מודם  Digital Subscriber Line, מותקן מודם ADSL-על מנת לגשת ל

DSL   שולח סיביות נתונים דרך הלולאה המקומית של רשת הטלפון. הלולאה המקומית היא חיבור

ית המנוי למשרד הקצה של חברת הטלפון. סיביות הנתונים מתקבלות במשרד  חוטי בין ב-דו

 .Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM)הקצה על ידי התקן הנקרא 

 עקרון עבודה 

 DSL- . מודם הEthernetבאמצעות שכבת קישור כמו  DSLנשלחות למודם   IPבאתר הלקוח, מנות 

- במשרד הקצה. ה  DSLAM-ולאה המקומית של רשת הטלפון למעביר את הנתונים דרך הל

DSLAM מחלץ את מנות ה-IP  .ושולח אותן דרך האינטרנט 

)מצב   ATM. מעליו נמצאים הפרוטוקולים ADSLהפרוטוקולים מתחילים בשכבה הפיזית עם 

- , ממש מתחת לאוסף (. בחלק העליון של הATM 5)שכבת הסתגלות   AAL5-העברה אסינכרוני( ו

IP  נמצא פרוטוקולPPP (Point - to - Point) . 

 –  ADSLהתרשים הבא מציג את מחסנית פרוטוקול 

 

 . כבליםלבין ו ADSLהשוואה בין רשתות 

ADSL   משתמש בקווי הטלפון הקיימים לאספקת שירותי נתונים, קול ומולטימדיה, בעוד שהכבלים

 משתמש ברשתות טלוויזיה קיימות בכבלים כדי לספק שירותים דומים. 

 

וגם כבלים משתמשות בכבלי סיבים אופטיים בעמוד השדרה שלהן. עם זאת,  ADSLגם רשתות 

משתמשת בזוגות   ADSLבקצה הלקוח, רשת הכבלים משתמשת בכבלים קואקסיאליים בעוד 

 מעוותים. 
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, Mbps 200מספק מהירות מקסימלית של  ADSL. ADSL-כבלים מספקים חיבור מהיר בהרבה מ

 .Gbps 1.2של עד   בעוד מודם כבלים יכול לספק מהירות

ADSL   מספק רוחב פס ומהירות שידור עקביים למדי. עם זאת, הפרמטרים משתנים באופן

 משמעותי במקרה של חיבורי כבלים, מכיוון שזה תלוי במספר המשתמשים בכבל בזמן נתון. 

הן מדרגיות יותר בטבען, שכן לכל משתמש יש חיבור ייעודי. אם מספר   ADSLרשתות 

במערכת, אין לכך השפעה רבה על המשתמשים הקיימים. מצד שני, קווי  המשתמשים גדל 

כבלים משותפים וכך אם יותר משתמשים מחוברים, הביצועים יורדים. זה הופך את מערכת  

 הכבלים לפחות ניתנת להרחבה. 

, המרחק בין המנוי למשרדי הקצה צריך להיות בטווח שנקבע. ADSLעל מנת להשתמש בשירותי 

רחק מהקצה הראשי של ספק הכבלים והמנוי אינו מהווה מכשול לשימוש מצד שני, המ

 בשירותים. 

מערכת הטלפונים אמינה ומאובטחת יותר ממערכת רשת הכבלים, שכן הראשונה תוכננה  

 לתקשורת נקודתית ואילו השנייה תוכננה לשירותי שידור. 

(. מתקן זה אינו זמין  ISP, מנויים יכולים לבחור את ספקי שירותי האינטרנט שלהם )ADSL-ב

 למשתמשי כבלים. 
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 שיטות גילוי ותיקון שגיאות 

 זיהוי ותיקון שגיאות. 
יישום שיטות הנגזרות מתאוריית המידע לאיתור ותיקון שגיאות בזרמי נתונים דיגיטליים. תיקון  

שגיאות הוא בעל חשיבות עליונה ברוב תחומי טכנולוגיית המחשוב והתקשורת. לדוגמה:  

מקיבולת   14%-של האינטרנט מספק זיהוי שגיאות, תקליטורים מקדישים כ TCP- קול הפרוטו

של מוזיקה רק קצת פחות(,   CD-הנתונים הכוללת שלהם למידע מיותר לתיקון שגיאות )ו

ללא  יים טלפון ציבור  לשדר בקווי ביט לשנייה יהיו בלתי אפשריות -קילו 28ומהירויות מודם מעל 

 .v.90כגון  ותיאתיקון שגלפרוטוקולים 

( data-nonלא נתונים ,  – redundantזיהוי שגיאות כוללות הוספת סיביות מיותרות )ל שיטות הכל 

כך ניתן לזהות ולתקן יותר סיביות, ככל שנוספה יותר  ,לכל מילת נתונים, ועד לנקודה מסוימת

של הודעה מאפשרת לזהות את   PARITY-שגיאות. למשל הוספת סיביות בודדת מיותרת וחישוב ה

העובדה שסיבית בודדת השתנתה, אך לא לאתר אותה לתיקון. שימוש בסיביות מיותרות יותר 

המופעל על ידי   REED-MULLERמאפשר לזהות ולתקן שגיאות סיביות מרובות. לדוגמה, קוד 

NASA  , סיביות עבור כל ערך  32כוכביות שולח -לשליחת נתוני תמונה מבדיקות ביןbit PIXEL-s ,

הקשור מספק  REED-SOLOMON CODE-מהסיביות הללו. ה 7ויכול לזהות ולתקן פגמים של עד 

 וכונני דיסק קשיח.  CD-ROMאת הסיביות המיותרות בכונני 

תיקון שגיאות: שלח מידע נוסף כדי שניתן יהיה לתקן ולקבל נתונים שגויים. תיקון שגיאות הוא  

 נים המקוריים ללא שגיאות. היכולת הנוספת לשחזר את הנתו 

 סוגים של שגיאות לפי רצף וכמות שגיאות:  3ישנם 

 Single bit errorשגיאה בודדת )הסתברות יחסית גבוהה( 
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 Multiple bits errorשגיאה בודדת )הסתברות יחסית נמוכה( 

 

 Burst errorרצף שגיאות )הסתברות מאוד נמוכה( 

 

 

 לעצב את קוד הערוץ והפרוטוקול עבור מערכת לתיקון שגיאות: ישנן שתי דרכים בסיסיות 

 •Repeat-Request Automatic (ARQ  :) 
המשדר שולח את הנתונים וגם קוד זיהוי שגיאות, שבו משתמש המקלט כדי לבדוק שגיאות,  

( של נתונים  ACKולבקש שידור חוזר של נתונים שגויים. במקרים רבים, המקלט שולח אישור )

 כהלכה, והמשדר שולח מחדש כל דבר שלא אושר תוך פרק זמן סביר.  שהתקבלו

 

 •Forward Error Correction (FEC)   : 
( ושולח את  ECC  - error-correcting codeהמשדר מקודד את הנתונים בקוד מתקן שגיאות )

ההודעה המקודדת. המקלט לעולם לא שולח הודעות בחזרה למשדר. המקלט מפענח את מה  

בל לנתונים "הסבירים ביותר". הקודים מתוכננים כך שתידרש כמות "בלתי סבירה" של שהוא מק

 רעש כדי להערים על המקלט לפרש לא נכון את הנתונים. 

 

זיהוי שגיאות: שלח מידע נוסף כדי שניתן יהיה לזהות ולדחות נתונים שגויים. זיהוי שגיאות הוא  

י רעש או ליקויים אחרים במהלך השידור  היכולת לזהות נוכחות של שגיאות הנגרמות על יד

 מהמשדר למקלט. 

 

 ערכות זיהוי שגיאות:  
נתונים נוספים שנוספו להודעה   אלא  - Dataלא   - redundancyם ה נתונים שבתקשורת, בדיקת 

למטרות זיהוי שגיאות. קיימות מספר תוכניות להשגת זיהוי שגיאות, והן בדרך כלל די פשוטות. 

כל קודי זיהוי השגיאות משדרים יותר ביטים ממה שהיו בנתונים המקוריים. רוב הקודים הם ב

חריו מספר קבוע של  "שיטתיים": המשדר שולח מספר קבוע של סיביות נתונים מקוריים, וא

אשר נגזרים מביטים הנתונים על ידי אלגוריתם   redundancyסיביות בדיקה המכונה בדרך כלל 

 דטרמיניסטי כלשהו. 

המקלט מחיל את אותו אלגוריתם על סיביות הנתונים שהתקבלו ומשווה את הפלט שלו לסיביות  

סוים במהלך השידור. הבדיקה שהתקבלו; אם הערכים אינם תואמים, אירעה שגיאה בשלב מ

במערכת שמשתמשת בקוד "לא שיטתי", כמו כמה קודי עופות דורסים, סיביות נתונים הופכות 

 לפחות לכמה סיביות קוד, והמשדר שולח רק את סיביות הקוד. 
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 חזרה: ה אפשרויות
  בוצותקיימות וריאציות בנושא זה. בהינתן זרם של נתונים שאמור להישלח, הנתונים מחולקים לק

של ביטים, ובשליחה, כל בלוק נשלח מספר פעמים קבוע מראש. לדוגמה, אם ברצוננו לשלוח  

 1011 1011", אנו עשויים לחזור על הבלוק הזה שלוש פעמים כל אחת. נניח שאנו שולחים "1011"

 ". 1011 1011 1010", וזה מתקבל בתור "1011

קבוע שהתרחשה שגיאה. סכימה זו  מכיוון שקבוצה אחת אינה זהה לשתי האחרות, אנו יכולים ל

אינה יעילה במיוחד, ויכולה להיות חשופה לבעיות אם השגיאה מתרחשת בדיוק באותו מקום  

" בדוגמה למעלה יזוהה כנכון בסכימה זו. עם זאת,  1010 1010 1010עבור כל קבוצה, למשל. "

 הסכימה פשוטה ביותר, והיא משמשת למעשה בשידורים מסוימים. 

 

 . ותשיטת הזוגי
בדרך  סיבית זוגיות היא מנגנון זיהוי שגיאות. סיבית זוגיות היא סיבית נוספת המשודרת עם נתונים

. זוגיות מתייחסת  תאו אי זוגיבצורה זוגית , שנבחר לתת לסיביות שמתקבלת כלל בגודל בית

 : סוגי זוגיות 2נתונים. ישנם  בלוקב 1-למספר הסיביות שהוגדרו ל

 1, סיביות זוגיות 10010001נתונים:  -זוגיות זוגית   1וגי של סיביות הם מספר ז   -זוגיות זוגית 

 0, סיביות זוגיות 10010111נתונים:  -זוגיות אי זוגית   1מספר אי זוגי של ביטים הם   -זוגיות אי זוגית 

. לאחר מכן,  1 בשוביסיביות סופרים את כמות השל סיביות, ו  בוצותלק  תנתונים מחולק ימתזר

ות" מוגדר )או נמחק( אם המספר של סיביות אחד הוא אי זוגי )או זוגי(. תכנית זו נקראת "ביט זוגי

זוגיות זוגית; ניתן להשתמש גם בשוויון מוזר. ישנה הגבלה לתוכניות זוגיות. ביט זוגיות מובטח רק 

זוגי של שגיאות סיביות )אחת, שלוש, חמש וכן הלאה(. אם מספר זוגי של  -לזהות מספר אי

ת )שניים, ארבע, שש וכן הלאה( הופכים, נראה שסיבית הזוגיות נכונה, למרות שהנתונים  סיביו

 פגומים. לדוגמה 

 

במספר מקורי  ) 10010001+1: )זוגית(. משדרים צירוף הבא  evenנניח ששיטה הנבחר היא שיטת 

 ( ואז כמות תהיה זוגית.  1זוגית, מוסיפים -כמות אי  –אחדים  3יש 

 . בדרך כלל כדי לתפוס שגיאות של סיביות אחתזוגיות משמשת 

 

 ממדית.-דוזוגיות 
ממדית שמאפשרת לזהות וגם לתקן  -בדומה לסיבית זוגיות בודדת, אפשר לעשות בדיקה דו 

 טעויות בצורה מלבנית.   4שגיאה בודדת, לזהות טעויות כפילויות, ולא לזהות רק מקרה שיש 

 מתייחס לעמודות בחלק מהספרים   VRC-מתייחס לשורות ו  LRCשימו לב שבחלק מהספרים 
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 "1משלימים למספר זוגי של "

ASCII MSb 7 6 5 4 3 2 1 LSb 0 LRC 

F 46h 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

L 4Ch 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

O 4Fh 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

W 57h 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

‘ ‘ 20h 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

C 43h 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

H 48h 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

A 41h 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

R 52h 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

T 54h 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

VRC 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

 

 LRCזוגיים(, תוצאה סופית של -במקרה שכמות עמודות זוגי וגם כמות שורות זוגי )או ששניהם אי 

 : VRCזהה לתוצאה סופית של 

 

 

 נניח שיש טעות בודדת: 
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. 1ומקבלים   0. לפי עמודה רביעית אמורים לקבל 0" ומתקבל 1לפי שורה שנייה אמור להיות "

אנו מבינים באיזה מקום בדיוק יש טעות. במקרה כזה  זאת אומרת שהצלבה בין שני נתונים האלה  

 אפשר לא רק לגלות שיש טעות, אלא גם לתקן אותה. 

 טעויות.  2נניח שיש 

במקרה כזה גם בשורה ושנייה וגם בשורה יש טעות, גם בעמודה שנייה וגם בעמודה רביעית יש 

 טעות.  

  

ה בדיוק יש טעות, כי גם  אפשר לדעת איפ-במקרה כזה אפשר לגלות שיש טעויות, אבל אי 

 במקרה אחר נקבל אותם טעויות: 
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טעיות בצורה   4אפשר לזהות שיש טעות )או טעויות(? כן, במקרה ויש -האם יש מקרה שאי

 מלבנית. 

 

 אפשר לזהות שהיו טעויות. -נכונים ואי  VRC -ו  LRCבמקרה כזה 

 כיצד נשלח מידע יחד עם בקרה: 

ASCII MSb 7 6 5 4 3 2 1 LSb 0 LRC 

F 46h 0 1 0 0 0 1 1 0 1 

L 4Ch 0 1 0 0 1 0 1 1 0 

O 4Fh 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

W 57h 0 1 0 1 0 1 1 1 1 

‘ ‘ 20h 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

C 43h 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

H 48h 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

A 41h 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

R 52h 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

T 54h 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

VRC 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

 

46h, 1,4Ch,0,4Fh,1,57h,1,20h,1,43h,1,48h,0,41h,0,52h,1,54h,79h,1 

Checksum  - סכום ביקורת . 
 , אבל נחזור שוב פעם באופן כללי. 3דיברנו על שיטה הזאת בפרק 

Checksum שמוגדרת  הודעה הוא סכום אריתמטי של מילות קוד הודעה באורך מילה  של

. הסכום נשלל באמצעות משלים םשלה (Carryנשא ), למשל ערכי בתים, וערך הבפרוטוקול

אחדים, ומאוחסן או מועבר כמילת קוד נוספת המרחיבה את ההודעה. בצד המקבל, ניתן לחשב 

 סכום ביקורת חדש, מההודעה המורחבת. 

, מתגלה שגיאה. סכימות סיכום כוללות סיביות שונה ממה שקיבלנו אם סכום הבדיקה החדש 

זוגיות, ספרות בדיקה ובדיקת יתירות אורכית. נניח שיש לנו הודעה ארוכה למדי, שניתן לחלק 

  אוגרבתים, למשל(. אנחנו יכולים להציג  128אותה באופן סביר למילים קצרות יותר )הודעה של 

 אחד, למשל(, וככל מילה נכנסת, להוסיף אותה למצבר.  יתב של מילה )בבאותו רוח
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, במקרה זה(. המילה 129כאשר המילה האחרונה נוספה, תוכן המצבר מצורף להודעה )כבייט 

. כעת, המקלט מבצע את אותה פעולה, ובודק את סכום הבדיקה. אם  checksumשנוספה נקראת 

 ההודעה נשלחה ללא שגיאה. סכומי הבדיקה מתאימים, אנו מניחים ש

 

 כדי ליישם תהליך בדיקת שגיאות לפי שיטה הזאת נכתוב קוד בפיתון: 

def findChecksum(SentMessage, k): 
    # Dividing sent message in packets of k bits. 
    c1 = SentMessage[0:k] 
    c2 = SentMessage[k:2 * k] 
    c3 = SentMessage[2 * k:3 * k] 
    c4 = SentMessage[3 * k:4 * k] 
 
    # Calculating the binary sum of packets 
    Sum = bin(int(c1, 2) + int(c2, 2) + int(c3, 2) + int(c4, 2))[2:] 
 
    # Adding the overflow bits 
    if (len(Sum) > k): 
        x = len(Sum) - k 
        Sum = bin(int(Sum[0:x], 2) + int(Sum[x:], 2))[2:] 
    if (len(Sum) < k): 
        Sum = '0' * (k - len(Sum)) + Sum 
 
    # Calculating the complement of sum 
    Checksum = '' 
    for i in Sum: 
        if (i == '1'): 
            Checksum += '0' 
        else: 
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            Checksum += '1' 
    return Checksum 
 
 
# Function to find the Complement of binary addition of 
# k bit packets of the Received Message + Checksum 
def checkReceiverChecksum(ReceivedMessage, k, Checksum): 
    # Dividing sent message in packets of k bits. 
    c1 = ReceivedMessage[0:k] 
    c2 = ReceivedMessage[k:2 * k] 
    c3 = ReceivedMessage[2 * k:3 * k] 
    c4 = ReceivedMessage[3 * k:4 * k] 
 
    # Calculating the binary sum of packets + checksum 
    ReceiverSum = bin(int(c1, 2) + int(c2, 2) + int(Checksum, 2) + 
                      int(c3, 2) + int(c4, 2) + int(Checksum, 2))[2:] 
 
    # Adding the overflow bits 
    if (len(ReceiverSum) > k): 
        x = len(ReceiverSum) - k 
        ReceiverSum = bin(int(ReceiverSum[0:x], 2) + int(ReceiverSum[x:], 2))[2:] 
 
    # Calculating the complement of sum 
    ReceiverChecksum = '' 
    for i in ReceiverSum: 
        if (i == '1'): 
            ReceiverChecksum += '0' 
        else: 
            ReceiverChecksum += '1' 
    return ReceiverChecksum 
 
 
# Driver Code 
SentMessage = "10010101011000111001010011101100" 
k = 8 
# ReceivedMessage = "10000101011000111001010011101101" 
ReceivedMessage = "10010101011000111001010011101100" 
# Calling the findChecksum() function 
Checksum = findChecksum(SentMessage, k) 
 
# Calling the checkReceiverChecksum() function 
ReceiverChecksum = checkReceiverChecksum(ReceivedMessage, k, Checksum) 
 
# Printing Checksum 
print("SENDER SIDE CHECKSUM: ", Checksum) 
print("RECEIVER SIDE CHECKSUM: ", ReceiverChecksum) 
finalsum = bin(int(Checksum, 2) + int(ReceiverChecksum, 2))[2:] 
 
# Finding the sum of checksum and received checksum 
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finalcomp = '' 
for i in finalsum: 
    if (i == '1'): 
        finalcomp += '0' 
    else: 
        finalcomp += '1' 
 
# If sum = 0, No error is detected 
if (int(finalcomp, 2) == 0): 
    print("Receiver Checksum is equal to 0. Therefore,") 
    print("STATUS: ACCEPTED") 
 
# Otherwise, Error is detected 
else: 
    print("Receiver Checksum is not equal to 0. Therefore,") 
    print("STATUS: ERROR DETECTED") 

 

 . Checksumלחישוב  MATLABקוד 

%Program to generate 16 bit Internet Check Sum 

%you can change the length by changing wordSize  

clc 

wordSize=8; 

Din=input('Input the data string of lenght multiple of 

8 bit:'); 

[m n]=size(Din); 
  

% Making block of data 

N=n/wordSize; 

copy=zeros(N,wordSize); 

for i=0:N-1 

    for j=1:wordSize 

     copy(i+1,j)=Din(wordSize*i+j); 

    end 

end 

copy; 
  

% Finding Sum 

checksum=0; 

for k=1:N 

    checksum=checksum+bin2dec(num2str(copy(k,:))); 

end 
  

%Decimal to binary 

d=checksum; 
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re=zeros(1,N*wordSize); 

for i=1:N*wordSize     

    re(i)=mod(d,2); 

    d=d-re(i); 

    d=d/2;  

end 

 re=fliplr(re); 
  

 % Wrap around 

 wrap=zeros(N,wordSize); 

for i=0:N-1 

    for j=1:wordSize 

     wrap(i+1,j)=re(wordSize*i+j); 

    end 

end 

wrap; 
  

checksumm=0; 

for k=1:N 

    checksumm=checksumm+bin2dec(num2str(wrap(k,:))); 

end 
  

% Decimal to binary 

d=checksumm; 

re=zeros(1,wordSize); 

for i=1:wordSize 

    re(i)=mod(d,2); 

    d=d-re(i); 

    d=d/2;  

end 

 re=fliplr(re); 
  

 CheckSumToBeTransmitted=~re 

 

 אם נכניס מילה הבאה: 

[0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 1 0 1 1 1 0] 

 נקבל תשובה:  

CheckSumToBeTransmitted = 

  1×8 logical array 
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   1   0   1   0   1   0   0   0 

CRC. 
( מנגנון זיהוי שגיאות שבו מספר מיוחד מצורף לבלוק נתונים על  CRCבדיקת יתירות מחזורית )

מחושב מחדש באחזור )או   CRe-מנת לזהות כל שינוי שהוכנס במהלך אחסון )או שידור(. ה

קליטה( ומשווה לערך ששודר במקור, מה שיכול לחשוף סוגים מסוימים של שגיאות. לדוגמה,  

המחושב, אך סיביות   CRC- סיביות פגומות בודדות בנתונים גורמות לשינוי של סיביות אחת ב

 פגומות מרובות עשויות לבטל אחת את השנייה.

CRC  יותר מאשר  נגזר באמצעות אלגוריתם מורכבCHECKSUM  הפשוט, הכוללMODULO 

ARITHMETIC    ומכאן השם ה'מחזורי'( ומתייחס לכל מילת קלט כמערכת של מקדמים עבור(

 פולינום. 

 .CRCתכונות 
 •CRC  חזק יותר מ-VRC  ו-LRC  .באיתור שגיאות 

. במקום זאת היא מבוססת על חלוקה  LRC-ו  VRCלא מבוסס על חיבור בינארי כמו  הוא• 

 ינארית. ב

• בצד השולח, יחידת הנתונים שיש להעביר היא מחולקת במחלק קבוע מראש )מספר בינארי(  

 . CRCעל מנת לקבל את היתרה. השארית הזו נקראת 

 n+ 1סיביות, המחלק הוא של  nהוא של   CRCיש קצת פחות מהמחלק. זה אומר שאם  CRC-• ל

 סיביות. 

הנתונים כך שיחידת הנתונים המתקבלת תהיה הזה לסוף יחידת   CRC- • השולח מוסיף את ה

 ניתנת לחלוקה במדויק במחלק שנקבע מראש, כלומר השארית הופכת לאפס. 

מחולקים באותו מספר )מחלק בינארי   CRC• ביעד, יחידת הנתונים הנכנסים כלומר נתונים + 

 קבוע מראש(. 

 הנתונים והמקלט מקבל אותה. • אם היתרה לאחר החלוקה היא אפס אז אין שגיאה ביחידת  

• אם השארית לאחר החלוקה אינה אפס, זה מציין שיחידת הנתונים נפגעה במעבר ולכן היא  

 נדחתה. 

 • טכניקה זו חזקה יותר מבדיקת הזוגיות וזיהוי שגיאות בדיקת סכום. 

 •CRC    מבוסס על חלוקה בינארית. רצף של ביטים מיותרים הנקראיםCRC  אוCRC rester  מצורף

 בסוף יחידת נתונים כגון בייט. 

 : CRCדרישות של  
CRC  :יהיה תקף אם ורק אם הוא עומד בדרישות הבאות 

 . זה צריך להיות בדיוק אחד פחות ממחלק. 1

לקצה יחידת הנתונים אמור לגרום לרצף הסיביות שמתחלק במדויק על ידי   CRC-. צירוף ה2

 המחלק. 

 : רית )ללא פולינום(בצורה בינא CRC חישובשלבים 
 .n+1כפי שמצורפת ליחידת הנתונים. אורך המחלק שנקבע מראש הוא  n. מחרוזת של 1

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


362 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

מחולקים על ידי   n. יחידת הנתונים החדשה שנוצרה כלומר הנתונים המקוריים + מחרוזת של 2

 . CRCהמחלק באמצעות חלוקה בינארית והשאר מתקבל. השארית הזו נקראת 

 n)שהיא גם של  CRCהמצורפת ליחידת הנתונים מוחלפת בשארית  ”n   “0 . כעת, מחרוזת של3

 סיביות(. 

 למקלט. CRC. לאחר מכן מועבר יחידת הנתונים + 4

 באותו מחלק ובודק את השאר.  CRC. המקלט עם קבלתו מחלק את יחידת הנתונים + 5

 מקבל אותה. . אם יתרת החלוקה היא אפס, המקלט מניח שאין שגיאה בנתונים והוא  6

 . אם השארית אינה אפס אז יש שגיאה בנתונים והמקלט דוחה אותה.7

 ולא ע"י חיסור אמיתי.  XORשימו לב ש"חילוק" נעשה ע"' 

 .1 –שארית חייבת להיות גם בגדול של מחלק 

 

 מערכת יותר מדויקת נראה כך: 
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 בצורה בינארית )ללא פולינום(:   CRCדוגמאות חישוב 
 אפסים לנתון.  3סיביות אנו מוסיפים  4. עקב כך שמחלק הוא 1011, "מחלק" 1001משדרים נתון 

 תוצאה סופית )לא נעשה שימוש(
סיביות של   4אפסים לנתון עקב  3מוסיפים 

 מחלק. 
,  0לתוצאה; אם הוא  1, נכניס  1הוא   MSbאם 

 . 0נכניס 
 
 
 
 
 
 
 
 

עד שהגענו לסוף )כמות ספרות של שארית  
 .( 1 –שווה לכמות ספרות במחלק 

שידור סופי מורכב מסיביות של שארית  
 וסיביות נתונים. 

   1001 110שידור סופי: 

     1010  
-----------  
1001000 
1011 
---- 
 010000 
 0000 
 ---- 
  10000 
  1011 
  ---- 
   0110 
   0000 
   ---- 
    110 

 כיצד בודקים שאין שגיאה.  

. 1011ומחלק  1110110נניח שקיבלנו נתון 
נעשה אותה בדיקה נראה האם קיבלנו תוצאה 

אין שגיאה, אם מספר אחר, אז יש   –. אם כן 0
 שגיאה. 

      1000111  
----------  
1011110000 
1011 
---- 
 000110000 
 0000 
 ---- 
  00110000 
  0000 
  ---- 
   0110000 
   0000 
   ---- 
    110000 
    1011 
    ---- 
     11100 
     1011 
     ---- 
      1010 
      1011 
      ---- 

. 1011ומחלק  1001110נניח שקיבלנו נתון 
נעשה אותה בדיקה נראה האם קיבלנו תוצאה 

אין שגיאה, אם מספר אחר, אז יש   –. אם כן 0
 שגיאה. 

      1010000  
----------  
1001110000 
1011 
---- 
 010110000 
 0000 
 ---- 
  10110000 
  1011 
  ---- 
   0000000 
   0000 
   ---- 
    000000 
    0000 
    ---- 
     00000 
     0000 
     ---- 
      0000 
      0000 
      ---- 
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       001        000 

 נראה עוד מספר דוגמאות, כאשר מספר סיביות נתונים שונה ממספר סיביות של "מחלק". 

 ם לנתון. אפסי 3סיביות אנו מוסיפים  4. עקב כך שמחלק הוא 1011, "מחלק"  111משדרים נתון 

 

 תוצאה סופית )לא נעשה שימוש(
סיביות של   4אפסים לנתון עקב  3מוסיפים 

 מחלק. 
,  0לתוצאה; אם הוא  1, נכניס  1הוא   MSbאם 

 . 0נכניס 
 
 
 
 

עד שהגענו לסוף )כמות ספרות של שארית  
 .( 1 –שווה לכמות ספרות במחלק 

שידור סופי מורכב מסיביות של שארית  
 וסיביות נתונים. 

   111 010שידור סופי: 

 
 
      110  
------  
111000 
1011 
---- 
 10100 
 1011 
 ---- 
  0010 
  0000 
  ---- 
   010 

 

 

אפסים   3סיביות אנו מוסיפים  4. עקב כך שמחלק הוא 1011, "מחלק"  11001משדרים נתון 

 לנתון. 

 תוצאה סופית )לא נעשה שימוש(
סיביות של   4אפסים לנתון עקב  3מוסיפים 

 מחלק. 
,  0לתוצאה; אם הוא  1, נכניס  1הוא   MSbאם 

 . 0נכניס 
 
 
 
 
 
 
 
 

עד שהגענו לסוף )כמות ספרות של שארית  
 .( 1 –שווה לכמות ספרות במחלק 

שידור סופי מורכב מסיביות של שארית  
 וסיביות נתונים. 

 11001 111שידור סופי: 

 
     11101  
------------  
11001000 
1011 
---- 
 1111000 
 1011 
 ---- 
  100000 
  1011 
  ---- 
   01100 
   0000 
   ---- 
    1100 
    1011 
    ---- 
     111 

 

 סיביות מחלק.   6-סיביות נתונים ו 7נעשה דוגמה נוספת עם 
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אפסים   5סיביות אנו מוסיפים  6. עקב כך שמחלק הוא 101101ונתון, "מחלק"  1100101משדרים 

 לנתון. 

 

 תוצאה סופית )לא נעשה שימוש(
סיביות של   6אפסים לנתון עקב  5מוסיפים 

 מחלק. 
,  0לתוצאה; אם הוא  1, נכניס  1הוא   MSbאם 

 . 0נכניס 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עד שהגענו לסוף )כמות ספרות של שארית  
 .( 1 –שווה לכמות ספרות במחלק 

שידור סופי מורכב מסיביות של שארית  
 וסיביות נתונים. 

 1100101 01001שידור סופי: 

         1110101  
------------------  
110010100000 
101101 
------ 
 11111100000 
 101101 
 ------ 
  1001000000 
  101101 
  ------ 
   010010000 
   000000 
   ------ 
    10010000 
    101101 
    ------ 
     0100100 
     000000 
     ------ 
      100100 
      101101 
      ------ 
       01001 

 

 . Pythonבשפת  CRCמימוש של חישוב 
נכניס דוגמה אחרונה ונראה שקיבלנו תוצאה נכונה. תוכנה הזאת נותנת לכם אופציה לבדוק האם  

 עשיתם חישובים כמו שצריך.  

# Returns XOR of 'a' and 'b' 

# (both of same length) 

def xor(a, b): 

    # initialize result 

    result = [] 

 

    # Traverse all bits, if bits are 

    # same, then XOR is 0, else 1 

    for i in range(1, len(b)): 

        if a[i] == b[i]: 

            result.append('0') 

        else: 

            result.append('1') 

 

    return ''.join(result) 

 

 

# Performs Modulo-2 division 

def mod2div(dividend, divisor): 
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    # Number of bits to be XORed at a time. 

    pick = len(divisor) 

 

    # Slicing the dividend to appropriate 

    # length for particular step 

    tmp = dividend[0: pick] 

 

    while pick < len(dividend): 

 

        if tmp[0] == '1': 

 

            # replace the dividend by the result 

            # of XOR and pull 1 bit down 

            tmp = xor(divisor, tmp) + dividend[pick] 

 

        else:  # If leftmost bit is '0' 

            # If the leftmost bit of the dividend (or the 

            # part used in each step) is 0, the step cannot 

            # use the regular divisor; we need to use an 

            # all-0s divisor. 

            tmp = xor('0' * pick, tmp) + dividend[pick] 

 

        # increment pick to move further 

        pick += 1 

 

    # For the last n bits, we have to carry it out 

    # normally as increased value of pick will cause 

    # Index Out of Bounds. 

    if tmp[0] == '1': 

        tmp = xor(divisor, tmp) 

    else: 

        tmp = xor('0' * pick, tmp) 

 

    checkword = tmp 

    return checkword 

 

 

# Function used at the sender side to encode 

# data by appending remainder of modular division 

# at the end of data. 

def encodeData(data, key): 

    l_key = len(key) 

 

    # Appends n-1 zeroes at end of data 

    appended_data = data + '0' * (l_key - 1) 

    remainder = mod2div(appended_data, key) 

 

    # Append remainder in the original data 

    codeword = data + remainder 

    print("Remainder : ", remainder) 

    print("Encoded Data (Data + Remainder) : ", 

          codeword) 

 

 

# Driver code 

data = "1100101" 

key = "101101" 

encodeData(data, key) 

 

 פלט של תוכנית: 
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C:\Users\marka\PycharmProjects\Game\venv\Scripts\python.exe 
C:/Users/marka/PycharmProjects/Game/main.py 
Remainder :  01001 
Encoded Data (Data + Remainder) :  110010101001 
 
Process finished with exit code 0 

 אם רוצים לראות את כל הדרך קוד צריך להיות יותר מורכב: 

import struct 

import sys 

 

val1 = "1100101" 

val2 = "101101" 

 

if (len(sys.argv) > 1): 

    val1 = str(sys.argv[1]) 

 

if (len(sys.argv) > 2): 

    val2 = str(sys.argv[2]) 

 

 

def showpoly(a): 

    str1 = "" 

    nobits = len(a) 

 

    for x in range(0, nobits - 2): 

        if (a[x] == '1'): 

            if (len(str1) == 0): 

                str1 += "x**" + str(nobits - x - 1) 

            else: 

                str1 += "+x**" + str(nobits - x - 1) 

 

    if (a[nobits - 2] == '1'): 

        if (len(str1) == 0): 

            str1 += "x" 

        else: 

            str1 += "+x" 

 

    if (a[nobits - 1] == '1'): 

        str1 += "+1" 

 

    print (str1) 

 

 

def toList(x): 

    l = [] 

    for i in range(0, len(x)): 

        l.append(int(x[i])) 

    return (l) 

 

 

def toString(x): 

    str1 = "" 

    for i in range(0, len(x)): 

        str1 += str(x[i]) 

    return (str1) 

 

 

def divide(val1, val2): 

    a = toList(val1) 

    b = toList(val2) 
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    working = toString(val1) + "\n" 

 

    res = "" 

    addspace = "" 

 

    while len(b) <= len(a) and a: 

        if a[0] == 1: 

            del a[0] 

            for j in range(len(b) - 1): 

                a[j] ^= b[j + 1] 

            if (len(a) > 0): 

                working += addspace + toString(b) + "\n" 

                working += addspace + "-" * (len(b)) + "\n" 

                addspace += " " 

                working += addspace + toString(a) + "\n" 

                res += "1" 

 

        else: 

            del a[0] 

            working += addspace + "0" * (len(b)) + "\n" 

            working += addspace + "-" * (len(b)) + "\n" 

            addspace += " " 

            working += addspace + toString(a) + "\n" 

 

            res += "0" 

 

    print ( "Result is\t", res) 

    print ("Remainder is\t", toString(a)) 

 

    print ("Working is\t\n\n", res.rjust(len(val1)), "\n",) 

    print ("-" * (len(val1)), "\n", working) 

 

    return toString(a) 

 

 

print("Binary form:\t", val1, " divided by ", val2) 

print("") 

showpoly(val1) 

showpoly(val2) 

 

strzeros = "" 

strzeros = strzeros.zfill(len(val2) - 1) 

val3 = val1 + strzeros 

 

print("") 

print("Binary form (added zeros):\t", val3, " divided by ", val2) 

 

res = divide(val3, val2) 

print("Transmitted value is:\t", val1 + res) 

 

 

 עבור אותו מקרה שבדקנו נראה את אותה תוצאה, רק בצורה מפורטת:

C:\Users\marka\PycharmProjects\Game\venv\Scripts\python.exe 
C:/Users/marka/PycharmProjects/Game/main.py 
Binary form:  1100101  divided by  101101 
 
x**6+x**5+x**2+1 
x**5+x**3+x**2+1 
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Binary form (added zeros):  110010100000  divided by  101101 
Result is  1110101 
Remainder is  01001 
Working is  
 
      1110101  
 
------------  
 110010100000 
101101 
------ 
 11111100000 
 101101 
 ------ 
  1001000000 
  101101 
  ------ 
   010010000 
   000000 
   ------ 
    10010000 
    101101 
    ------ 
     0100100 
     000000 
     ------ 
      100100 
      101101 
      ------ 
       01001 
 
Transmitted value is:  110010101001 
 
Process finished with exit code 0 
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 .CRCצורה וויזואלית אחרת לחישוב 
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 .CRCשימוש בפולינומים לחישוב 
כדי שיהיה יותר קל להבדיל בין ספרות של נתונים לבין ספרות של מחלק, נהוג להגדיר את  

 ". לדוגמה: 1המחלק בצורת פולינום, כאשר בפולינום מופיעים רק חזקות שבמקומם עומדים "

1נותן לנו:   100101צירוף בינארי הוא:  ∙ 𝑥5 + 0 ∙ 𝑥4 + 0 ∙ 𝑥3 + 1 ∙ 𝑥2 + 0 ∙ 𝑥1 + 1 ∙ 𝑥0 :או בקיצור 

𝑥5 + 𝑥2 + 1 

בדוגמאות הקודמות ראינו שגם נתונים מוגדרים בתור פולינום, אבל זה לא תמיד, כי רצף סיביות 

 נתונה בתור רצף בינארי ומחלק נתון בתור מעגל אלקטרוני שנראה בהקדם. 

 

 .CRCמעגל אלקטרוני לחישוב 
 בה נראה את הדוגמה של פולינום. 
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שימו לב שבצורה מעשית חזקה גדולה ביותר מראה על כמות איברים בפולינום ותמיד תוצאה של 

XOR  בין כניסה לביןMSb נכנסת ל- LSb 0. זאת אומרת בסוף הפולינום תמיד ישx  בכל  1או .

 איפה שאין חזקה נמצא אוגר הזזה. , XORמקום איפה יש חזקה ממקמים שער 

שימו לב שבברירת מחדל כל תאים מכילים אפסים. במקרה ונרצה להכניס סיסמה לפתיחת 

נתונים, נוכל להכניס לתוך תאים מצב התחלתי ואז רק למי שיש סיסמה נכונה, יכול לפתוח אותם  

 . ”CRC Error“בצורה נכונה, אחרת נקבל הודעה 

 ת: בה נראה כיצד עובדת מערכ

 1001101נניח שקיבלנו נתונים הבאים: 

 

 עוד דוגמה: 
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 עוד דוגמה עם פתרון שלב אחרי שלב: 
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 טבלה של פולינומים סטנדרטים שמשתמשים ברשתות תקשורת:
[26] 
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 ג. קוד המינ
לתיקון שגיאות. שיטה זו מתקנת את  R.W. Hammingהוא טכניקה שפותחה על ידי  Hammingקוד 

 השגיאה על ידי מציאת המצב שבו התרחשה השגיאה. 

 . קביעת המיקומים של סיביות יתירות 
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עד כה, אנו יודעים את המספר המדויק של סיביות יתירות הנדרשות להטמעה ביחידת הנתונים  

 הספציפית. 

 סיביות מיותרות.  4סיביות, נדרשות  8אנו יודעים שכדי לזהות שגיאות בקוד של 

כעת, המשימה הבאה היא לקבוע את המיקומים שבהם ימוקמו סיביות היתירות הללו בתוך  

 יחידת הנתונים. 

 .2• סיביות יתירות אלו ממוקמות במיקומים התואמים את העוצמה של  

סיביות יתירות, כך שהמספר הכולל של  4ביות, נדרשות סי 8• לדוגמה במקרה של נתונים של 

שימו לב   כפי שמוצג באיור. 8-ו  4, 2, 1. סיביות היתירות ממוקמות במיקום 12סיביות יהיה 

 . ניקח טבלה הבאה: 1001 0110. נניח שנתון בית הבא: 0-ולא מ 1-שמספור מתחיל מ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X X 0 X 1 1 0 X 1 0 0 1 

 

 שיטה ראשונה: -תת
 בין כתובות שלהם:  XORניקח את כל האחדים ונעשה פעולת 

     מיקום 

5 1 0 1 0 

6 0 1 1 0 

9 1 0 0 1 

12 0 0 1 1 

 0 1 1 0 תוצאה 

 

 נמקם את התוצאה לתוך הטבלה: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

 

 בדיקת תקינות מידע: 

 וקיבלנו אותה סידרה משלב הקודם: נניח  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

 

 בין כתובות שלהם:  XORניקח את כל האחדים ונעשה פעולת 

     מיקום 

2 0 1 0 0 

4 0 0 1 0 

5 1 0 1 0 

6 0 1 1 0 

9 1 0 0 1 

12 0 0 1 1 

 0 0 0 0 תוצאה 
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 שאין שגיאה בהעברת מידע. , זה אומר 0-תוצאה שווה ל

 

 שגיאה בהעברת מידע, נראה כיצד תשתנה תוצאה:  ה נניח שהיית

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

 

 בין כתובות שלהם:  XORניקח את כל האחדים ונעשה פעולת 

     מיקום 

2 0 1 0 0 

4 0 0 1 0 

6 0 1 1 0 

9 1 0 0 1 

12 0 0 1 1 

 0 1 0 1 תוצאה 

 . 5, זה אומר ששגיאה בהעברת מידע נמצאת במקום 0101-תוצאה שווה ל

 

 מה קורה אם יש מספר טעויות? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

 

 בין כתובות שלהם:  XORניקח את כל האחדים ונעשה פעולת 

     מיקום 

2 0 1 0 0 

4 0 0 1 0 

6 0 1 1 0 

7 1 1 1 0 

9 1 0 0 1 

12 0 0 1 1 

 0 0 1 0 תוצאה 

. בדרך כלל זה  2, זה אומר ששגיאה בהעברת מידע נמצאת במקום 0010-תוצאה שווה ל

ששגיאות עומדות במקומות של סיביות בקרה או מעבר למספר מקסימלי של סיביות, אומר שיש 

 אפשר לדעת איפה נמצאות שגיאות.  -מספר שגיאות. במקרה זה אי

 ה:שניישיטה -תת
 בינארית: נכתוב את כל המיקומים בשיטה 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 

C0 C1 D0 C2 D1 D2 D3 C3 D4 D5 D6 D7 

 

"(.  1בין " XOR" זוגי או שעושים  1)שימו לב שמשלימים לכמות " לפי ביט זוגיותווקטורים  4נעשה 

 במקום ימני ביותר:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד  r1בצורה הבאה: ווקטור 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0001  0011  0101  0111  1001  1011  

C0  D0  D1  D3  D4  D6  

 

 במקום שני מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r2ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 0010 0011   0110 0111   1010 1011  

 C1 D0   D2 D3   D5 D6  

 

 במקום שלישי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r4ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   0100 0101 0110 0111     1100 

   C2 D1 D2 D3     D7 

 

 במקום רביעי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r8ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       1000 1001 1010 1011 1100 

       C3 D4 D5 D6 D7 

 

 נראה דוגמה: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 

C0 C1 D0 C2 D1 D2 D3 C3 D4 D5 D6 D7 

X X 0 X 1 1 0 X 1 0 0 1 

 

 במקום ימני ביותר:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r1ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  0011  0101  0111  1001  1011  

C0  0  1  0  1  0  

C0=0+1+0+1+0=2 => 0 

 

 במקום שני מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r2ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 0010 0011   0110 0111   1010 1011  

0 C1 0   1 0   0 0  

C1=0+0+0+1+0=1 => 1 

 

 במקום שלישי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r4ווקטור 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   0100 0101 0110 0111     1100 

0 1  C2 1 1 0     1 

C2=1+0+1+1=3 => 1 

 

 במקום רביעי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r8ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       1000 1001 1010 1011 1100 

0 1  1    C3 1 0 0 1 

C3=1+0+0+1=2 => 0 

 בסופו של דבר נקבל תוצאה הבאה: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 

 

 בדיקה: נראה שלב 

 במקום ימני ביותר:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r1ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  0011  0101  0111  1001  1011  

0  0  1  0  1  0  

C0=0+1+0+1+0+0=2 => 0 

 

 במקום שני מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r2ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 0010 0011   0110 0111   1010 1011  

 1 0   1 0   0 0  

C1=0+0+0+1+0+1=2 => 0 

 

 במקום שלישי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r4ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   0100 0101 0110 0111     1100 

   1 1 1 0     1 

C2=1+0+1+1+1=4 => 0 

 

 במקום רביעי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r8ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       1000 1001 1010 1011 1100 

       0 1 0 0 1 
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C3=1+0+0+1+0=2 => 0 

 כל הבדיקות נתנו לנו אפסים, זה אומר שבדיקה עברה בהצלחה. 

 נניח שקיבלנו טעות בשידור: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 

 נעשה בדיקה: 

 במקום ימני ביותר:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r1ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  0011  0101  0111  1001  1011  

0  0  1  0  1  1  

C0=1+1+0+1+0+0=3 != 0 

 

 במקום שני מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r2ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 0010 0011   0110 0111   1010 1011  

 1 0   1 0   0 1  

C1=1+0+0+1+0+1=3 != 0 

 

 במקום שלישי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r4ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   0100 0101 0110 0111     1100 

   1 1 1 0     1 

C2=1+0+1+1+1=4 => 0 

 

 במקום רביעי מימין:  1לוקח את כל המקומות שבהם עומד   r8ווקטור 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

       1000 1001 1010 1011 1100 

       0 1 0 1 1 

C3=1+1+0+1+0=3 != 0 

 .11< זה אומר שטעות בסיבית מס' - 11=  8+  2+  1אנו רואים שטעות בסיביות ביקורת 

 

 .Reed-Solomonקוד 
כאשר אנו מעבירים נתונים מסוימים דרך רשת, ישנן אפשרויות שהנתונים ייפגמו עקב בעיה  

כלשהי ברשת. סיביות בתוך הנתונים עלולות להיפגם עקב הפרעה או בעיה כלשהי ברשת. אז  

 יש סיכון לאיבוד נתונים במהלך ההעברה. 

על  60-ודים העתיקים ביותר שהוצגו בשנות ההם אחד הק  -סולומון   -קודי תיקון שגיאות של ריד 

 BCHשאינם בינאריים. קודי  BCHמחלקה של קודי - ידי אירווינג ס. ריד וגוסטב סולומון. זוהי תת
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מחזוריים שנבנים באמצעות   ECCs (Error Cyclic Code)( הם Bose-Chaudhuri-Hocquenghem)קודי 

 פולינומים על גושי נתונים. 

)סיביות זוגיות( לפני שידורם   נוספים סולומון מקבל בלוק נתונים ומוסיף ביטים  -מקודד ריד 

 בערוצים רועשים. עם קבלת הנתונים, מפענח מתקן את השגיאה בהתאם למאפייני הקוד. 

 סלמון: -של קודי ריד  יםמ יישו

 .Blu-ray, תקליטורי CD ,DVD  םאחסון כמו תקליטורי

 . WiMAX-ו DSLטכנולוגיות העברת נתונים במהירות גבוהה כגון 

 . מודמים במהירות גבוהה

 . QRקודי 

 . מערכות שידור כגון תקשורת לוויינית

 .RAID 6מערכות אחסון כגון 

 

 

 

מידע בסביבת סולומון, ניתן לקרוא תקליטור עם הרבה שריטות, או להעביר -הודות לקודי ריד

תקשורת עם הרבה הפרעות. בממוצע, עבור תקליטור, יתירות הקוד )כלומר, מספר התווים  

. במקרה זה, ניתן לשחזר את כמות הנתונים  25%-הנוספים שבגללם ניתן לשחזר מידע( היא כ

בייט, אז מתברר כי תיאורטית ניתן  -מגה  700השווה למחצית מהמיותרים. אם קיבולת הדיסק היא 

. במקרה זה, איננו צריכים לדעת איזה תו הועבר עם שגיאה.  700מתוך  תבי-מגה 87.5זר עד לשח

ראוי גם לציין כי, יחד עם הקידוד, נעשה שימוש בשזירה כאשר הבתים של בלוקים שונים  

מעורבבים בסדר מסוים, אשר כתוצאה מכך מאפשר קריאת דיסקים עם נזק רב הממוקם קרוב  

ות עמוקות( , שכן לאחר פעולת השזירה ההפוכה, נזק נרחב הופך  זה לזה )לדוגמה, שריט

 לשגיאות בודדות בבלוקים רבים של קוד שניתן לשחזר. 
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, כל היתר  175MBאו  2tזה  700MB ,25%-שווה ל  nבמקרה של דוגמה הקודמת ניתן לציין כי 

 .t=87.5MBוכמות שגיאות שניתן לשחזר ולתקן   k=525MB)מידע משמעותי( 

 סולומון    -מחולל פולינום של קוד ריד 

בלוק, מילות קוד חוקיות מורכבות מפולינומים המתחלקים  ם בצורתבמערכות קידוד עם קודי

 בפולינום קבוע אחר באורך קצר. פולינום קבוע זה נקרא פולינום מחולל. 

 

חולל עם גורמים כאשר כל שורש הוא אלמנט עוקב בשדה  סולומון, נבנה פולינום מ -בקוד ריד

Galois  הפולינום הוא מהצורה(19)מתמטיקאי של תחילת מאה . : 

g(x) = (x - α) (x - α2) (x - α3) ......(x - α2t) 

 כלשהו של המערכת קידוד. , הוא מקדם αכאשר מקדם 

 פולינום שנשלח ממשדר. כדי לדמיין את התהליך קידוד והצפנה נראה גרף של 

 

 נניח שהייה טעות בקבלת נתונים או בשליחה. כיצד נראה שינוי: 

 

 כיצד ניתן לשחזר מידע? להחזיר את הנקודה למקום שלה. 
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 .LANרשתות מקומיות 

 היסטוריה של רשתות מקומיות 
בדרך כלל  -( היא סביבה מחוברת המשתרעת על פני בניין אחד או יותר LANרשת מקומית )

המקשרת בין התקני מחשוב בקרבת מקום זה לזה על ידי שימוש   -ברדיוס של קילומטר אחד 

בין המרכיבים הבסיסיים ביותר בנוף הרשתות היא רשת  Wi-Fi   .LAN-ו  Ethernetבטכנולוגיית 

 הארגון. העולמי, הן ברמת הצרכן והן ברמת  

, אוניברסיטת קיימברידג' פיתחה את טבעת קיימברידג', שעזרה לחבר את התקני  1974בשנת 

בין    Ethernetהגיעה עם גרסה מוקדמת של  Xeroxהמחשוב המשמשים בקמפוס האוניברסיטה.  

הראשונה בת קיימא בקנה מידה היה מערכות ההצבעה   LAN-. התקנת ה1974-ל 1973

+ מסופי הצבעה  400שימש לחיבור  LANבור הפרלמנט האירופי, שם ע 1979האלקטרוניות של 

 מעבד.-התומכים במיקרו 

, 90-נשאר מוגבל למחקר, חינוך, המגזר הציבורי ויישומי ביטחון. משנות ה  LAN-, ה 80-עד שנות ה

במחירים סבירים והנגישות הרחבה יותר של האינטרנט הפכו את יישומי    PCעלייתם של מחשבי  

בצורה כזו או אחרת באזורי   LANלנפוצים יותר. כיום, כמעט כל מיקום מרושת מסתמך על  LAN-ה

 משרדים, מפעלים וכו'.  מגורים עירוניים, מיקומי 

(, המחברת בין  PANמכסה יותר שטח מאשר רשת תקשורת אישית ) LANבמונחים של היררכיה,  

(. היא גם פחות NFC, וקישוריות לשדה קרוב )Wi-Fiאו   Bluetoothמכשירים סמוכים באמצעות 

ם  ( המחברת מספר עריWAN( המכסה ערים שלמות ורשת רחבה ) MANרחבה מרשת מטרופולין )

 או אזורים באמצעות אותו קו מאובטח. 

למשתמשים הצרכנים והארגוניים שלהם כדי   LANרוב ספקי הטלקום המובילים מציעים פתרונות  

 LANלחבר את המכשירים האישיים והמקצועיים שלהם לשימוש יומיומי באינטרנט. גישה לרשת 

ענן, אחסון בענן, החלפת מאפשרת שיתוף פעולה מרחוק, קניות מקוונות, צריכת מדיה מבוססת 

 נתונים מציוד לביש ושלל מקרי שימוש נוספים. 

גדל כל הזמן, למרות היותו שוק בוגר. על פי מחקר התעשייה, מגזרי   LAN-זו הסיבה שהביקוש ל

LAN  קוויים ואלחוטיים גדלו בשנים האחרונות, במיוחד בעקבותCOVID-19 ברבעון הראשון של .

. במילים אחרות,  IDC, לפי דוחות  24.6%-אלחוטי צמחו ב  LANוני של , ההכנסות במגזר הארג2021
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LAN  שנה לאחר שפותחה    50ממשיכה להיות טכנולוגיה בולטת בערימות ארגוניות, כמעט

 . 70-לראשונה בשנות ה

 פרוטוקולים וסוגים של רשתות מקומיות 

LAN לקוח -שרת מסוג Client-server LAN 
חיד מתחבר למספר התקנים המכונים לקוחות. התקני לקוח  לקוח, שרת י -של שרת LANבסביבת 

אינם יכולים לקיים אינטראקציה זה עם זה ומכונה מרכזית מטפלת בפעילויות כמו ניהול תעבורת 

זה עשוי להיות מהיר יותר בהיקפים קטנים, אך בהיקפים   LANרשת, בקרת גישה לרשת וכו'. סוג 

 מרכזי. גדולים הוא מפעיל לחץ רב מדי על השרת ה 

 

שרת הוא פשוט מחשב שמספק את משאבי הרשת ומספק שירות למחשבים אחרים כשהם  

מבקשים זאת. לקוח הוא המחשב שמריץ תוכנית המבקשת את השירות משרת. רשת מקומית 

(LAN.מבוססת על קשר רשת שרת לקוח ) 

ספריות, יישומים  לקוח היא רשת שבה כל משאבי הרשת הזמינים כגון קבצים, -רשת שרת

 והתקנים משותפים, מנוהלים ומתארחים באופן מרכזי ולאחר מכן ניגש ללקוח. 

רשתות שרתי לקוח מוגדרות על ידי נוכחותם של שרתים ברשת המספקים אבטחה וניהול של 

 הרשת.

 יתרונות של רשת שרת לקוח הם כדלקמן: 

 זה מאוד בטוח. 

 נותן ביצועים טובים יותר.

 זי. יש לו גיבוי מרכ

 זה מאוד אמין. 

 : החסרונות של רשת שרת לקוח הם כדלקמן

 

 זה דורש ניהול מקצועי. 

 זה יותר אינטנסיבי בחומרה ותוכנה. 

 זה דורש תוכנה ייעודית יקרה. 

 : סוגי שרתים 

שרתים אלו מספקים את השירותים לאחסון, אחזור והעברת הנתונים. משתמש  -שרת קבצים 

 להחליף ולנהל את הקבצים בעזרת שרתי קבצים. יכול לקרוא, לכתוב, 
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שרת המדפסת משמש לשליטה וניהול הדפסה ברשת. הוא גם מציע את שירות  -שרת מדפסת 

 הפקס למשתמשי הרשת.

התוכנה היקרה וכוח המחשוב הנוסף יכולים להיות משותפים למחשבים ברשת  - שרת יישומים 

 בעזרת שרתי יישומים. 

לתיאום האינטראקציה בין משתמשים, מסמכים ויישומים. ניתן  הוא משמש  - שרת הודעות 

 להשתמש בנתונים בצורה של אודיו, וידאו, בינארי, טקסט או גרפיקה. 

 זהו סוג של שרת יישומים.  - שרת מסד נתונים 

 

LAN ( עמית לעמיתP2P) Peer to peer 
ללא קשר אם הם   , אין שרת מרכזי, ולכל ההתקנים המחוברים יש גישה זה לזה,P2P LAN-ב

הוא שמכשירים יכולים להחליף נתונים זה עם זה   P2P LANשרתים או לקוחות. היתרון של 

בחופשיות, מה שמקל על הזרמת מדיה, שליחת קבצים וביצוע פעילויות חילופי נתונים דומות. 

 של שרת לקוח. LANהחיסרון, הם נוטים להיות פחות חזקים מרשתות 

 

של שרת לקוח, ברשת עמית לעמית, כל מחשב שווה ויכול לתקשר עם כל מחשב  LAN-בניגוד ל 

אחר ברשת שאליו הוענקו לו זכויות גישה. בעיקרו של דבר, כל מחשב ברשת עמית לעמית יכול  

לתפקד גם כשרת וגם כלקוח; כל מחשב ברשת עמית לעמית נחשב לשרת אם הוא חולק  

ר הרשת. זו הסיבה שאתה עשוי לשמוע על פעילויות  מדפסת, תיקיה, כונן או משאב אחר עם שא

 לקוח ושרת, גם כאשר הדיון הוא על רשת עמית לעמית. 

רשתות עמית לעמית יכולות להיות קטנות כמו שני מחשבים או גדולות כמו מאות מערכות  

והתקנים. למרות שאין מגבלה תיאורטית לגודלה של רשת עמית לעמית, ביצועים, אבטחה וגישה  

ים לכאב ראש גדול ברשתות מבוססות עמיתים ככל שמספר המחשבים גדל. בנוסף,  הופכ 

חיבורי לקוח במקביל למחשבים שבהם פועל    20או  10, 5מיקרוסופט מטילה מגבלה של רק 

Windows זמנית לקבצים  -)או פחות( מערכות יוכלו לגשת בו 20. המשמעות היא שמקסימום של

ה. מגבלה זו מתבטאת כ"מקסימום משתמשים מחוברים"  משותפים או למדפסות במערכת נתונ 

בשורת פקודה. מגבלה זו אינה   NET CONFIG SERVERוניתן לראות אותה על ידי הוצאת הפקודה 

 באופן הבא: Windowsניתנת לשינוי בדרך כלל והיא קבועה בגרסה ובמהדורה הספציפית של 
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Windows XP Home, Vista Starter/Home Basic 

 ים משתמש 5

Windows NT, 2000, XP Professional, Vista Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate 

 משתמשים 10

Windows 7  )כל המהדורות( 

 משתמשים 20

כאשר יותר מהמגבלה המותרת של משתמשים או מערכות מנסים להתחבר, החיבור נדחה  

 . והלקוח רואה את אחת מהודעות השגיאה

 ושרת לקוח.   LAN P2Pהשוואה בין 
 שרת לקוח P2P סעיף השוואה 

משאבים מנוהלים על ידי כל   בקרת גישה
מערכת עם משאבים משותפים.  

בהתאם למערכת ההפעלה,  
המשאבים עשויים להיות נשלטים  
על ידי סיסמאות נפרדות עבור כל  

משאב משותף או על ידי רשימת  
משתמשים המאוחסנת בכל 

משותפים.  מערכת עם משאבים  
חלק ממערכות ההפעלה אינן  

משתמשות בסיסמאות או  
ברשימות משתמשים/קבוצות,  

ובכך מאפשרות גישה למשאבים  
 משותפים לכל מי שניגש לרשת.

באמצעות רשימות הרשאות 
משתמש/קבוצה באמצעות רשימות  

משתמש/קבוצה של הרשאות רק 
למשאבים שניתנו, ולמשתמשים שונים  

 ונות. ניתן לתת רמות גישה ש

משתנה; אם מופעל הגנת סיסמה,   אבטחת מידע 
כל מי שיודע את הסיסמה יכול  
לגשת למשאב משותף. אם לא  

נעשה שימוש בסיסמאות, כל מי  
שיכול לגשת לקבוצת העבודה  

יכול לגשת למשאבים משותפים.  
עם זאת, אם נעשה שימוש בשמות  

משתמשים/קבוצות, האבטחה  
 דומה לרשת לקוח/שרת.

ישה נשלטת על ידי  הג גבוהה, 
 המשתמש או על ידי זהות הקבוצה. 

שרתים משמשים לעתים  נמוכים,  ביצועים 
 קרובות כתחנות עבודה.

השרת ייעודי ואינו מטפל  גבוהים,  
 במשימות אחרות. 

שרתים משמשים לעתים  נמוכות,  עלויות חומרה 
 קרובות כתחנות עבודה.

חומרת שרתים מתמחה  גבוהות, 
 גבוהים עם תכונות יתירות. בביצועים 

תוכנת לקוח כלולה  נמוכות,  עלויות תוכנה 
 במערכת ההפעלה. 

דמי רישיון למשתמש הם חלק  גבוהות, 
מהעלות של מערכת ההפעלה של  

 השרת.

מבוזר; מנוהל על ידי משתמשים.   גיבוי 
התקני גיבוי ומדיה נדרשים בכל  

 תחנת עבודה. 

מרוכז בשרת; מנוהל על ידי מנהל  
רשת. גיבוי לפי מכשיר ומדיה נדרש רק  

 בשרת.

אין יתירות אמיתית בקרב "שרתים"   יתירות 
או לקוחות עמיתים; כשלים  

כן; ספקי כוח כפולים, מערכי כוננים  
הניתנים להחלפה חמה, ואפילו שרתים  
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דורשים התערבות ידנית לתיקון,  
עם אפשרות גבוהה לאובדן  

 נתונים. 

הפעלה  מיותרים הם נפוצים; מערכת 
רשת בדרך כלל מסוגלת להשתמש 

 בהתקנים מיותרים באופן אוטומטי. 

 

LAN  מסוגToken Ring. 

 

( ששולחת נתונים בכיוון אחד לאורך  LANרשת טבעת אסימונים היא טופולוגיה של רשת מקומית )

 [ 25]  מספר מוגדר של מיקומים באמצעות אסימון. 

התמסורת. אסימון זה מאפשר לכל תחנת שולחת  האסימון הוא סמל הסמכות לשליטה בקו  

 ברשת )צלצול( לשלוח נתונים כאשר האסימון מגיע לאותו מיקום. 

תחנות ברשת טבעת אסימונים מחוברות פיזית, בדרך כלל בטופולוגיית טבעת חוטית בכוכב, 

  . הרכז משמש כטבעת לוגית שסביבה IBM® 8228 Multistation Access Unitלרכז חיווט כגון  

(. כל תחנה  Mbpsמיליון ביטים לשנייה ) 100מיליון או  16מיליון,  4מועברים נתונים בקצב של 

 (. STPמחוברת לרכז בדרך כלל באמצעות כבלים מסוככים של זוג מעוות ) 

  

 טבעת אסימונים דופלקס מלא 

(,  dedicated token ring - )טבעת אסימון ייעודית DTRבטבעת אסימון דופלקס מלא, הנקראת גם 

רכזות מיתוג מאפשרות לתחנות לשלוח ולקבל נתונים ברשת בו זמנית. מרכז מיתוג טבעת  

אסימונים מחלק את הרשת למקטעים קטנים יותר. כאשר תחנה משדרת את חבילת הנתונים  

שלה, מתג הטבעת האסימון קורא את פרטי כתובת היעד של החבילה ומעביר את הנתונים  

אחר מכן, המתג יוצר חיבור ייעודי בין שתי התחנות, המאפשר שידור  ישירות לתחנה המקבלת. ל

זמנית. בטבעת אסימון דופלקס מלא, פרוטוקול העברת האסימון מושעה.  -וקליטת נתונים בו

הרשת הופכת למעשה לטבעת אסימונים 'נטולת אסימונים'. טבעת אסימון דופלקס מלאה  

 חנות מחוברות, ומשפרת את ביצועי הרשת.מגדילה את רוחב הפס של השליחה והקבלה עבור ת
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  2. ניתן לשלב MAU – Media access unitניתן לשלב טופולוגית כוכב בעזרת רכיב מיוחד 

 טופולוגיות יחד: כוכב עם טבעת. 

  

LAN  מסוגToken Bus. 

 

רשת  Token bus- היא תקן בו מועברים אסימונים לאורך טבעת וירטואלית. ב Token Busרשת 

 משמשת כמדיה פיזית.   האפיק

בכך נוצרת הטבעת הווירטואלית עם תחנות ולכן אסימונים מועברים לאחר מכן מתחנה במהלך  

יודעים את הכתובת של  Token busרצף עם הטבעת הווירטואלית הזו. כל תחנה או צומת ברשת 

נה הקודמת שלה ושל התחנה העוקבת שלה. צומת )תחנה( יכול להעביר את הנתונים אם  התח

 .Token Ring – ורק אם יש לו אסימון. כלל העבודה שלו מקביל לרשת טבעת האסימונים
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 . Token Busלבין  Token Ringהשוואה בין 
 

Token Ring Network Token Bus Network 

 האסימון מועבר לאורך טבעת וירטואלית.  טבעת פיזית. האסימון מועבר על פני 

 מיועד למפעלים גדולים. מיועד למשרדים. 

 . IEEE 802.4מוגדר על ידי תקן  . IEEE 802.5מוגדר על ידי תקן 

  אינו מספק רוחב פס טוב יותר בהשוואה
 Token Busלרשת 

 מספק רוחב פס טוב יותר.

משתמש בטופולוגיה טבעת או כוכב )בעזרת   
MAU - Media access unit ) 

 .Busמשתמש בטופולוגיה 

לתחנה  הניתן לחשב את הזמן המקסימלי הגע 
 . האחרונה ברשת

לא ניתן לחשב את הזמן המקסימלי שלוקח  
 .להגיע לתחנה האחרונה ברשת

 קואקסיאלי. שימוש בכבל  שימוש בזוג שזור או בסיב אופטי. 

 מ'. 500מ' עד  200אורך הכבל הוא  מ'. 1000מ' עד  50אורך הכבל הוא 

תחנת ניטור ייעודית מבצעת תחזוקה של 
 התחנה. 

 Distributed אלגוריתם מבוזר מספק תחזוקה.

מנגנון הטיפול בעדיפות קשור להעברת  
 רשת זו. בנתונים דרך תחנות עבודה 

ר להעברת  מנגנון הטיפול בעדיפות אינו קשו
 רשת זו. בנתונים דרך תחנות עבודה 

 במיוחד.  ה לא אמינ רשת אמינה. 

 פרטי ניתוב.  תלא שומר רשת פרטי ניתוב. תשומר רשת

 Tokenהרשת פחות יקרה בהשוואה לרשת   .Token Busיקרה בהשוואה לרשת  יותרהרשת 
Ring. 
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LAN  מסוגWireless . 

 

עליך לשקול יותר רשת אלחוטית. מחשבי העסקאות  ככל שהעובדים שלך ניידים יותר, כך 

 ( מאפשרים את החיבור הישיר בין המשרד למיקומים מחוץ לאתר. PTCהניידים )

 Carrier Sense Multiple Access with-המשתמשת ב LANהיא רשת  iSeriesהרשת האלחוטית 

Collision Avoidance  (CSMA/CA) מתחרות. התקשורת  פרוטוקול כדי לספק גישה למדיה לתחנות

(  GHzהרץ )-גיגה  2.4משתמשת ברדיו ברצף ישיר בספקטרום רחב בפס  iSeriesהאלחוטית של 

ותחנות מרוחקות. תחנות מרוחקות  iSeriesהאלחוטי של  LAN-כדי לספק קישוריות בין מתאם ה 

המצוידות   LANאו מערכות מחוברות לרשת  5250יכולות להיות מכשירי כף יד המריצים אמולציית 

 אלחוטי.  LANבמתאמים אלחוטיים תואמים. ישנם יישומים אחרים של 

 

 .Wireless LANלבין  Wired LANהשוואה בין 
Wireless LAN Wired LAN 

פירושו ללא חוט, מדיה המורכבת  "אלחוטי" 
( או גלי  EM Wavesמגלים אלקטרומגנטיים )

אדום. אנטנות או חיישנים יהיו נוכחים   אינפרה 
 . בכל המכשירים האלחוטיים

רשת קווית משתמשת בחוטים כדי לקשר 
מכשירים לאינטרנט או לרשת אחרת, כגון  

 מחשבים ניידים או מחשבים שולחניים. 

 .מהירות שידור מהירה יותר . מהירה פחות מהירות שידור  

 זמן השהייה נמוך.  זמן השהייה גבוה. 

 נה. אמי כאן נובע שרשתבטוח יותר ומ נה. אמילא  כאן נובע שרשתומבטוח  פחות 

 חוטי.  התקנים חייבים להיות מחוברים לחיבור . ההתקנה מהירה

 רשת זולה יותר.  רשת יקרה יותר. 

 ות. ת התקנה ותחזוקה גבוה יועלו נמוכות.  ת התקנה ותחזוקה יועלו

 ,Wireless routersמשתמש בהתקנים כמו 
access points 

 .Hub, Switchמשתמש בהתקנים כמו 
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LAN  מסוגCloud-managed . 

 

אתר פיזי הנקרא מרכז נתונים מכיל מאגר משותף של משאבי מחשב )כגון חומרה, תוכנה  

אינטרנט(. לספקי שירותי הענן שלך יש מרכזי נתונים בכל רחבי  ושירותים כמו שרתים ואחסון 

 העולם. 

 היתרונות של מחשוב ענן הם: 

 .24/7. בעת הצורך, השירות זמין 1

. מבחינת אובדן נתונים, האבטחה חשובה. )כאשר נתונים קריטיים אובדים, מחשוב ענן מספק 2

ניתן לגשת אליהם במהירות גם אם  אבטחה מצוינת.( מכיוון שהנתונים נשמרים במערכת, 

 המחשב שלך נכשל. 

 . משאבים איסוף/ארגון. 3

 . תשלום לפי שימוש -. מודל שירותים 4

 . . תשתית משותפת5

 . . הפחתת עלויות 6

. במקרה של אסון, מומלץ מאוד שלחברות תהיה תוכנית גיבוי לשעת חירום. עסקים יכולים 7

אחסון עותק שני של קבצים חיוניים. קבצים אלה    להשתמש באחסון בענן כתוכנית גיבוי על ידי

 נשמרים במקום מרוחק וניתן לגשת אליהם רק דרך האינטרנט. 

 מדוע פותח מחשוב ענן?

קטנים וגדולים כאחד. זה אומר שכל  ITמשמשות ארגוני   ITהדרכים המסורתיות לספק תשתית 

מסד נתונים, שרת דואר,  דורשת חדר שרתים, שזו דרישה בסיסית של התעשייה. שרת   ITחברת 

רשת, חומות אש, נתבים, מודם, מתגים, מהירות רשת גבוהה ומהנדסי תחזוקה כולם צריכים  

 להיות נוכחים בחדר השרתים. 

כזו. מחשוב ענן נוצר כדי לטפל בכל הבעיות  ITנצטרך להוציא הרבה כסף כדי לבנות תשתית  

ר משותף של משאבי מחשב )שרתים,  . יש לנו גישה למאגIT-הללו תוך הוזלת עלות תשתית ה

אחסון, תוכניות וכדומה( בענן. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבקש משאבים נוספים כאשר 

אתה צריך אותם. הענן הופך את הקצאת משאבים במהירות לחתיכת עוגה. כאשר לא נדרשים  

ל  עוד משאבים, ניתן לשחרר אותם. אתה פשוט משלם על מה שאתה משתמש בדרך זו. כ

 התחזוקה תטופל על ידי ספק הענן שלך. 

מחשוב ענן הוא מתודולוגיה למתן גישה לרשת לפי דרישה למאגר משותף של משאבי מחשוב  

 הניתנים לתכנות שניתן לספק ולשחרר במהירות ללא מאמץ ניהולי או קשר עם ספק השירות.
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רשת ומערכות  מחשוב ענן הוא מודל מחשוב מבוסס אינטרנט שבו משתמשים במספר חיבורי

מחשב כדי לספק שירותים מקוונים. משתמשים מרחוק בעלי גישה לאינטרנט יכולים לגשת  

בקלות לענן ולשירותיו, וניתן לשתף שירותים ומידע אלו בין מספר מחשבים ומשתמשים אם 

 כולם מקושרים. 

 : סוגי עננים

 ציבוריים, פרטיים, היברידיים וקהילה:  :ארבעת סוגי הגישה לענן הם 

)א( ענן ציבורי: הענן הציבורי מאפשר לכל אחד לגשת למערכות ולשירותים. בגלל הפתיחות 

שלו, הענן הציבורי עשוי להיות פחות מאובטח. הענן הציבורי הוא כזה שבו שירותי תשתית ענן 

התשתית במודל ענן זה נמצאת  זמינים דרך האינטרנט לציבור או לקבוצות תעשייתיות גדולות. 

 בבעלות החברה המספקת את שירות הענן, לא של הצרכן. 

 Microsoft Azure, Google App Engineדוגמה: 

)ב( ענן פרטי: ענן פרטי הוא כזה שבו תשתית ענן מוגדרת לשימוש בלעדי של ארגון יחיד.  

עלים אותה. בארכיטקטורה  ארגונים, צדדים שלישיים, או תערובת של שניהם מנהלים אותה ומתפ

זו, תשתית הענן מסופקת בשטח הארגון אך מתארחת במרכז נתונים של צד שלישי. ארגונים 

ייהנו מהענן הפרטי על פני הענן הציבורי מכיוון שהוא נותן להם יותר גמישות ושליטה על משאבי  

 E-bayהענן. דוגמה: 

שילוב של דגמי ענן שונים, כגון ענן ציבורי,  )ג( ענן היברידי: ענן היברידי, כפי שהשם מרמז, הוא 

ענן פרטי וענן קהילתי. מודל זה מנצל את כל הדגמים המהווים מרכיב בו. כתוצאה מכך, היא  

תשלב מדרגיות, יעילות כלכלית ואבטחת מידע למודל אחד. המורכבות של יצירת פתרון אחסון  

 כזה היא החיסרון של האסטרטגיה הזו. 

ודל הענן הקהילתי מפיץ תשתית ענן בין ארגונים רבים כדי לתמוך בקהילה  )ד( ענן קהילתי: מ 

ספציפית עם בעיות משותפות. תשתית ענן מועברת במקום או במרכז נתונים של צד שלישי  

 באופן זה. ארגונים משתתפים או צד שלישי מנהלים זאת. 
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 LANסיכום ארכיטקטורת 
 

 מספר מקסימלי  מהירות  סוג הרשת 
 תחנות של 

 סוג הכבל או 
 גלים 

 הערות 

Ethernet 10 Mb/s  1024 UTP Cat3, 
Thinnet Coax, 
Thicknet Coax, 
Fiber Optics 

 Fastהוחלף על ידי 
Ethernet  תואם לאחור עם ;

Fast  אוGigabit Ethernet  
 . UTP-בעת שימוש ב

Fast  
Ethernet 

100 Mb/s 1024 UTP Cat5   תקן הרשת הקווית
הפופולרי ביותר, מוחלף 

 Gigabit-במהירות ב
Ethernet. 

Gigabit  
Ethernet 

1000 Mb/s 1024 UTP Cat5   ;מומלץ להתקנות חדשות
משתמש בכל ארבעת זוגות  

 האותות בכבל. 

10 Gigabit 
Ethernet 

10 000 Mb/s 1024 UTP Cat6a   משתמש בכל ארבעת זוגות
 האותות בכבל. 

802.11a 
Wireless 
Ethernet 

טווח קצר; פועל הדדי עם   Mb/s 54   1024 RF 5 GHzעד 
n 802.11 כפול פס . 

802.11b 
Wireless 
Ethernet 

ניתן לפעולה הדדית עם   Mb/s 11   1024 RF 2.4 GHzעד 
g/n 802.11 . 

802.11g 
Wireless 
Ethernet 

ניתן לפעולה הדדית עם   Mb/s 54   1024 RF 2.4 GHzעד 
b/n 802.11 . 
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802.11n 
Wireless 
Ethernet 

 Mb/s 600   1024 RF 2.4 GHz/ 5עד 
GHz 

הטווח הארוך ביותר; פועל 
; a/b/g 802.11 הדדי עם

חומרה כפולה הדרושה 
לפעילות הדדית עם  

a802.11  מומלץ להתקנות ;
 חדשות. 

Token-
Ring 

4/16/100 Mb/s 72  עלUTP 
 STPעל  250-260

UTP, STP, Fiber 
Optics 

;  Ethernetהוחלף על ידי 
מיושן עבור התקנות  

 חדשות. 

ARCnet 2.5 Mb/s 255 UTP, STP  הוחלף על ידיEthernet  ;
מיושן עבור התקנות  

חדשות; משתמש באותו  
כבל קואקסי כמו מסופי  

IBM 3270 . 

 

 

 

 

 

 ורשתות אתרנט. CSMA/CDפרוטוקול 

 CSMA/CDפרוטוקול 
המשמשת ברשתות משפחת  CSMA/CD  נתונים  את שיטת בקרת החלפת יםמתאר  הזה בפרק

Ethernet   ,בשימוש נרחב, אשר יש לה השפעה משמעותית על התכונות והמאפיינים שלהן. בנוסף

מחזורי מתקן שגיאות, המשמש לאיתור   CRCנחשב אלגוריתם להיווצרות ומאפיינים של קוד  

 שגיאות הנובעות מהפרעות והפרעות בנתונים המתקבלים ברשת.

 Ethernet/Fast-המשמשים ברשת הפרק זה מציע מבט מפורט על שני האלגוריתמים העיקריים 

Ethernet   הנפוצה ביותר כיום. אנחנו מדברים על שיטת בקרת חילופיCSMA/CD   גישה( ועל(

 . CRC-השיטה לחישוב סכום הבדיקה המחזורי )קוד מחזורי מתקן רעשים( של חבילת ה 

 CSMA/CD-אותם אלגוריתמים משמשים ברשתות מקומיות רבות אחרות. לדוגמה, שיטת הגישה ל 

וכו'. אם   IBM PC Network, AT&T Starlan, Corvus Omninet, PC Net, G-Netמשמשת ברשתות 

, הוא הפך לתקן דה פקטו עבור כל הרשתות המקומיות.  CRCמדברים על אלגוריתם חישוב 

 לפיכך, כל מה שמוצג בפרק זה חל על רשתות מקומיות רבות. 

 CSMA/CDשיטת 
מתייחסת   CSMA / CD (Carrier-Sense Multiple Access with Collision Detection)שיטת בקרת 

לשיטות אקראיות מבוזרות )ליתר דיוק, מעין אקראיות(. הוא משמש הן ברשתות קונבנציונליות 

(. מכיוון שהמאפיינים  Fast Ethernet, Gigabit Ethernetוהן ברשתות מהירות ) Ethernetכגון 

הללו קשורים בדיוק לתכונות של שיטת הגישה המשמשת,  והיישומים של הרשתות הפופולריות

 כדאי לשקול ביתר פירוט.

, 1970, הפועלת באיי הוואי מאז Alohanetעל שם השיטה. רשת מוקדמת מסוג נדבר ראשית, 

השתמשה בערוץ רדיו ובחזרת לוויין )ומכאן המילה "נשא" בשם השיטה(, וכן בשיטת גישה  

, הספק הוא  Fast Ethernet- ו Ethernetי התנגשות(. ברשתות כגון ) ללא זיהו   CSMAפשוטה יחסית 
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אות שעון, "מעורב" לנתונים המועברים באופן שיבטיח סנכרון אמין בקצה המקבל. זה מיושם על 

( או  Manchester-IIידי ארגון )במידת הצורך( מעברי אותות מאולצים נוספים בין שתיים )כמו בקוד 

מבוסס  100BaseT4 Fast Ethernetהמשמש בקטע  8B6Tקוד מסוג שלוש רמות חשמליות )כמו ב

 CSMA/CDהקלאסית, שיטת  CSMAעל ארבעה זוגות מעוותים לא מסוככים(. בהשוואה לשיטת 

הוסיפה זיהוי של התנגשויות )התנגשויות( במהלך השידור, מה שמגביר את מהירות מסירת 

 המידע. 

, כמו גם את גדלי  Fast Ethernet- ו Ethernet כאשר מתארים את דיאגרמות התזמון של רשתות

 המנות המקסימליים )מסגרת(, המונחים הבאים נמצאים בשימוש נרחב:

 הסבר מושג

IPG (interpacket gap ( ( עבור   שניות מיקרו  9.6מרווח הזמן המינימלי בין מנות משודרות
Ethernetעבור  שניות  מיקרו0.96  -וEthernet   מהיר(. שם נוסף

 ת. ומסגרבין  רווח מהוא  

BT (Bit Time) זמן לשידור ביט אחד ) פרקns 100 עבורEthernet  10   -ו ns 
 (. Fast Ethernetעבור 

PDV (Path Delay Value)   ,הזמן שלוקח לאות לעבור בין שני צמתי רשת )מעגלי, כלומר
,  כפול(. לוקח בחשבון את ההשהיה הכוללת במערכת הכבלים

 מתאמי רשת, משחזרים והתקני רשת אחרים. 

Collision window  ערך ה  - חלון התנגשות-PDV  .המקסימלי עבור מקטע זה 

Collision domain   )חלק מהרשת   -תחום התנגשות )אזור התנגשות, אזור עימות
 שעליו חל מצב ההתנגשות, עימות. 

Slot time   )י המותר עבור  חלון ההתנגשות המרב -זמן חריץ )זמן ערוץ
 (.BT/512הקטע )

Minimum frame size  סיביות(.  512גודל מסגרת מינימלי )  –גודל מסגרת מינימלי 

Maximum frame size   בתים(.  1518גודל מסגרת מקסימלי ) -גודל מסגרת מקסימלי 

Maximum network diameter  אורך המקטע המרבי המותר שבו חלון    -קוטר רשת מרבי
 ההתנגשות שלו אינו חורג מזמן המשבצת, זמן הערוץ. 

Truncated binary 
exponential back off 

ההשהיה לפני הניסיון הבא    -ביטול אקספוננציאלי בינארי קצוץ 
ניסיונות(. זה מחושב   16לשדר חבילה לאחר התנגשות )מותר 

 לפי הנוסחה הבאה: 
RAND(0.2min(N,10)) x 512 x BT, 

הוא מחולל   RAND(a,b) . הוא הערך של מונה הניסיונות Nכאשר 
נורמלית בטווח    של התפלגותשל מספרים אקראיים שלמים 

a...b  כולל ערכים קיצוניים. התוספת של פרמטר זה שווה ,
לאורך החבילה המינימלי או לעיכוב ההפצה הכפול המותר  

(PDV.) 
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 . CDMA/CDשובות של נקודות ח
 רק בתחום התנגשות בודד.  עובדמנגנון זה 

 לכל המכשירים יש עדיפות שווה. 

 בתהליך זה, רק מכשיר אחד יכול לשלוח נתונים בכל פעם. 

כדי לוודא שאף  פס נתונים משותף )אפיק(, לפני שמכשיר ישלח נתונים, הוא יחוש תחילה את 

מכשיר אחר לא שולח נתונים כעת. אם מכשיר אחר משתמש כעת במדיה, הוא יצטרך לחכות עד 

הוא יכול   פס נתונים משותף )אפיק(,שהשידור הזה יסתיים. אם אף מכשיר לא משתמש כעת 

 לשלוח את הנתונים. 

יכולים למקם את    זמנית ולא רואים בו נתונים, הם-בו באפיקאם שני מכשירים או יותר חשים 

 זמנית. -בו האפיקהנתונים שלהם על  

 במצב זה תתרחש התנגשות.

 . אפיקכאשר מתרחשת התנגשות, נוצר אות חסימה מיוחד ב

 מסוים.  ”זמן המתנה“יש  Jamלאות 

 כל המכשירים צריכים להמתין עד שזמן אות החסימה יסתיים. 

 . יקאפ לאחר שהזמן הזה נגמר, המכשירים יכולים לחוש שוב את ה

 . מהתחלה אם נתוני מכשיר אובדים בהתנגשות, המכשיר שולח שוב את אותו נתון

 

 תרשימי זרימה לגישה לרשת. 
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עבור  CSMA / CDצג תרשים בלוקים של אלגוריתם הגישה לרשת בהתאם לשיטת ועל איור מ

 אחד המנויים שיש להם נתונים )מסגרות( לשידור. 

מנוי )הצומת( יוצר מנה. יתר על כן, בעת ייעוד בלוקים  בהתחלה, מהמסגרת המיועדת לשידור, ה

, המושגים של "מסגרת"  CSMA / CDשל מידע המועברים דרך הרשת באמצעות אלגוריתם 

 .מסורת בין אנשי רשתותו"מנות" אינם שונים, וזה לא לגמרי נכון, אבל תואם את 

כות להתחיל בשידור. אבל  אם לאחר הכנת החבילה, הרשת חופשית, אזי למנוי )צומת( יש את הז 

באיור(.   1המינימלי המותר חלף מאז השידור הקודם )בלוק   IPG-קודם כל, עליו לבדוק אם זמן ה

 באיור(. 2, המנוי יכול להתחיל לשדר את סיביות החבילה שלו )בלוק IPG-רק לאחר תום זמן ה
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)התנגשות( ברשת. אם אין התנגשויות,  לאחר השידור של כל ביט, המנוי בודק אם יש התנגשות 

 באיור(. במקרה זה, ההעברה נחשבת כמוצלחת.  4שידור הסיביות נמשך עד סוף החבילה )בלוק  

אם מזוהה התנגשות לאחר שידור של ביט, שידור החבילה מופסק. המנוי )הצומת( מגביר את 

 3יון השידור הבא )בלוק סיביות ומתחיל להתכונן לניס 32של  JAMההתנגשות על ידי שידור אות 

 מבטיח שקיומה של התנגשות יזוהה על ידי כל המנויים המשתתפים בסכסוך. JAMבאיור(. אות 

, המנוי שזיהה את ההתנגשות מעלה את ערך המונה עבור מספר  TUBEלאחר שידור אות  

א  הניסיונות )לפני תחילת השידור, המונה אופס לאפס(. המספר המרבי של ניסיונות שידור ל

, כך שאם מונה הניסיונות עולה על גדותיו, הניסיונות לשדר את החבילה  16-צריך להיות יותר מ

מופסקים. הוא האמין כי במקרה זה הרשת עמוסה בכבדות, יש בה יותר מדי התנגשויות. מצב זה  

 הוא מצב חירום, והוא מעובד ברמות גבוהות יותר של פרוטוקולי חליפין. 

, אז ערך ההשהיה מחושב לפי הנוסחה לעיל, ולאחר מכן  16עלה על אם מספר הניסיונות לא 

מרווח הזמן המחושב מתעכב. האופי האקראי של העיכוב עם מידת הסתברות גבוהה מבטיח 

שלכל המנויים המשתתפים בסכסוך יהיו עיכובים שונים. ואז הניסיון לשדר את החבילה חוזר על 

ו יהיה קטן יותר, יתחיל קודם את השידור הבא  עצמו מההתחלה. המנוי, שהעיכוב המחושב של

 ויחסום את כל שאר השידורים. 

אם בזמן הבקשה לשידור )לאחר השלמת הכנת המנות( הרשת תפוסה על ידי מנוי אחר שמנהל  

באיור(. לאחר שחרור הרשת,  5את השידור, אזי מנוי זה ממתין שהרשת תהפוך לחופשית )בלוק 

שידור הרשת הקודם לפני שתתחיל שידור משלו. זה נובע  לאחר  IPG- עליה לחכות לזמן ה

מהמהירות הסופית של הצמתים הבודקים את נוכחות הספק )העסוק של המדיום על ידי מנוי 

 משדר כלשהו(. 

לא רק שאינה מונעת התנגשויות, אלא להיפך, היא מציעה ואף   CSMA/CD- כך, מסתבר ששיטת ה 

אם למספר מנויים יש בקשות לשידור בזמן שהרשת  מעוררת אותן, ואז פותרת אותן. לדוגמה, 

תפוסה, אז לאחר שתהיה פנוי, כל המנויים הללו יתחילו במקביל בשידור ויצרו התנגשות.  

התנגשויות מופיעות גם במקרה של רשת חינמית, אם עולות בקשות לשידור ממספר מנויים  

רווח הרשת הלוך ושוב",  זמנית" היא "בתוך מ- במקביל. בשני המקרים, משמעות המילה "בו

סיביות, כל ההתנגשויות ברשת  512סיביות. באופן דומה, במרווחים של  512כלומר במרווחים של 

 מזוהות. 

סיביות, אז כתוצאה מכך נוצרות מנות ברשת,   480אם מתגלה התנגשות לפני המרווח של 

אֹות.   TUBE- הוספת הבתים( אפילו עם   64סיביות ) 512שאורכן קטן מהגבול התחתון של מרווחי 

  512חבילות כאלה )מסגרות( נקראות גמד )מסגרות רץ(. אם מתגלה התנגשות בסוף המרווח של 

הסיביות(, אז התוצאה עשויה להיות חבילה באורך חוקי )יחד עם אות  480סיביות )לאחר מרווח 

JAM זה לא לגמרי נכון לקרוא לחבילות כאלה ננסיות. אות .)JAM הסיביות   32, המהווה את

יתאים   PLUG-האחרונות של החבילה, פועל כסכום ביקורת של החבילה. עם זאת, ההסתברות ש

 מיליארד(.  4.2-ל 1-לסכום בדיקת החבילות הנכון היא אינסופית )כ

ניתן וצריך לזהות התנגשויות )מנות חופפות במהלך השידור( לפני סיום השידור. ואכן, הניתוח  

כל חבילה, המכיל למעשה את הקוד המחזורי מתקן השגיאות  המתקבל בסוף  FCS-של שדה ה

CRC (Cyclic Redundancy Check) .יוביל לירידה לא מוצדקת בקצב השידור , 

בפועל, התנגשויות מזוהות על ידי המנוי המשדר עצמו או על ידי משחזרים ברשת, אולי הרבה  

אורך החבילות ברשת מקומית  לפני סיום השידור של מנה שנפגמה בכוונה. אם ניקח בחשבון ש

בתים, אז סיום מוקדם של שידור ושחרור   1518-ל 64יכול לנוע בין  Ethernet / Fast Ethernetכמו 

 הקו פירושו עלייה ניכרת ביעילות השימוש ברוחב הפס שלו. 
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במהלך שידור מנה.   TUBEהסימן הראשון להתנגשות הוא העובדה שהמנוי המשדר מקבל אות  

 סימנים נוספים קשורים לפורמט השגוי של מנות, שהעברתן הופסקה בטרם עת עקב התנגשות:

 סיביות(;  512בתים ) 64-אורך מנות קטן מ

 קי(; לא חוקי )ליתר דיוק, קוד מחזורי לא חו FCSלחבילה יש סכום ביקורת 

 אורך החבילה אינו כפולה של שמונה. 

ושיטת זיהוי התנגשות   Manchester-II, נעשה שימוש בקוד Ethernetלבסוף, ברשתות כגון 

 בחומרה המבוססת על ניתוח הסטייה של ערך האות הממוצע מאפס. 

. 3אפילו עם רשת עמוסה עבור מנוי אחד, מספר ההתנגשויות הרצופות בדרך כלל אינו עולה על 

הדבר מקל על ידי האופי האקראי של בקשת השידור והערך הבדיד האקראי של העיכוב של 

ניסיון השידור הבא במקרה של התנגשות . מספר ההתנגשויות גדול יותר, ככל גודל הקטע גדול  

 יותר וככל שהמנויים בעלי התנועה הכבדה ממוקמים זה מזה. 

 . CSMA/CAלבין  CSMA/CDהשוואה בין 
CSMA/CA י תיבות של ראשCarrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance  הוא פרוטוקול

- הוא מופעל גם בשכבת בקרת גישה בינונית. בניגוד ל CSMA/CD. כמו מידערשת לשידור 

CSMA/CD  )שזה יעיל לאחר התנגשות(CSMA/CA .יעיל לפני התנגשות 

 - הוא כדלקמן  CSMA/CAהאלגוריתם של 

 או תפוס.  )פנוי( כאשר מסגרת מוכנה, תחנת השידור בודקת אם הערוץ לא פעיל 

מצב  הערוץ לא ברור, הצומת מתחיל להמתין פרק זמן אקראי לפני שהוא בודק אם  מצב אם 

"גורם החזרה לאחור" אשר סופר לאחור על ידי  מוגדר בתור ברור. פרק זמן המתנה זה   הערוץ

 מונה לאחור. 

 ( ואז שולחת את המסגרת.IFG, התחנה ממתינה לפרק זמן בין פריים ))פנוי( הערוץ לא פעילאם 

 טיימר לאחר שליחת המסגרת. מאתחל  פרוטוקול

את האישור לפני פקיעת הטיימר,    תא מקבלי לאחר מכן התחנה ממתינה לאישור מהמקלט. אם ה

 מוצלח. בתור שידור  נת א מסמיה

 מחדש את האלגוריתם.   ההשבתה ומפעיללתקופת זמן   נה א ממתייאחרת, ה

 

CMSA/CA   מונע התנגשות. בזמן שהוא ממתין לאישורים, הנתונים אינם אובדים שלא לצורך והוא

 מתאים מאוד לשידורים אלחוטיים.  CSMA/CAמונע העברה בזבזנית.  

 

CSMA/CA CSMA/CD 

 יעיל לאחר התנגשות.  התנגשות.   פנייעיל ל

 משמש ברשתות קוויות.  ברשתות אלחוטיות. משמש בדרך כלל 

 זה רק מקטין את זמן ההחלמה.  ממזער את האפשרות להתנגשות. 

ישדרו תחילה את הכוונה לשלוח להעברת  
 נתונים. 

שולחים מחדש את מסגרת הנתונים בכל פעם 
 שמתרחשת התנגשות. 
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 . 802.3משמש בתקן  . 802.11משמש בתקן 

 

 הערכת ביצועי רשת
אינה ברורה בשל  CSMA/CDת הביצועים של רשתות באמצעות שיטת גישה אקראית סוגיית הערכ

העובדה כי ישנם מספר אינדיקטורים שונים. קודם כל, יש להזכיר שלושה אינדיקטורים קשורים  

בהיעדר התנגשויות ובעת שידור זרם רציף של  -המאפיינים את ביצועי הרשת במקרה האידיאלי 

. ברור שמצב זה מיושם אם אחד  IPG inter-packet-gap-מרווח ה  מנות המופרדות רק על ידי

המנויים פעיל ומשדר מנות בקצב המקסימלי האפשרי. שימוש לא שלם ברוחב הפס במקרה זה  

 . Ethernet-, עם נוכחות של שדות שירות בחבילת הIPG-קשור, בנוסף לקיומו של מרווח ה

 12304נת התקורה היחסית. הוא מכיל חבילת האורך המקסימלית היא הפחות מיותרת מבחי 

 נתונים שימושיים.  12000(, מתוכם IPGסיביות )כולל מרווח 

מהירות תיל( יהיה במקרה של   -לכן, קצב העברת המנות המרבי )או, אחרת, המהירות בכבל  

 :Ethernet Fastרשת 

108𝑏𝑝𝑠

12304 𝑏𝑖𝑡
= 8127.44 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡/𝑠𝑒𝑐 

 :השידור של מידע שימושי ובמקרה זה יהיה שווה ל רוחב פס הוא קצב 

8127.44
𝑝𝑎𝑐𝑘𝑒𝑡

𝑠𝑒𝑐
∗ 1500𝐵 = 12.2𝑀𝐵𝑝𝑠 

  100- השווה ל Fast Ethernetלבסוף, יעילות השימוש בקצב השידור הפיזי של הרשת, במקרה של 

Mbps98%: , ביחס לנתונים שימושיים בלבד תהיה. 

בכבל עולה משמעותית, כלומר רק העובדה  בעת שידור מנות באורך מינימלי, המהירות 

שמועברות מספר רב של מנות קצרות. במקביל, התפוקה והיעילות מחמירות באופן ניכר )כמעט 

 פי שניים( עקב עלייה בחלק היחסי של מידע התקורה. 

, תפוקה ברמה  Nעם מספר רב של מנויים פעילים  Fast Ethernetעבור רשתות אמיתיות, בפרט 

עבור כל מנוי היא ערך שיא, שרק לעתים רחוקות מומש. עם אותה פעילות של  MBps 12.2של 

, ולמעשה היא עשויה  N MBps12.2/כל המנויים, התפוקה הממוצעת לכל אחד מהם תהיה 

להתברר כפחותה עוד יותר בגלל התנגשויות, טעויות בהפעלת ציוד הרשת והשפעת הפרעות 

כת הכבלים מושפעת מהפרעות אלקטרומגנטיות  )במקרה של רשת מקומית בתנאים שבהם מער

חיצוניות גדולות(. השפעת ההפרעות, כמו גם התנגשויות מאוחרות ברשתות שגויות, מתבצעת 

 של החבילה. FCS-במעקב על ידי ניתוח שדה ה 

 

עבור רשתות אמיתיות, מחוון ביצועים אינפורמטיבי יותר הוא מחוון ניצול הרשת, שהוא אחוז  

לל )לא מחולק בין מנויים בודדים(. זה לוקח בחשבון התנגשויות וגורמים אחרים.  מרוחב הפס הכו 

לא השרת ולא תחנות העבודה מכילות אמצעים לקביעת מחוון השימוש ברשת; למטרה זו  

משרתים כלי חומרה ותוכנה מיוחדים, לא תמיד זמינים עקב עלות גבוהה, כגון מנתחי  

 פרוטוקולים. 

נחשב לתמורה טובה. ערך  30%עמוסות, ניצול רשת של  Fast Ethernet-ו Ethernetעבור מערכות 

זה מתאים להיעדר הפסקות רשת ארוכות ומספק מרווח גחון מספיק במקרה של עלייה בשיא  

או יותר, אז זה מצביע על  90%...80העומס. עם זאת, אם קצב ניצול הרשת לזמן משמעותי הוא 
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, אך לא משאיר רזרבה לעתיד. עם זאת, עבור רשתות  משאבים מנוצלים כמעט לחלוטין )כרגע(

 , זה יותר מצב היפותטי. Fast Ethernetאמיתיות, כגון 

 . Ethernetתקן 
Ethernet  הוא תקן המתייחס רק לבניית רשתות מקומיותLAN (Local Area Network)  הרשת .

הרשת הגלובלית.  , הנקראת גם  WAN (Wide Area Network)המקומית קטנה, בניגוד לאח הבכור 

רשת מקומית בבית, במשרד, כלומר בכל אזור קטן. הרשת המקומית היא אחד המזהים העיקריים  

 . Ethernetלנוכחות 

)שכבה  חי על השכבה הראשונה והשנייה Ethernet-תקן ה  OSIמבחינת מודל שבע השכבות 

חשמליים,    . ברמה הראשונה מתוארות שיטות להעברת אותותפיזית ושכבת קישור נתונים( 

 )פריים(.   מסגרותאופטיים ואלחוטיים )רדיו למשל(, וברמה השנייה יצירת 

 תקשורת חוטית. רק על  יח Ethernetהבהרה חשובה: 

 

 

 גרסאות שונות.  4- רשת אתרנט קיימת ב

, שכבת המשנה  Ethernet Standard-ב. Mbps 10רשת אתרנט סטנדרטית עובדת במהירויות עד 

נתונים המתקבלים מהשכבה העליונה   תא גם ממסגרישולטת בפעולת שיטת הגישה. ה  MACשל 

 ומעביר אותם לשכבה הפיזית. 

 סוגים הבאים: -בנוסף קיימים תת

Fast Ethernet (100 Mbps), 

Gigabit Ethernet (l Gbps) 

Ten-Gigabit Ethernet (l0 Gbps) 

Ethernet  נגד WI-FI 
 

 יתרונות 

 יציבות 

למעשה, פריסת רשת מקומית המבוססת על חיבור קווי היא יקרה יותר וקשה יותר. אבל כמובן  

מועבר על גבי תדרי רדיו. אם אתה גר   Wi-FIשיש יתרונות, במיוחד לארגונים. קודם כל, זכרו: 
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, אתה יודע בדיוק מה קורה לאות הרדיו  הכרמל ומאזין לרדיו בזמן נסיעה לתוך מנהרת  בחיפה 

 . Wi-Fiלל לתוך המנהרה. אותו דבר קורה עם כשאתה צו

קווי, הפרעות אינן בעיה. אם אתם ארגון ומבצעים פעולות בנקאיות רגישות, או שיש  Ethernet-ב

. אם אתה  היא דרך טובה ביותר  כמובן, חיבור קווי דרך אתרנט -במשרד  IPלכם טלפוניה 

  -ביטקוינים   "כורה " ה בשידורים, " או מוריד קבצים מאסיביים, צפDotA"  משתמש ביתי ומשחק

 אתרנט עדיף. 

 בטיחות 

זה בהחלט חשוב. ובמיוחד לארגונים. עם רשת קווית, ברמה בסיסית, קל לשלוט בחיבור לרשת 

ל תלוי בכשירות של וושם הכ   -יכולה להיות זמינה מחוץ למשרד שלך  Wi-Fiשלך. לדוגמה, רשת 

 התוקף. 

 

 . חסרונות 

 מחיר 

אתה רק צריך לחבר כבל אחד ליציאת המחשב שלך והכל עובד. כאן,   מצד אחד, ברשת ביתית,

ביתית מורכבת רק מעלות הכבל. מה אם אתה ארגון? יש צורך  Wi-Fiעלות ההפרש מרשת 

בכבלים נוספים, חוץ מזה, כבל אחד = יציאה אחת במתג. בהתאם, צריך לרכוש מתגים, חומות  

 ויות גבוהה יותר מאשר ברשתות אלחוטיות.קו Ethernetנתבים. לכן ההשקעה ברשתות  ,אש 

 )פורטים(  יציאות

יציאות )קישור אחד   5נקודה זו חשובה אולי לבית. נניח שיש לך נתב ביתי רגיל: נניח שיש לו 

, ממיר טלוויזיה ושני מחשבים ביתיים,  Xboxמהספק כבר נלקח(. בהנחה שיש לך טלוויזיה, 

אתה צריך לקנות ציוד נוסף. אין   - מכשירים נוספים היציאות שלך הושלמו. אם אתה צריך לחבר  

 . Wi-Fi-בעיה כזו ב

 ניידות 

, אתה קשור בצורה נוקשה במקום אחד )זה נכון במיוחד במשרד Ethernetהכי חשוב, אולי. עם  

מחובר(. בבית, אם יש לכם שיפוץ "יפה", הכבלים חבויים מתחת   Ethernetשבו יש לך שקע 

 ניידות וגמישות. אופציה ללמסד. לכן, אין  

, אתה יכול לחבר בקלות מחשבים ניידים, טאבלטים וטלפונים ניידים. תארו לעצמכם  Wi-Fiעם 

מקרה מצחיק: בדרך לשירותים אתם לוקחים מחשב נייד עם כבל, במקום טלפון נייד, שבו אתם  

האהוב עליכם. אולי זה המצב כאשר עדיף לקרוא את הכתובות על מטהר   ערוץב שנוהגים לגלו

 האוויר. 

 

 . Standard Ethernetשל  פורמט מסגרת
 

, אורך או סוג של יחידת נתוני SFD, DA, SAמכילה שבעה שדות: הקדמה,  Ethernet- מסגרת ה

ן לאישור מסגרות  . אתרנט אינו מספק שום מנגנוCRC-(, נתוני השכבה העליונה והPDUפרוטוקול )

ולא    בשכבות הגבוהות יותראישורי קבלה מיישמים  מדיום לא אמין.  ל שהתקבלו, מה שהופך אותו 

 בשכבה עצמה. 
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Preamble -  1-ו 0סיביות( של  56בתים ) 7מכיל  802.3הקדמה: השדה הראשון של מסגרת  

כרן את תזמון  לסירוגין שמתריעים למערכת המקבלת על המסגרת הקרובה ומאפשרים לה לסנ

 (. 10101010פעמים  7) הקלט שלה. התבנית מספקת רק התראה ודופק תזמון. 

 

( מסמן  10101011) בגודל בית (. השדה השניSFD Start frame delimiterהתחל מפריד מסגרת ) 

 2מזהיר את התחנה או התחנות שזו ההזדמנות האחרונה לסנכרון.   SFD-את תחילת המסגרת. ה 

 ומתריעות למקלט שהשדה הבא הוא כתובת היעד.  11הסיביות האחרונות הן  

 

בתים ומכיל את הכתובת הפיזית של תחנת היעד או תחנות   6הוא  DA-(. שדה הDAכתובת יעד )

 היעד לקבלת החבילה. 

 

 בתים ומכיל את הכתובת הפיזית של שולח החבילה.  6הוא גם  SA(. שדה SAכתובת המקור )

 

Length or type  אורך או סוג. שדה זה מוגדר כשדה סוג או כשדה אורך. ה -Ethernet   המקורי

- השתמש בשדה זה כשדה הסוג כדי להגדיר את פרוטוקול השכבה העליונה באמצעות מסגרת ה

MAC. 

 

DATA -  של   לימינימהגודל המהפרוטוקולים של השכבה העליונה. נתונים  מעבירנתונים. שדה זה

 בתים.  1500ומקסימום של  בתים 46שדה זה  

 

CRC השדה האחרון מכיל מידע על זיהוי שגיאות, במקרה זה .CRC-32. (4  .)בית 

 

 מסגרתהאורך 
Ethernet  הטילה הגבלות הן על האורך המינימלי והן על האורך המקסימלי של מסגרת. מסגרת

Ethernet  בתים. חלק מהאורך הזה הוא   64סיביות או  512צריכה להיות באורך מינימלי של

בתים של כותרת וטריילר, אז האורך המינימלי של נתונים   18. אם נספור סיומתהכותרת וה

בתים,   46-בתים. אם חבילת השכבה העליונה היא פחות מ  46=  18 - 64מהשכבה העליונה הוא 

 כדי להשלים את ההבדל.  "דואר זבל" נוסף 
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הבתים של כותרת  18בתים. אם נחסר את  1518-התקן מגדיר את האורך המרבי של מסגרת כ 

בתים. להגבלת האורך המקסימלי יש שתי סיבות  1500וטריילר, האורך המרבי של המטען הוא 

 ריות. היסטו

 

 

 .Addressingמבנה כתובות 
מתאים בתוך התחנה   NIC- ( משלה. הNICיש כרטיס ממשק רשת ) Ethernetלכל תחנה ברשת 

סיביות(, כתובה   48בתים ) 6בתים. כתובת האתרנט היא  6ומספק לתחנה כתובת פיזית של 

 בסימון הקסדצימלי, עם נקודתיים בין הבתים.  כותבים

 

 :Broadcast -רחב   ושידור Unicast, Multicastכתובות 

המסגרת מגיעה מתחנה אחת בלבד. עם זאת, כתובת -unicastכתובת מקור היא תמיד כתובת 

שידור, שידור רב או שידור. אם הסיביות הפחות משמעותית של הביט - היעד יכולה להיות חד

כתובת השידור ; אחרת, הוא מרובה שידור. unicast, הכתובת היא 0הראשון בכתובת יעד הוא 

. כתובת יעד LAN-; הנמענים הם כל התחנות ברשת הmulticast-היא מקרה מיוחד של כתובת ה

 . FF:FF:FF:FF:FF:FF hאחדים או לשידור היא ארבעים ושמונה  

 

 

 . Ethernetתת שכבה פיזית של 
ישנם מספר אפשרויות לבנות רשתות מסוג אתרנט. לכל כבל יש סוג משלו, מהירות משלו. מה  

( מראה מהירות  Base. חלק שמאלי )לפני מילה Baseמשותף לכל הכבלים זאת מילה שמורה 

   ( מראה את סוג הכבל.Baseהשידור המקסימלי וחלק ימין )לאחר מילה 
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 כבל קואקסיאלי דק   כבל קואקסיאלי עבה        סיב אופטי                  זוג שזור

 . קידוד ופענוח 

שונות שתלויות ת יו( במהירוBasebandבאיתות דיגיטלית ) ים משתמש ים הסטנדרטי  היישומיםכל 

אצל השולח,  . Mbps 10באתרנט סטנדרטית מהירות היא עד   של אתרנט.  טבסוג הכבל ובסטנדר

מנצ'סטר; במקלט, האות המתקבל מתפרש   קידודהנתונים מומרים לאות דיגיטלי באמצעות 

עצמי, ומספק עם סנכרון סינכרוני  אות כמנצ'סטר ומפוענח לנתונים. הקידוד של מנצ'סטר הוא 

 בכל סיבית.מגבוה לנמוך או מנמוך לגבוה מעבר 

ממשים בעזרת מעבר מנמוך   –" 0ד, "שמימש לראשונה את הקידו Thomasלפי סטנדרט של  

ממשים בעזרת  –" 1, "הכול הפוך  IEEE" מעבר מגבוה לנמוך.  לפי סטנדרט של  1" -לגבוה ו

 –" מעבר מגבוה לנמוך.  שימו לב שאין כאן חשיבות של רמות לוגיות 0"   -מעבר מנמוך לגבוה ו

שביטה הזאת חשוב מעבר כי  –ניתן לממש את הקוד גם בשיטה חד קוטבית, גם בשיטה קוטבית 

 בין רמות ולא רמה עצמה. 

 

 

 סוגי חיבור של אתרנט סטנדרטית:  4נראה מבנה של 

10Base2 -   .כבל קואקסיאלי דק 

אפיק  בטופולוגיתמשתמש בגלל שהוא זול ופשוט.    Cheapernet ,בצחוק  נקרא  הזההמימוש 

(bus)ניתן לכופף את הכבל כדי  מכבל קואקסיאלי עבה , אבל הכבל הרבה יותר דק וגמיש .

לעבור קרוב מאוד לתחנות. במקרה זה, מקלט המשדר הוא בדרך כלל חלק מכרטיס ממשק 

 [24] (, המותקן בתוך התחנה. NICהרשת )
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(. תפקידו Terminatorכבל מסתיים בשני צדדים ברכיב שנקרא "סיימן" או יותר נכון "משמיד" )

 !!!!!!!!!!!!!!!! Ohm 50א נקלטו ע"י תחנה. התנגדות של סיימן חייבת להיות "לבלוע" אותות של

 מצד אחד סיימן צריך להיות מאורק, מצד שני באוויר.  

 או  מאורק    לא מאורק  

 

ונראה כך: )זה חיבור שאתם מכירים מחיבור של   BNCחיבור בין כרטיס רשת לבין תינה נקרא 

 סקופ או מחולל גלים( 
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 דקות.  5( וזאת עבודה של T-Connector)   Tכיב רשת הזאת בקלות ע"י חיבור ניתן להר

 

ולשים במקומו   Tכדי לנתק תחנה, אפשר לחבר סיימן במקום מחשב ש"נפל" או להוריד חיבור  

 : Barrel Connectorמחבר שנקרא 

 

 

 נתונים טכניים: 

 (,  max. nodes) 30צמתים הוא מטר וכמות מקסימלי של  185אורך מקסימלי מקצה לקצה הוא 

מטר. סיימן מצד אחד חייב להיות מחובר לארקה )בעזרת   0.5מרחק מינימלי בין תחנות )צמתים( 

 חיבור לגוף מתכתי של מחשב(  ומצד שני לא. 

 

 למחשב:  Tאין להשתמש בכבלים באורך שונה בין מחבר  

 חיבור נכון: 
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 חיבור לא נכון:  

 

 אפשרויות:   2-רחוק מכל הרשת ניתן לפתור בעיה באחד מבמידה ומחשב עומד 
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תחנות יש להשתמש  30-מטר או מעבר ל  185-במידה ואנו רוצים להרחיב את הרשת מעבר ל 

 ( בצורה הבאה: Repeaterבמשחזר )

 

אם הרשת כולה מתבצעת על כבל דק, אזי, על פי התקן, מספר המקטעים לא יעלה על חמישה 

חזרים(. המספר המקסימלי של שמ', יידרש ארבעה מ 925לל של הרשת יהיה )לפיכך, האורך הכו

)כולל משחזרים( הכולל ברשת המבוססת על כבל דק, באופן עקרוני, לא יכול לעלות על  תחנות

150.   

 

 השוואה וויזואלית בין כבל דק לכבל עבה: 

 

10Base5 -  .כבל קואקסיאלי עבה 

Base510 ת רשת מתייחס לתקן עבור טכנולוגיוEthernet   המשתמשות בגרסה עבה יותר של

מטר  500עד  Mbps 10כבלים קואקסיאליים. יש לו את היכולת להעביר נתונים במהירות של  

 באמצעות שידור פס בסיסי. 

Base510   ידוע גם בתורThicknet, ThickWire  ,  Ethernet אתרנט צהובעבה , . 

נגזר  Base510. השם Base210יחד עם  Ethernetהוא בין הסטנדרטים המקוריים של  Base510-ה

מטר כאורך המקטע המרבי. הכבל הקואקסיאלי שלו דומה   500-ו 10Mbpsממהירות השידור של 

אך עם מגן וצמה עבים בהרבה, מה שהופך אותו לעמיד מאוד בפני הפרעות רשת.   RG-8/U-ל

 ו יכולת להתנגד ולהגן מפני אש.החיצוני שלו יש אפיל  מגןל

 

צמתים לכל היותר. כל צומת מתחבר   100-יכול להיות מורכב מ Base5 (LAN) 10מקטע רשת 

מ' אחד לשני.   2.5של לפחות וחייב להיות במרחק  Nלמקטע הרשת או הכבל באמצעות מחבר 

המאפשרת  (,vampireעקב שיניים חיבור ) ערפדחיבור שנקרא ניתן לחבר צמתים גם באמצעות  

ק"מ בעזרת משחזרים או   2.5מרחק מקסימלי בין שתי תחנות הוא   הוספת צומת חדש ברשת חיה. 

 תחנות. 1024עד 
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 . 10Base5 -ו 10Base2יתרונות וחסרונות של 

 10Base2 10Base5 

 חסינות גבוהה לרעש   מחיר נמוך  יתרון 

 תחנת העבודה לאורך הכבל ז יקל להז קל להעביר אותו ביחס לכבל עבה  יתרון 

 מחיר גבוה של כבל  קל לקרוע כבל  חסרון 

אפשר לכופף  -קשיים העברת הכבל )אי חסינות נמוכה לרעש   חסרון 
 מעלות(   90-כבל ב

 עצירת עבודת הרשת, כאשר כבל נקרע עצירת עבודת הרשת, כאשר כבל נקרע חסרון 

 

 

10BaseT–  זוג שזור– Twisted Pair. 

  שזורבאמצעות שני זוגות  (Hubאו מפצל )באנגלית  מחוברים לרכזת )תחנות( הצמתים 

האות המתקבל בכל היציאות שלו ובכך  על )מחוללת מחדש(  כוכב, הרכזת חוזרת בטופולוגית

 .  מיישמת מדיום שידור אות בודד
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 ברשתות גדולות, רכזות מחוברות זה לזה בצורה היררכית. 

 

 . 1024המספר המרבי של תחנות הוא 

חוזרים(, ולכן אורך הרשת המרבי   4משחזרים בין שתי תחנות כלשהן )כלל  4-אסור שיהיו יותר מ

 מ'  500=100*5הוא 

עם   ביניהם צריך להיות ר ובי , אך חמשחזר  ות של בחיבור משחזרים ניתן להשתמש ביציאות רגיל

 כבל מוצלב. 

 יתרונות  

 נזקים.    מבנה רשת עמיד בפני

סוגים מסוימים של רכזות מזהות אוטומטית כשל במתאם הצומת או פריצת כבל ומשביתים את 

   .היציאה אליה מחובר הצומת הכושל

 רשת נמוכות.  הקמת העלויות  

 חסרונות  
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   . הכבל רגיש להפרעות

 כאשר הרכזת נכשלת.נופלת, רשת 

10BaseF –   סיב אופטיOptical Fiber. 

  הנפוץ ביותר נקרא  ,Mbps  Ethernet-10ר סוגים של סיבים אופטיים למרות שקיימים מספ

10BaseF .10Base-F  התחנות  )מפצל( כוכב כדי לחבר תחנות לרכזת בטופולוגיתמשתמש .

 מחוברות לרכזת באמצעות שני סיבים אופטיים.

 

 

BaseF10 דומה ל-BaseT10  כוכב כדי    בטופולוגיתבכך שכל תחנה מחוברת לרכזת סיבים אופטיים

 2הוא  BaseF10ליצור את הרשת. האורך המרבי של כל קטע של כבלים סיבים אופטיים 

  62.5הוא כבלים סיבים אופטיים בקוטר   BaseF10קילומטרים. סוג הכבלים המומלץ עבור רשתות 

, בהתאם לספק ולתצורת הרכזת. נעשה SMAאו מחברי  STמיקרון. ניתן לסיים כבל זה עם מחברי 

שימוש בכבלים סיבים אופטיים עם שני גדילים, כאשר גדיל אחד מוקצה להעברת נתונים והשני 

 לקליטת נתונים. 

 מורכב למעשה משלושה תקנים נפרדים המתארים מפרטי מדיה שונים:  BaseF10תקן 

 

BaseFB10ונית מתרחשת דרך הכבלים הסיבים האופטיים.  : מגדיר כיצד העברת הנתונים הסינכר

, ניתן לשלב או לקשר רכזות סיבים אופטיות סינכרוניות בתצורות BaseFB10באמצעות מקטעי 

תחנות. תקן זה יקר יותר  1024מסורתיות ומכילות עד  BaseT Ethernet10ארוכות יותר מרשתות  

  .BaseFL10ואינו מיושם באופן נרחב כמו 

BaseFL10יר את המאפיינים של קישור הסיבים האופטיים בין הצמתים לרכזת או לרכז. : מגד

BaseFL10  מחליף את התקן הישן יותר עבור מקטעי קישור סיבים אופטיים, מקטעיFiber-Optic 

Inter-Repeater Link (FOIRL)80-, אשר פותח בשנות ה .BaseFL10   היא הגרסה המיושמת הנפוצה

 . BaseF10ביותר של 
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BaseFP10 .מגדיר יישום של טופולוגיית כוכבים שאינה משתמשת בהחזרים :BaseFP10   מייצג

Fiber Passive 33מטר בלבד עם חיבור מקסימלי של  500, והקטעים שלו יכולים להיות באורך של  

 תחנות. תקן זה אינו בשימוש כיום. 

ן באזורי תעשייה, ליד  בסביבות מרעישות חשמלית, כגו 10BaseT-במקום ב  10BaseF-השתמש ב

 פירי מעליות, או סביב מנועים או גנרטורים אחרים. 

שתמש בכבלים בסיבים אופטיים בעת העברת כבלים בין בניינים. הבדלים בפוטנציאל הארקה נ

בין הקצוות של כבלי נחושת יכולים לגרום למתחים שעלולים לפגוע בציוד הרשת אם הקצוות 

  UTPבים אופטיים תומכים גם במהירויות מהירות יותר מכבלי אינם מוארקים כראוי. כבלים סי

 ומעבר לכך.  Fast Ethernet-מנחושת ומספקים אפשרות שדרוג מתאימה יותר ל

דציבלים. שימוש ביותר  12.5-אובדן האות או הנחתה המרביים בקטע נתון לא צריך להיות יותר מ 

להנחתה לעלות על נתון זה, מה  מדי מחברים בקטע של כבלים סיבים אופטיים עלול לגרום 

 שעלול להוביל לאובדן אות. 

 

 חלוקת הרשת האתרנט לסגמנטים.
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גשר הוא התקן שנועד לספק יכולת פעולה  סגמנטים לתוך רשת בעזרת גשר או מגשר.  2חיבור 

 הדדית בין רשתות מקומיות על ידי העברת מסגרות בין רשתות. 

 

 

 בעזרת מתג. סגמנטים לתוך רשת  2חיבור 

 

הפעולה שלו דומה לזו של גשר, אך מיושם על בסיס מרובה מעבדים ומבצע   המתג הוא מכשיר שהלוגי 

בשימוש במתג בונים טבלת כתובות בצורה   של מסגרות בין יציאות תקשורת.  זרימת נתוניםשידור ריבוי 

 הבאה: 
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   :סוגי ערכים בטבלת הכתובות

למידה העצמית של הגשר כל ערך משויך לחותמת זמן, ואם במהלך נוצרים אוטומטית בתהליך ה –דינמי 

פרק זמן מסוים )פסק זמן( הגשר לא קיבל חבילה אחת עם הכתובת הנתונה בשדה "כתובת מקור", ערך 

 זה מסומן כמיושן.  

 נוצרים באופן ידני ע"י מנהל הרשת ויש להם תאריך תפוגה.  -סטטי 

 

 אלגוריתמים לסידור עבודה של גשר: סוגי עיקריים של   2ישנם 

 Source Routing Bridge algorithmאלגוריתם ניווט ממקור.  •

  MACגשר ניתוב מקור מחליט על המסלול בין שני מארחים. גשר ניתוב מקור משתמש בכתובת היעד של  

ה  של מסגרת כדי לכוון אותה על ידי אלגוריתם ניתוב המקור. בניתוב מקור, המסלול שאליו אמור

 המורחב. מידע הניתוב מאוחסן במסגרות.  LAN-המסגרת לשלוח ידוע לכל תחנה ברשת ה

 Transparent Bridge algorithm  אלגוריתם של "גשר שקוף". •

גשר שקוף שומר אוטומטית על טבלת ניתוב וטבלת עדכונים בתגובה לשמירה על טופולוגיה משתנה.  

 מנגנונים: מנגנון גשר שקוף מורכב משלושה  

 Forwarding . העברת מסגרת1

 Learningת כתובות . התייחסות ללמיד2

 Filteringסינון מסגרות . 3

גשר שקוף קל לשימוש, התקן את הגשר ואין צורך בשינויי תוכנה במארחים. בכל המקרים, גשר שקוף 

 הציף את מסגרות השידור והריבוי השידורים. 

 שיטות:   2ריכוז הבדלים בין 

Source Routing Bridge algorithm Transparent Bridge algorithm 

 ללא חיבור.  מכוון לחיבור. 

 מפתח אוטומטית טבלת ניתוב. גשרים אינם שומרים על מידע ניתוב כלשהו. 
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 אינו תומך בניתוב ריבוי נתיבים.  מקור יכול לעשות שימוש במספר נתיבים לאותו יעד.

ייתכן שהנתיב בין שני מארחים אינו הנתיב   פטימלי. גשר משתמש תמיד בנתיב האו
 האופטימלי. 

 כשלים מטופלים על ידי גשר בפני עצמו.  מארח מטפל בכשל של הגשר בכוחות עצמו. 

 גשרים שקופים לחלוטין למשתמשים.  גשרי ניתוב מקור אינם גלויים למארחים. 

 . ארוך יותרעיכוב עיבוד המסגרת הוא  עיכוב עיבוד המסגרת קטן יותר.

חלוקת עומסים אפשרית על ידי בחירה נבונה של  
 מסלולים. 

 שיתוף עומסים אינו אפשרי בדרכים חסומות. 

 

 עובר דרך המתג, כותרת המסגרת והגוף אינם משתנים;  מידע כאשר 

 גשרים( מחלקים את הרשת לתחומי התנגשות שונים אך יוצרים תחום שידור יחיד או מתגים )

צמתי הרשת אינו משתנה בהתאם לשאלה אם הצמתים הם מחוברים ישירות אחד  ההיגיון של 

 לשני או שיש מתג אחד או יותר )מתגים שקופים לצמתים(. 
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 תרגול:
 תרגיל מס'  

 ?Unicastאו  Broadcast, Multicastאתרנט. האם זאת כתובת  טנתונה כתובת לפי סטנדר

 4A:30:10:21:1O:1A .א

 47:20:1B:2E:08:EE .ב

 FF:FF:FF:FF:FF:FF .ג

 תשובה. 

. זה אומר 0100 1010או בתרגום לבינארי  4A( הוא MSBבמקרה ראשון הבית השמאלי ביותר )

 .Unicastוזה אומר שכתובת היא  0)הביט הכי פחות חשוב( הוא  LSbש

 

 LSb. זה אומר ש0100 0111או בתרגום לבינארי  47( הוא MSBבמקרה שני הבית השמאלי ביותר )

 . Multicastוזה אומר שכתובת היא  1)הביט הכי פחות חשוב( הוא 

 

 .Broadcastבמקרה השלישי כל הנתונים הם אחדים וזה אומר שכתובת היא 

 

 תרגיל מס'  

י  . כיצד נראה שידור של כתובת הזאת סיבית אחר  47:20:1B:2E:08:EEנתונה כתובת משלוח 

 סיבית. 

 תשובה: 

, כפי  ביט אחרי ביטנשלח מימין לשמאל,  ת ; כל ביתאחר בי  תהכתובת נשלחת משמאל לימין, בי

 שמוצג להלן: 
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 נוי בן שימון. הגהה: 

 Physical layer: שכבה פיזית 6פרק 

 עקרונות בהעברת הנתונים

 שידור דיגיטלי 
 נתונים יכולים להיות מיוצגים בצורה אנלוגית או דיגיטלית.  

 המחשבים השתמשו בטופס הדיגיטלי כדי לאחסן את המידע.  

 לכן, יש להמיר את הנתונים בצורה דיגיטלית כדי שיוכלו לשמש את המחשב. 

 המרה דיגיטלית לדיגיטלית 
 יגיטלי.  קידוד דיגיטלי לדיגיטלי הוא ייצוג מידע דיגיטלי באמצעות אות ד 

בינאריות שנוצרו על ידי המחשב מתורגמות לרצף של פולסי מתח שניתן להפיץ על  0-ו 1כאשר 

   חוט, תהליך זה ידוע כקידוד דיגיטלי לדיגיטלי.

 

 קידוד דיגיטלי לדיגיטלי מחולק לשלוש קטגוריות: 

 קידוד חד קוטבי  •

 קידוד פולארי  •

 קידוד דו קוטבי  •

 

 חד קוטבי

 דיגיטלית שולחת את פעימות המתח על הקישור הבינוני כגון חוט או כבל. מערכת שידור 

 .1ורמת מתח אחרת מייצגת  0ברוב סוגי הקידוד, רמת מתח אחת מייצגת 

 הקוטביות של כל פולס קובעת אם היא חיובית או שלילית. 

 סוג זה של קידוד ידוע בתור קידוד חד קוטבי מכיוון שהוא משתמש בקוטביות אחת בלבד. 

 בינארי.   1בקידוד חד קוטבי, הקוטביות מוקצית למצב 

 מיוצגים כערך אפס.  0s-מיוצגים כערך חיובי ו  1sבכך, 
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 ' נחשב כמתח אפס. 0'-' נחשב כמתח גבוה ו1קוטבי, '-בקידוד חד 

 קידוד חד קוטבי הוא פשוט יותר וזול ליישום. 

 א רמה עצמה קידוד חד קוטבי מתאים יותר לקידוד עם חשיבות של שינוי רמה ול

 )קוד מנצ'סטר או מנצ'סטר הפרשי(. 

או    NRZבמקרה של  לפחות רצויה  אתהז  השיטהקוטבי יש שתי בעיות שהופכות את  -לקידוד חד

NRZI: 

 " לבין חוסר מידע. 0אין הבדל בין מידע " •

סיביות זהות קצרות או סיבית אחד רחבה   2אפשר להבין האם שודרו -חוסר סנכרון. )אי  •

 יותר(. 

 

 

 קידוד פולארי 

 שלילית.  שנייהי רמות מתח: אחת חיובית ו נקידוד פולארי הוא קידוד המשתמש בש

של   DC-על ידי שימוש בשתי רמות מתח, רמת מתח ממוצעת מופחתת, ומקלה על בעיית רכיבי ה

 קוטבי. -קידוד חד 

ות  מתח שלילי אפילו על פני פרקי זמן קצרים נקראים אות  וגםאותות שיש להם מתח חיובי 

 .  DCמאוזנים. הם בממוצע לאפס, מה שאומר שאין להם רכיב חשמלי 

הוא יתרון מכיוון שחלק מהערוצים, כגון כבל קואקסיאלי או קווים עם שנאים,   DCהיעדר רכיב 

 בשל תכונותיהם הפיזיקליות.   DCמחלישים מאוד רכיב 

של  AC-רק את חלק ה  כמו כן, שיטה אחת לחיבור המקלט לערוץ הנקראת צימוד קיבולי מעבירה

האות. בכל מקרה, אם נשלח אות שהממוצע שלו אינו אפס, אנו מבזבזים אנרגיה מכיוון שרכיב  

יסונן החוצה. איזון עוזר לספק מעברים להתאוששות שעון מכיוון שיש שילוב של מתחים   DC-ה

הממוצע של  חיוביים ושליליים. זה גם מספק דרך פשוטה לכייל מקלטים מכיוון שניתן למדוד את 

האות ולהשתמש בו כסף החלטה לפענוח סמלים. עם אותות לא מאוזנים, הממוצע עשוי  

, למשל, מה שיגרום לפענוח יותר סמלים  1להתרחק מרמת ההחלטה האמיתית עקב צפיפות של 

לוגי,   1עם שגיאות. דרך פשוטה לבנות קוד מאוזן היא להשתמש בשתי רמות מתח כדי לייצג 

, המשדר עובר לסירוגין בין רמות  1מייצג אפס לוגי. כדי לשלוח  V 0כאשר  (1V-או  1V+)נניח  

+1V  1-אוV) קוטבי.  -כך שהן תמיד ממוצעות. סכמה זו נקראת קידוד דו 

נקרא  1טרמינולוגיה שבה  , בנוי על ישןAMI (Alternate Mark Inversion)ברשתות טלפון זה נקרא 

''Markנקרא '' 0-'' וSpace.'' 
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או    NRZבמקרה של  לפחות רצויה  אתהז  השיטהקוטבי יש שתי בעיות שהופכות את  -לקידוד חד

NRZI: 

 " לבין חוסר מידע. 0אין הבדל בין מידע " •

סיביות זהות קצרות או סיבית אחד רחבה   2אפשר להבין האם שודרו -חוסר סנכרון. )אי  •

 יותר(. 

 

 קידוד דו קוטבי 

 חיובי, אפס ושלילי. רמות מתח:   3בשיטה הזאת ישנם 

 

 ספרתי המרה אנלוגית ל
 . ADC, זה נקרא המרה לאות ספרתיכאשר אות אנלוגי עובר 

את האות האנלוגי שהוא   המירנניח שהאדם שולח קול בצורה של אות אנלוגי, אנחנו צריכים ל

זה דורש הפחתה במספר הערכים בהודעה    ושמחשב יוכל לשמור אותו כמידע. פחות נוטה לרעש

 י. ספרתה  שידוראנלוגית כדי שיוכלו להיות מיוצגים ב

 יים. ספרתפולסים ל ית, המידע הכלול בצורת גל מתמשך מומר ספרתבהמרה אנלוגית ל

 

 ספרתי טכניקות להמרה אנלוגי ל

PAM - pulse amplitude modulation 

PAM  .מייצג אפנון משרעת הדופק 

PAM ספרתיניקה המשמשת בהמרה אנלוגית להיא טכ . 
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יים המבוססים  ספרת לוקחת אות אנלוגי, דוגמת אותו, ומייצרת סדרה של פולסים  PAMטכניקת 

 פירושה מדידת משרעת של אות במרווחים שווים.  , על תוצאת הדגימה כאשר דגימה

מקורית אינה שימושית בתקשורת נתונים מכיוון שהיא מתרגמת את צורת הגל ה  PAMטכניקת 

 ם.  ספרתיילפולסים, אך הפולסים הללו אינם 

 . PCMמשתנה לטכניקת  PAMיים, טכניקת ספרתכדי להפוך אותם ל

 

 

PCM  ראשי תיבות שלPulse Code Modulation 
 ליצירת אות דיגיטלי.   PAMמשמשת כדי לשנות את הפולסים שנוצרו על ידי  PCMטכניקת 

  םאינטגרליי. קוונטיזציה היא תהליך של הקצאת ערכים  PAMמכמת פולסי   PCMכדי להשיג זאת, 

 בטווח מסוים למופעים שנדגמו. 

PCM  :מורכב מארבעה תהליכים נפרדיםPAM דיגיטלי לדיגיטלי.  והמרה, קוונטיזציה, קידוד בינארי 
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 שיטות קידוד:  
 

NRZ  - non-return-to-zero 
( הוא קוד בינארי שבו אלה מיוצגים על ידי מצב  NRZלאפס )בתקשורת, קוד קו שאינו חוזר 

משמעותי אחד, בדרך כלל מתח חיובי, בעוד אפסים מיוצגים על ידי מצב משמעותי אחר, בדרך 

 כלל מתח שלילי, ללא מצב ניטרלי או מנוחה אחר. 

ס דורש רק מחצית מרוחב הפ NRZ-עבור קצב איתות נתונים נתון, כלומר קצב סיביות, קוד ה

 הבסיסי הנדרש על ידי קוד מנצ'סטר )רוחב פס הפס זהה(.  

(, שיש לו גם מצב מנוחה נוסף לצד  RZיש יותר אנרגיה מקוד החזרה לאפס )  NRZ-לפולסים ב

 התנאים לאחת ולאפס. 

כאשר משתמשים בהם לייצוג נתונים בסכמת תקשורת אסינכרונית, היעדר מצב ניטרלי דורש 

אינו מטבעו אות   NRZ-ביות כאשר אות שעון נפרד אינו זמין. מכיוון שסי לסנכרוןמנגנונים אחרים 

שעון עצמי, יש להשתמש בטכניקת סנכרון נוספת כדי להימנע מהחלקות סיביות; דוגמאות  

 לטכניקות כאלה הן אילוץ מוגבל באורך ריצה ואות סנכרון מקביל. 

 

 כותבי -גרסה חד 

" לבין  0אפשר להבדיל בין נתון "-ש היום כי אי כותבי, אך היא כמעט ולא בשימו-קיימת גרסה חד 

 חוסר שידור. 

על קו התמסורת )חיובי קונבנציונלי(, בעוד "אפס" מיוצג על ידי   DC"אחד" מיוצג על ידי הטיית 

וולט או מוארק. מסיבה זו היא ידועה גם בשם "מפתחות לכיבוי". בשפת   0-הקו ב  -היעדר הטיה  

מוטה בקצה השעון האחורי של הסיביות הקודמת, בעוד    השעון, "אחד" עובר או נשאר ברמה

ש"אפס" עובר או נשאר ללא הטיה בקצה השעון האחורי של הביט הקודם. בין החסרונות של 

NRZ קוטבי הוא שהוא מאפשר סדרות ארוכות ללא שינוי, מה שמקשה על הסנכרון, אם כי זה  -חד

ח בתים ללא מעברים. באופן קריטי  קוטבי. פתרון אחד הוא לא לשלו - לא ייחודי למקרה החד

ספקטרום   -משודרת  DCקוטבי, יש בעיות הקשורות לנוכחות של רמת  - חד  NRZ-יותר, וייחודי ל

 ההספק של האות המשודר אינו מתקרב לאפס בתדר אפס.  

המשודר מוביל לאובדני הספק גבוהים   DC, הספק ראשיתזה מוביל לשתי בעיות משמעותיות: 

מחייבת שקו ההולכה יהיה מצמד   DC, נוכחות של רכיב אות ושניתיותר מאשר קידודים אחרים, 

DC. 

 

 איפה משתמשים? 

RS-232, RS-485 

 : NRZיתרונות של 

הקוד מתאים במלואו לרצף הסיביות המגיע לכניסת המשדר ואין צורך    -קלות יישום הקוד  •

 רמציות נוספות. לבצע טרנספו

 רוחב הפס המינימלי הנדרש של קישור. •
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 : NRZחסרונות של 

עלייה בערוץ תקשורת קווי של רכיב קבוע   -קוטבי( -קיבולית )בקוד חד  עכבהנוכחות  •

 (, המונעת את הפונקציונליות של ציוד חשמלי  פרזיטי )קיבול

 .קוטבי( -)הבעיה נפתרת באמצעות קוד דו 

בעת   -פולסים בודדים )סנכרון לקוי של המקלט והמשדר(  הפרה של צפיפות החזרות של  •

 שידור רצף של אפסים לוגיים או אחדים, המשדר והמקלט אינם מסונכרנים. 

כדי לסנכרן את המשדר עם המקלט, נעשה שימוש ביתירות העברת נתונים )מוכנסים   •

אשר מסבך את היישום   , שעבורם מתבצע סנכרון( או ערבול   םדטרמיניסטיי רצפים 

 ומפחית את קצב העברת הנתונים. 

 סוגים של שיטה: -תת

 הסבר  שם מלא  קיצור אחר  קיצור 

NRZ(L) NRZL Non-return-to-zero level 

 אפשרויות:  2שיטה קלאסית. ישנם  – NRZלפעמים פשוט 

"1 "Vcc" ,0 "-Vcc 0". אפשרות שנייה "Vcc" ,1 "-Vcc. 

 . RS- 232שנייה בסטנדרט משתמשים באפשרות 

NRZ(I) NRZI Non-return-to-zero inverted 

 תת שיטות: -תת  2סוג זה שם כללי של -תת

NRZ(M) NRZ(S) .נראה בסעיפים הבאים 

NRZ(M) NRZM Non-return-to-zero mark 

  –" 1" הוא שומר רמה של סיגנל )אות(, "0במידה ומופיע "

 {toggle, 0: constant :1}הופך רמה הקודמת. 

NRZ(S) NRZS Non-return-to-zero space 

  –" 0" הוא שומר רמה של סיגנל )אות(, "1במידה ומופיע "

 {toggle, 1: constant :0}הופך רמה הקודמת. 
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 . NRZ-Mמעגל        . NRZ-Sמעגל 

    

 כותבי. -דו NRZשיטה 

 

 

 חד קוטבי.   NRZלהצגת קידוד  MATLABמימוש קוד 

bits = [1 0 1 1 1 0 0 1]; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==1 

    x((i-1)*n+1:i*n) = 1; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

    result(counter) = x(i); 

  end 

end 

disp('NRZ Unipoler Decoding:'); 
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disp(result); 

 תוצאת הקוד: 

 

 

 קוטבי. NRZLלהצגת קידוד  MATLABמימוש קוד 

bits = [1 0 1 1 1 0 0 1]; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==1 

    x((i-1)*n+1:i*n) = 1; 

  else x((i-1)*n+1:i*n) = -1; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

    if x(i)>0 

      result(counter) = x(i); 

    else result(counter) = 0; 

    end 

  end 

end 
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disp('NRZ-L Decoding:'); 

disp(result); 

 תוצאת הקוד: 

 

 קוטבי.  NRZIלהצגת קידוד  MATLABמימוש קוד 

bits = [1 0 1 1 1 0 0 1]; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

lastbit = 1; 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==1 

    x((i-1)*n+1:i*n) = -lastbit; 

    lastbit = -lastbit; 

  else x((i-1)*n+1:i*n) = lastbit; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

lastbit = 1; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

    if x(i)~=lastbit 

      result(counter) = 1; 

      lastbit = -lastbit; 

    else result(counter) = 0; 

    end 

  end 
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end 

disp('NRZ-I Decoding:'); 

disp(result); 

 תוצאת הקוד: 

 

 קוטבי שפת פיתון: -חד  NRZקוד להצגת 

import matplotlib.pyplot as plt  

t=[] 

bi = [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1] 

for i in range(len(bi)): 

   t.append(i) 

 

unipolarNRZ=[] 

for x in bi: 

   for i in range(100): 

      unipolarNRZ.append(x) 

plt.title("Unipolar NRZ") 

plt.plot(unipolarNRZ) 

plt.show() 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


430 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 

 קוטבי שפת פיתון:  NRZקוד להצגת 

import matplotlib.pyplot as plt  

t=[] 

bi = [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1] 

for i in range(len(bi)): 

   t.append(i) 

polarNRZ=[] 

pol=[] 

i=0  

for k in bi: 

   if k==1: 

      pol.append(k) 

   else: 

      pol.append(-1) 

   i+=1  

for x in pol: 

   for i in range(100): 

      polarNRZ.append(x) 

plt.title("Polar NRZ") 

plt.plot(polarNRZ) 

plt.show() 
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 קוטבי שפת פיתון: -דו NRZקוד להצגת  

import matplotlib.pyplot as plt  

t=[] 

bi = [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1] 

for i in range(len(bi)): 

   t.append(i) 

bipolarNRZ=[] 

pol=bi  

i=0  

count=0  

for x in pol: 

   if x==1: 

      if i==1: 

         pol[count]=-1           

    i=0        

  else: 

         i=1     

   count+=1  

for x in pol: 

   for i in range(100): 

      bipolarNRZ.append(x) 

plt.title("Bipolar NRZ") 

plt.plot(bipolarNRZ) 

plt.show() 
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Return-to-Zero RZ   
  באמצה של כלשבו האות חוזר לאפס  תקשורתאותות לקידוד החזרה לאפס מתאר קוד המשמש 

שעון עצמי.  בעל אות רצופות באות. האות הוא  1או    0פולס. זה מתרחש גם אם מופיעות מספר 

ברוחב הפס המשמעות היא שאין צורך לשלוח שעון נפרד לצד האות, אלא סובל משימוש כפול 

 חזרה לאפס. -כדי להשיג את אותו קצב נתונים בהשוואה לפורמט אי 

או מנוחה, כגון משרעת אפס באפנון משרעת דופק    ניטרליה"אפס" בין כל סיביות הוא מצב 

(PAM( היסט פאזה אפס במפתח הסטת פאזה ,)PSKאו תדר אמצע במפתחות משמרת תדר ,) 

 FSK) 1באמצע הדרך בין התנאי המשמעותי המייצג סיביות  (. מצב "אפס" זה נמצא בדרך כלל 

 .0לבין התנאי המשמעותי האחר המייצג סיביות  

 הגורם   DC( מכילה הפרשה לסנכרון, עדיין יש לה רכיב RZלמרות שהחזרה לאפס )

סיביות, בדיוק כמו קוד השורה שאינו חוזר   1או  0ל"נדידה בסיסית" במהלך מחרוזות ארוכות של 

 לאפס. 

 

 

 " וחוסר מידע זה אותו מצב.0"-כותבי כמעת לא שימושית, כי גם כאן קיימת בעיה ש- שיטה חד

 יתרונות השיטה 

(, יש צורך ליישם רק שלוש PAM-5קלות היישום בהשוואה לשיטות קידוד מרובות רמות )למשל 

 . רמות פוטנציאליות מבחינה טכנית

ול טפילי בערוץ תקשורת דיגיטלי(  מאפשרת להיפטר מבעיית ההטיה הקבועה )כאשר נטען קיב

 . עקב רמת הפוטנציאל ההפוכה, שבה הקיבול הטפילי נפרק

בשל העובדה שמצב הפוטנציאל משתנה בכל מרווח משמעותי, ניתן לסנכרן את   –סנכרון עצמי 

 תדר השעון של המקלט והמשדר בכל מרווח משמעותי. 

 חסרון השיטה 

, שכן נדרשת יישום של שלוש רמות  NRZהמורכבות של יישום המקודד בהשוואה לקוד  

 פוטנציאל. 

" הקודם ואפס נשאר  1" משנה רמה של " 1פולארית: בשיטה הזאת "-קיימת שיטה שלישית בי

 אפס. 
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 קוטבי.  RZלהצגת קידוד  MATLABמימוש קוד 

bits = [1 0 1 1 1 0 0 1]; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==1 

    x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n/2) = 1; 

  else x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n/2) = -1; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

    if x(i)>0 

      result(counter) = x(i); 

    else result(counter) = 0; 

    end 

  end 

end 

disp('RZ Decoding:'); 

disp(result); 

 

 תוצאת הקוד: 
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 קוטבי שפת פיתון:  RZקוד להצגת  

import matplotlib.pyplot as plt  

t=[] 

bi = [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1] 

for i in range(len(bi)): 

   t.append(i) 

polarRZ=[] 

pol=[] 

i=0  

for k in bi: 

   if k==1: 

      pol.append(k) 

   else: 

      pol.append(-1) 

   i+=1  

for x in pol: 

   for i in range(50): 

      polarRZ.append(x) 

   for i in range(50): 

      polarRZ.append(0) 

plt.title("Polar RZ") 

plt.plot(polarRZ) 

plt.show() 
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CMI Coded mark inversion   
 (.  NRZ( הוא קוד קו שאינו חוזר לאפס )CMIבתקשורת, היפוך סימן מקודד )

חצי סיביות של אפס ואחריו זמן חצי סיביות של אחד,    פולס באורךהוא מקודד אפס סיביות כ

 סיביות מלא ברמה קבועה.  פולס באורך וסיביות אחת מקודדות כ

 הרמה המשמשת עבור סיביות אחת מתחלפת בכל פעם שקודד אחד. 

CMI  בהשוואה למקביל ההתשדורתמכפיל את תדר ,-NRZ   הפשוט שלו, אך מאפשר שחזור שעון

 קל ואמין. 

 

 

 

  CMI להצגת קידוד MATLABקוד  מימוש

bits = [1 0 1 1 1 0 0 1]; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 
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T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==1 

    x((i-1)*n+1:i*n) = 1; 

  else 

      x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n/2) = -1; 

    x((i-1)*n+n/2:i*n) = 1; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

   if x(i)>0 

      result(counter) = x(i); 

    else result(counter) = 0; 

    end 

  end 

end 

disp('CMI Decoding:'); 

disp(result); 

 

 תוצאת הקוד: 

 

 מנצ'סטר 
( הוא קוד קו שבו הקידוד  PEואחסון נתונים, קוד מנצ'סטר )הידוע גם כקידוד פאזה, או  בתקשורת

 של כל סיביות נתונים הוא נמוך ואז גבוה, או גבוה ואז נמוך, למשך זמן שווה.  
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. כתוצאה מכך, חיבורים חשמליים המשתמשים בקוד מנצ'סטר DCזהו אות שעון עצמי ללא רכיב 

 מבודדים בקלות בצורה גלוונית. 

טר, שם הקידוד שימש לאחסון נתונים  קוד מנצ'סטר שואב את שמו מפיתוחו באוניברסיטת מנצ'ס

 .1על התופים המגנטיים של מחשב מנצ'סטר מארק 

לפני הצגתן  bpi 1600קוד מנצ'סטר היה בשימוש נרחב להקלטה מגנטית בקלטות מחשב של 

שהשתמשו בהקלטה יעילה יותר בקידוד קבוצתי. קוד מנצ'סטר שימש   bpi 6250של קלטות 

 . RFIDלצרכנים,  IRוקדמת והוא עדיין בשימוש בפרוטוקולי  שכבה פיזית מ Ethernetבתקני 

הבדל בין קוד מנצ'סטר לכל הקודים אחרים בכך, שקודים אחרים עובדים לפי רמה וקוד  

 מנצ'סטר עובד לפי פאזה )עליה או ירידה(.  

(, שבו הנתונים שולטים  BPSKפאזה בינארי )-קידוד מנצ'סטר הוא מקרה מיוחד של מפתוח היסט

בשלב של גל נושא ריבועי שהתדר שלו הוא קצב הנתונים. קוד מנצ'סטר מבטיח מעברי מתח 

 תכופים בקו, ביחס ישר לקצב השעון; זה עוזר לשחזור השעון. 

 

של האות המקודד אינו תלוי בנתונים ולכן אינו נושא מידע. לכן חיבורים עשויים   DC-רכיב ה

לית, מה שמאפשר להעביר את האות בנוחות על ידי  להיות מחוברים בצורה אינדוקטיבית או קיבו

שנאי דופק פשוט אחד לאחד   -( באמצעות מבודד רשת Ethernetמדיה מבודדת גלוונית )למשל, 

 .DCשאינו יכול להעביר רכיב 

לפי סיסקו, "קידוד מנצ'סטר מציג כמה בעיות קשות הקשורות לתדר שהופכות אותו לא מתאים  

 הים יותר". לשימוש בקצבי נתונים גבו

, המשתמשים בפחות רוחב פס כדי להשיג את  8B/10B ישנם קודים מורכבים יותר, כגון קידוד

אותו קצב נתונים אך עשויים להיות פחות סובלניים לשגיאות תדר בשעוני הייחוס של המשדר 

 והמקלט. 

וטבי קוטבי, קוד ק-למרות שבשיטה הזאת יש גם אפשרות של קוד קוטבי )פולארי( וגם קוד חד

רמות מתח, כי אנחנו עובדים לא לפי רמה, אלא לפי שינוי   2-לא כל כך שימושי: אין צורך ל

שיטה  -)פאזה(; בנוסף יותר קשה ויקר לבנות מקור מתח שלילי לאומת אדמה. היתרון של תת

 . 0-קוטבית בכך, שמתח ממוצע, במקרה הזה, שווה ל

 

 קוד מנצ'סטר קוטבי. 
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 קוטבי. -קוד מנצ'סטר חד

.  IEEEגרסאות של קוד מנצ'סטר: ראשון לפי מהנדס תומס ושני לפי מכון התקנים  -תת 2קיימים 

" זה עלייה ובשיטה השנייה זה הפוך. שימו לב 0" -" זה ירידה ו 1שניהם מעוד דומים, אך בראשון "

 שזה תמיד קורה במרכז הפולס. 

 

 : MATLABקוטבי בעזרת  Manchesterמימוש קוד להצגת קידוד 

bits =[1 0 1 1 1 0 0 1] ; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==1 

    x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n/2) = 1; 

    x((i-1)*n+n/2:i*n) = -1; 

  else 

    x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n/2) = -1; 

    x((i-1)*n+n/2:i*n) = 1; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 
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    if x(i)>0 

      result(counter) = x(i); 

    else result(counter) = 0; 

    end 

  end 

end 

disp('Manchester Decoding:'); 

disp(result); 

 

 

 

 

 קוטבי בשפת פיתון:  Manchesterמימוש קוד להצגת קידוד 

import matplotlib.pyplot as plt  

t=[] 

bi = [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1] 

for i in range(len(bi)): 

   t.append(i) 

man=[] 

pol=[] 

i=0  

for k in bi: 

   if k==1: 

      pol.append(1) 

   else: 

      pol.append(-1) 

   i+=1  

for x in pol: 

   for i in range(50): 

      man.append(x) 

   for i in range(50): 

      man.append(0) 

plt.title("Manchester Encoding") 
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plt.plot(man) 

plt.show() 

 

 הפרשי מנצ'סטר 
הוא טכנולוגיית קידוד דיפרנציאלית, המשתמשת בנוכחות   )הפרשי(  קידוד מנצ'סטר דיפרנציאלי

או היעדר מעברים כדי לציין ערך לוגי. שיפור לקידוד מנצ'סטר שהוא מקרה מיוחד של מפתוח  

הסטת פאזה בינארי, אין צורך לדעת את הקוטביות הראשונית של אות ההודעה המשודרת,  

 מידע אינו מיוצג על ידי רמות המתח האבסולוטיות אלא על ידי המעברים שלהן. מכיוון שה 

 לקידוד מנצ'סטר דיפרנציאלי יש את היתרונות הבאים על פני כמה קודי שורה אחרים: 

 מעבר מובטח לפחות פעם אחת, לשחזור שעון חזק. 

 ול סף. בסביבה רועשת, זיהוי מעברים מועד פחות לשגיאות מאשר השוואת רמות האות מ

בניגוד לקידוד מנצ'סטר, חשובה רק הנוכחות של מעבר, לא הקוטביות. סכמות קידוד  

 דיפרנציאליות יעבדו בדיוק אותו הדבר אם האות הופך )למשל, חוטים מוחלפים(.  

 .MLT-3קוטבי, היפוך סימן מקודד וקידוד -, קידוד דוNRZIקודי שורה אחרים עם מאפיין זה כוללים 

" שומר  1"-" משנה את הפאזה )עליה או ירידה( ו 0"  -אופציה ראשונה ש –פציות או  2גם כאן יש 

 " שומר פאזה. 0"-" משנה את הפאזה )עליה או ירידה( ו1" -פאזה. אופציה שנייה ש
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אם לרמות האות הגבוהות והנמוכות יש אותו גודל עם קוטביות הפוכה, המתח הממוצע סביב כל  

אפס מפחיתה את כוח השידור הדרוש, ממזערת את  DCת מעבר בלתי מותנה הוא אפס. הטיי

 כמות הרעש האלקטרומגנטי המופק על ידי קו ההולכה ומקלה על השימוש בשנאים מבודדים. 

שעון לכל   "טיקים" ישנם שני  - תכונות חיוביות אלו מושגות על חשבון הכפלת תדר השעון 

 תקופת סיביות.  

, ומשמש Token Ringעבור רשתות מקומיות  IEEE 802.5קידוד מנצ'סטר דיפרנציאלי מצוין בתקן  

 ליישומים רבים אחרים, כולל אחסון מגנטי ואופטי.  

.  DALI-ו SMPTE, USB PD, xDSL, קוד זמן AES3, S/PDIF-(, הוא משמש בBMCפאזי )-כקוד סימן דו 

)תדר/תדר   F2F, הנקרא לעתים קרובות BMCכרטיסי פס מגנטי רבים משתמשים גם בקידוד  

. קידוד מנצ'סטר דיפרנציאלי הוא גם שיטת  ISO/IEC 7811, לפי תקן Aiken Biphaseכפול( או 

האפנון המקורית המשמשת לתקליטון בעל צפיפות בודדת, ואחריו אפנון תדרים שונה בצפיפות  

 ו קידוד מנצ'סטר דיפרנציאלי.(, א MFMכפולה )

 :MATLABקוטבי בעזרת  Manchester Differentialמימוש קוד להצגת קידוד 

bits =[1 0 1 1 1 0 0 1] ; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

lastbit = 1; 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==0 

    x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n/2) = -lastbit; 

    x((i-1)*n+n/2:i*n) = lastbit; 

  else 

    x((i-1)*n+1:(i-1)*n+n/2) = lastbit; 

    x((i-1)*n+n/2:i*n) = -lastbit; 

    lastbit = -lastbit; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

lastbit = 1; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

    if x(i)==lastbit 

      result(counter) = 1; 

      lastbit = -lastbit; 

    else result(counter) = 0; 

    end 

  end 

end 

disp('Differential Manchester Decoding:'); 
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disp(result); 

 

 

 

AMI 
AMI (Alternate Mark Inversion)  היא טכניקת קידוד שעון סינכרוני המשתמשת בפולסים 

 . +V-" לוגי בהתחלה נמצא ב 1, "0-" הוא תמיד נמצא ב0"לוגי.  1קוטביים לייצוג -דו

   " מצב אחרון הקודם.  1" הבא מחליף קוטביות של "1כל "

 לוגיים מיוצג על ידי רצף של פולסים של קוטביות מתחלפת.   1מכאן שרצף של 

 :של קידוד  נותהיתרו

 אם מתרחשת שורה ארוכה של אחדות, לא יהיה אובדן של סנכרון.   •

 . אם הסנכרון אבד, קל לסנכרן מחדש במעבר •

 רמת המתח במורד הכבל. ב DCהקידוד המתחלף מונע הצטברות של  •

 

 הבא:  MATLABבעזרת קוד  AMIניתן לממש את הקידוד 

bits [1 0 1 1 1 0 0 1] =; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 
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T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

lastbit = 1; 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==1 

    x((i-1)*n+1:i*n) = -lastbit; 

    lastbit = -lastbit; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

lastbit = 1; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

    if x(i)==-lastbit 

      result(counter) = 1; 

      lastbit = -lastbit; 

    else result(counter) = 0; 

    end 

  end 

end 

disp('AMI Decoding:'); 

disp(result);  

 

 תוצאת ריצה של קוד היא: 
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B8ZS 
 , מאפיינים הבאים: AMIעובדת כמו  – B8ZS - Binary 8 Zero Substitutionשיטת 

 .  +V-" לוגי בהתחלה נמצא ב1, "0-נמצא ב  בודד תמיד" 0"

 8" מצב אחרון הקודם. מה מיוחד בשיטה הזאת: כאשר יש 1" הבא מחליף קוטביות של "1כל "

" 1( שומר על מצב של "Violation) V, כאשר ‘VB0VB’000אפסים ברצף, הוא מתחלף בקוד הבא: 

 " הקודם.  נראה דוגמה: 1( הפוך ל"Balancing) Bהקודם ומצב 

 

 כדלקמן: יתרונותיש מספר   קוד זהלאיתות 

 אפס.   DCרמת לספקטרום שלו יש  •
 רוחב הפס שלו אינו מוגזם.   •
יש לו יכולת זיהוי שגיאה אחת. זה נובע מהעובדה שאם תיעשה שגיאת זיהוי   •

 בודדת, היא תפר את כלל הדופק המתחלף.

 הם כדלקמן:  הקודשל  החסרונות
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 ( מאשר אות קוטבי. dB 3) יותר הספקהוא דורש פי שניים  •
במקור כדי לשמור   "1"הוא אינו שקוף, כלומר, אנו זקוקים לצפיפות מינימלית של  •

 . במשחזריםעל תזמון 
 תזמון.  שגיאותצפיפות נמוכה של פולסים מגבירה  •

 הבא:  MATLABקוד  B8ZSניתן לממש את הקידוד בעזרת 

bits =[1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1] ; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

counter = 0; 

lastbit = 1; 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==0 

    counter = counter + 1; 

    if counter==8 

      x((i-1-7)*n+1:(i-7)*n) = 0; 

      x((i-1-6)*n+1:(i-6)*n) = 0; 

      x((i-1-5)*n+1:(i-5)*n) = 0; 

      x((i-1-4)*n+1:(i-4)*n) = lastbit; 

      x((i-1-3)*n+1:(i-3)*n) = -lastbit; 

      lastbit = -lastbit; 

      x((i-1-2)*n+1:(i-2)*n) = 0; 

      x((i-1-1)*n+1:(i-1)*n) = lastbit; 

      x((i-1)*n+1:i*n) = -lastbit; 

      lastbit = -lastbit; 

      counter = 0; 

    end 

  else 

    counter = 0; 

    x((i-1)*n+1:i*n) = -lastbit; 

    lastbit = -lastbit; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

counter = 0; 

lastbit = 1; 

for i = 1:length(t) 

  if t(i)>counter 

    counter = counter + 1; 

    if x(i)==lastbit 

      result(counter:counter+4) = 0; 

      counter = counter + 4; 

    else 
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      if(x(i)==0) 

        result(counter) = 0; 

      else 

        result(counter) = 1; 

        lastbit = -lastbit; 

      end 

    end 

  end 

end 

disp('B8ZS Decoding:'); 

disp(result); 

 

 

 

HDB3 
 , מאפיינים הבאים: B8ZS -ו  AMIעובדת כמו    - HDB3 - High Density Bipoler 3 Zeroשיטה 

 .  +V-" לוגי בהתחלה נמצא ב1, "0-" בודד תמיד נמצא ב 0"

 " מצב אחרון הקודם.  1" הבא מחליף קוטביות של "1כל "

בכל הופעה   ‘000V’אפסים ברצף, הוא מתחלף בקוד הבא:  4מה מיוחד בשיטה הזאת: כאשר יש 

" הקודם ומצב 1( שומר על מצב של "Violation) Vזוגית, כאשר -בכל הופעה אי ’B00V‘זוגית ובקוד 

B (Balancing "הפוך ל )גמה:" הקודם. נראה דו1 
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 HDB3של קידוד  יתרונות

 . סנכרון להציע כדי אחרות רמות  של בשילוב  אפס  ברמה פולסים של ארוך  רצף מחליף זה •

 באות המקודד.  DC רכיבי לו אין •

של ביטים בקלט ובפלט. מכאן שהוא לא מגדיל או מקטין   הכולל  המספר   על שומר הוא •

 את קצב הנתונים. 

 . שגיאות לזיהוי מובנית יכולת  מציע  הוא •

 . הנתונים מקצב למחצית השווה תדר סביב מרוכזת האנרגיה  רוב •

 . ארוכים למרחקים  גבוה בקצב נתונים להעברת מתאים  זה •

 HDB3של קידוד  חסרונות

 סיביות בודדת בכניסת המפענח תגרום לשגיאה בפלט נתונים מפושט. , שגיאת R8ZS כמו •

  להפצת גורם הדבר, הפירוק תהליך התחלת במהלך כראוי  מאופסים  אינם אוגרים אם •

 . מסיבית שגיאות

 הבא:  MATLABקוד  HDB3ניתן לממש את הקידוד בעזרת 

bits =[1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1] ; 

bitrate = 1; 

n = 1000; 

T = length(bits)/bitrate; 

N = n*length(bits); 

dt = T/N; 

t = 0:dt:T; 

x = zeros(1,length(t)); 

counter = 0; 

lastbit = 1; 

pulse = 0; 

for i=1:length(bits) 

  if bits(i)==0 

    counter = counter + 1; 

    if counter==4 

      if(mod(pulse, 2)==0) 

        x((i-1-3)*n+1:(i-3)*n) = -lastbit; 

        lastbit = -lastbit; 

        x((i-1-2)*n+1:(i-2)*n) = 0; 

        x((i-1-1)*n+1:(i-1)*n) = 0; 

        x((i-1)*n+1:i*n) = lastbit; 

        counter = 0; 

        pulse = 0; 

      else 

        x((i-1-3)*n+1:(i-3)*n) = 0; 
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        x((i-1-2)*n+1:(i-2)*n) = 0; 

        x((i-1-1)*n+1:(i-1)*n) = 0; 

        x((i-1)*n+1:i*n) = lastbit; 

        counter = 0; 

        pulse = 0; 

      end 

    end 

  else 

    counter = 0; 

    x((i-1)*n+1:i*n) = -lastbit; 

    lastbit = -lastbit; 

    pulse = pulse + 1; 

  end 

end 

plot(t, x, 'Linewidth', 3); 

 

 

 :שיטות מפתוח
באלקטרוניקה ובטלקומוניקציה, אפנון הוא תהליך של שינוי מאפיינים אחת או יותר של צורת גל  

הנשא, עם אות נפרד הנקרא אות אפנון המכיל בדרך כלל מידע שיש    גלמחזורית, הנקראת 

 לשדר. 

לדוגמה, אות המודולציה עשוי להיות אות שמע המייצג צליל ממיקרופון, אות וידאו המייצג  

נעות ממצלמת וידאו, או אות דיגיטלי המייצג רצף של ספרות בינאריות, זרם סיביות   תמונות

 ממחשב.  

 .  האפנוןהתדר של הספק גבוה יותר מאות  

 בתקשורת רדיו הנשא המאופנן מועבר דרך החלל כגל רדיו למקלט רדיו.  

יבוי  מטרה נוספת היא העברת מספר ערוצי מידע באמצעות מדיום תקשורת אחד, באמצעות ר

 (.  FDMחלוקת תדרים )

, אותות ספק רבים, כל אחד מאופנן בערוץ טלוויזיה  FDM-למשל בטלוויזיה בכבלים המשתמשת ב

אחר, מועברים דרך כבל יחיד ללקוחות. מכיוון שכל ספק תופס תדר שונה, הערוצים אינם  

 מפריעים זה לזה.  

 מידע.בקצה היעד, אות הספק מפורק כדי לחלץ את אות אפנון נושא ה

(  demodulatorלפעמים גלאי ) דמו ולטור,הוא מכשיר או מעגל המבצע אפנון.   (modulator) אפנן

 הוא מעגל שמבצע דמודולציה, היפוך של אפנון.  

כיוונית, יכול לבצע את שתי הפעולות.  -(, המשמש בתקשורת דוmodulator-demodulator-מודם )מ 
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האפנון נקרא פס הבסיס, בעוד שפס התדרים הגבוה יותר  פס התדרים שנכבש על ידי אות  

 שנכבש על ידי הספק המאופנן נקרא פס המעבר.

 באפנון אנלוגי מתרשם אות אפנון אנלוגי על הספק.  

( שבו האמפליטודה )חוזק( של גל הנושא משתנה על ידי  AMדוגמאות לכך הן אפנון משרעת )

 גל הנושא משתנה על ידי אות המודולציה.  ( שבו התדר של  FMאות האפנון, ואפנון תדר )

אלו היו סוגי האפנון המוקדמים ביותר, והם משמשים להעברת אות שמע המייצג צליל, בשידורי  

 .  FM-ו  AMרדיו 

מערכות עדכניות יותר משתמשות באפנון דיגיטלי, המרשים אות דיגיטלי המורכב מרצף של 

פק, באמצעות מיפוי ביטים לאלמנטים מאלפבית  ספרות בינאריות )סיביות(, זרם סיביות, על הס 

 בדיד שישודר.  

האלפבית הזה יכול להיות מורכב מקבוצה של מספרים ממשיים או מרוכבים, או רצפים, כמו  

 (.  FSKהיסט )-תנודות של תדרים שונים, מה שנקרא אפנון תדר

(,  OFDMרתוגונלי )שיטת אפנון דיגיטלית מסובכת יותר המעסיקה מספר נושאים, ריבוי תדרים או

 , תחנות רדיו דיגיטליות ותמסורת טלוויזיה בכבלים דיגיטלית. WiFiמשמשת ברשתות 

 שיטות אפנון דיגיטלי
 באפנון דיגיטלי, אות נושא אנלוגי מאופנן על ידי אות בדיד.  

שיטות אפנון דיגיטלי יכולות להיחשב כהמרה דיגיטלית לאנלוגית ואת הדמודולציה או הזיהוי  

  M. השינויים באות הנושא נבחרים מתוך מספר סופי של ספרתילים כהמרה אנלוגית להמקבי

 חלופיים )אלפבית האפנון(.  תווים

 ישנם מספר שיטות של מפתוח ספרתיים: 

• ASK shift keying-Amplitude 

• APSK shift keying-Amplitude and phase 

• CPM Continuous phase modulation 

• FSK shift keying-Frequency 

• MFSK shift keying-Multiple frequency 

• MSK shift keying-inimumM 

• OOK off keying–On 

• PPM position modulation-Pulse 

• PSK shift keying-Phase 

• QAM Quadrature amplitude modulation 

• FDE-SC carrier FDMA-Single 

• TCM modulationrellis coded T 

• WDM Wavelet modulation 

• QPSKshift keying -Quadrature phase 

• BPSKshift keying -Binary phase 
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 (.QPSK)או  ASK ,PSK ,FSK ,QAMשיטות בסיסיות:  4בקורס שלנו אנו נבדוק  

ASK  - shift keying-Amplitude   
ASK   .הוא סוג של אפנון משרעת המייצג נתונים דיגיטליים כווריאציות במשרעת של גל נושא

נשלח על ידי שידור גל נושא משרעת קבועה בתדר קבוע למשך זמן מסוים.  תו , ASKבמערכת 

מייצג סיביות בודדת, אזי אות הספק יכול להיות משודר במשרעת נומינלית    תולדוגמה, אם כל 

, אך מועבר באמפליטודה מופחתת או לא בכלל כאשר ערך הקלט הוא  1א  כאשר ערך הקלט הו

0. 

כל ערכת אפנון דיגיטלית משתמשת במספר סופי של אותות נפרדים כדי לייצג נתונים דיגיטליים.  

ASK   משתמש במספר סופי של אמפליטודות, שלכל אחת הוקצה דפוס ייחודי של ספרות

 מספר שווה של ביטים.    בינאריות. בדרך כלל, כל משרעת מקודדת

 כל דפוס של סיביות יוצר את הסמל שמיוצג על ידי המשרעת המסוימת. 

, קובע את משרעת  המאופנןת ו, שתוכנן במיוחד עבור מערך הסמלים המשמש א הדמו ולטור 

האות המתקבל וממפה אותו בחזרה לסמל שהוא מייצג, ובכך משחזר את הנתונים המקוריים.  

 נשא נשמרים קבועים. התדירות והשלב של ה 

הוא גם ליניארי ורגיש לרעש אטמוספרי, עיוותים, תנאי התפשטות במסלולים שונים   AM, ASKכמו 

 וגם תהליכי דמודולציה זולים יחסית.  ASK'. גם תהליכי אפנון וכו  PSTN-ב

 משמשת גם בדרך כלל להעברת נתונים דיגיטליים על גבי סיבים אופטיים.   ASKטכניקת 

על ידי היעדר אור.   0מיוצג על ידי דופק קצר של אור ובינארי  1, בינארי LEDעבור משדרי 

 למשדרי לייזר יש בדרך כלל זרם "הטיה" קבוע שגורם למכשיר לפלוט רמת אור נמוכה.  

 בינארי.  1בינארי, בעוד שגל אור בעל משרעת גבוהה יותר מייצג  0רמה נמוכה זו מייצגת 

פועלת כמתג, תוך שימוש בנוכחות של גל נושא כדי   ASKצה ביותר של הצורה הפשוטה והנפו 

 לציין אחד בינארי והיעדר שלו כדי לציין אפס בינארי.  

(, והוא משמש בתדרי רדיו להעברת קוד מורס  OOKכיבוי ) -סוג זה של אפנון נקרא מפתוח הפעלה

 )המכונה פעולת גל מתמשכת(. 

יצגות נתונים בקבוצות תוך שימוש ברמות משרעת פותחו סכמות קידוד מתוחכמות יותר המי

נוספות. לדוגמה, ערכת קידוד של ארבע רמות יכולה לייצג שני ביטים עם כל שינוי  

 באמפליטודה; סכמה של שמונה רמות יכולה לייצג שלוש ביטים; וכן הלאה. 

משרעת דורשות יחס אות לרעש גבוה להתאוששותן, שכן  -צורות אלו של מפתחות משרעת

 טבען חלק גדול מהאות מועבר בהספק מופחת. מ

 .ASKמבנה כללי של ממיר 

 

 ASKיתרונות אפנון 

 . גבוהה  פס  ברוחב יעיל  הוא •

 . פשוט מקלט  מבנה יש •
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 יכול לשמש להעברת נתונים דיגיטליים על גבי סיבים אופטיים.   ASK אפנון •

 הם זולים יחסית.  ASKודמודולציה  ASK אפנון תהליכי  •

 שלו משמשת בתדרי רדיו להעברת קודי מורס.  OOK הגרסה •

 ASKחסרונות של אפנון 

 צריכת חשמל.  מאוד מבחינת  יעילות נמוכה •

.  אמפליטודהרגיש מאוד להפרעות רעש. זה נובע מהעובדה שרעש משפיע על  ASK אפנון •

שפחות רגישה לשגיאות   BPSKמכאן שמשתמשים בטכניקת אפנון חלופית אחרת כגון 

 .ASKמאשר 

ASK  :רגיל נראה כך 

 

. 4ASKישנה אפשרות לעלות מהירות השידור ע"י שיטת קיבוץ של נתונים. שיטה הזאת נקראת 

 (.  42log. )2רמות שונות של מתח, נעלה מהירות השידור פי  4אם ניקח כל זוג סיביות ונעשה 

 זה נראה כך: 

 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


452 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 דוגמה: 

 נתון שידור הבא: 

1101101110100110000111000011 

 נחלק את התשדורת לזוגות ומכתוב רמת מתחים: 

11 01 10 11 10 10 01 10 00 01 11 00 00 11 

 

 .4ASKנעביר מידע בעזרת שיטה 

 

 (. 2, של אות 10)ערכים מומלצים של גל נושא  ASKקוד פיתון להפעלת 

import matplotlib.pylab as plt import numpy as num 

 

F1=int(input('Enter the frequency of carrier=')) 

F2=int(input('Enter the frequency of pulse=')) 

 

A=3;#Amplitude t=num.arange(0,1,0.001) 

x=A*num.sin(2*num.pi*F1*t)#Carrier Sine wave u=[]#Message signal 

b=[0.2,0.4,0.6,0.8,1.0] 

s=1 for i in t: 

    if(i==b[0]): 

        b.pop(0) 

        if(s==0): 

            s=1          

  else: 

            s=0           

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


453 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

    u.append(s) 

v=[]#Sine wave multiplied with square wave  

for i in range(len(t)): 

    v.append(A*num.sin(2*num.pi*F1*t[i])*u[i]) 

     

 

plt.plot(t,x); 

plt.xlabel('Time'); 

plt.ylabel('Amplitude'); 

plt.title('Carrier'); 

plt.grid(True) 

plt.show() 

 

plt.plot(t,u) 

plt.xlabel('Time') 

plt.ylabel('Amplitude') 

plt.title('Square wave Pulses') 

plt.grid(True) 

plt.show() 

 

plt.plot(t,v) 

plt.xlabel('Time') 

plt.ylabel('Amplitude') 

plt.title('ASK Signal') 

plt.grid(True) 

plt.show() 

 

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


454 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 

 

 

 

 MathWorks[ .11]מאתר של  ASKלהפעלת אפנון ושחזור של אות  MATLABקוד 

 

clc, clear all, close all; 

% Digital/Binary input information  

x = input('Enter Digital Input Information = ');    

% Binary information as stream of bits (signal 0 or 1) 

N = length(x); 

Tb = 0.0001;    

%Data rate = 1MHz i.e., bit period (second) 

disp('Binary Input Information at Transmitter: '); 

disp(x); 

 %  Represent input information as digital signal  

nb = 100;   % Digital signal per bit 
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digit = [];  

for n = 1:1:N 

    if x(n) == 1; 

       sig = ones(1,nb); 

    else x(n) == 0; 

        sig = zeros(1,nb); 

    end 

     digit = [digit sig]; 

end 

t1 = Tb/nb:Tb/nb:nb*N*(Tb/nb);   % Time period 

figure('Name','ASK Modulation and Demodulation','NumberTitle','off'); 

subplot(3,1,1); 

plot(t1,digit,'LineWidth',2.5); 

grid on; 

axis([0 Tb*N -0.5 1.5]); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('Digital Input Signal'); 

% ASK Modulation  

Ac1 = 12;     % Carrier amplitude for binary input '1' 

Ac2 = 5;      % Carrier amplitude for binary input '0' 

br = 1/Tb;    % Bit rate 

Fc = br*10;   % Carrier frequency  

t2 = Tb/nb:Tb/nb:Tb;   % Signal time              

mod = []; 

for (i = 1:1:N) 

    if (x(i) == 1) 

        y = Ac1*cos(2*pi*Fc*t2);    

% Modulation signal with carrier signal 1 

    else 

        y = Ac2*cos(2*pi*Fc*t2);    

% Modulation signal with carrier signal 2 

    end 

    mod = [mod y]; 

end 

t3 = Tb/nb:Tb/nb:Tb*N;   % Time period 

subplot(3,1,2); 

plot(t3,mod); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('ASK Modulated Signal'); 

% Transmitted signal x  

x = mod; 

% Channel model h and w  

h = 1;   % Signal fading  

w = 0;   % Noise 

% Received signal y  

y = h.*x + w;   % Convolution 

% ASK Demodulation  
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s = length(t2); 

demod = []; 

for n = s:s:length(y) 

  t4 = Tb/nb:Tb/nb:Tb;    % Time period 

  c = cos(2*pi*Fc*t4);    % Carrier signal  

  mm = c.*y((n-(s-1)):n); % Convolution  

  t5 = Tb/nb:Tb/nb:Tb; 

  z = trapz(t5,mm);       % Intregation  

  rz = round((2*z/Tb)); 

  Ac = ((Ac1 + Ac2)/2);   % Average of carrier amplitudes 

  if(rz > Ac)             % Logical condition  

    a = 1; 

  else 

    a = 0; 

  end 

  demod = [demod a]; 

end 

disp('Demodulated Binary Information at Receiver: '); 

disp(demod); 

% Represent demodulated information as digital signal 

digit = []; 

for n = 1:length(demod); 

    if demod(n) == 1; 

       sig = ones(1,nb); 

    else demod(n) == 0; 

        sig = zeros(1,nb); 

    end 

     digit = [digit sig]; 

end 

t5 = Tb/nb:Tb/nb:nb*length(demod)*(Tb/nb);    

% Time period 

subplot(3,1,3) 

plot(t5,digit,'LineWidth',2.5);grid on; 

axis([0 Tb*length(demod) -0.5 1.5]); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('ASK Demodulated Signal'); 

  

 הכנסתי צירוף: 

Enter Digital Input Information = [1,1,0,0,0,1,1,0,1] 

Binary Input Information at Transmitter:  

     1     1     0     0     0     1     1     0     1 

Demodulated Binary Information at Receiver:  

     1     1     0     0     0     1     1     0     1 
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Shift Keying-Phase PSK 
הוא תהליך אפנון דיגיטלי אשר מעביר נתונים על ידי שינוי )אפנון( הפאזה של אות ייחוס בתדר 

 קבוע )גל הנושא(.  

 האפנון מתבצע על ידי שינוי כניסות הסינוס והקוסינוס בזמן מדויק.  

 . Bluetoothותקשורת  RFIDאלחוטיות,  LANהוא נמצא בשימוש נרחב עבור רשתות 

לית משתמשת במספר סופי של אותות נפרדים כדי לייצג נתונים דיגיטליים.  כל ערכת אפנון דיגיט

PSK  ייחודי של ספרות בינאריות.    צירוףמשתמש במספר סופי של שלבים, שלכל אחד הוקצה

 בדרך כלל, כל שלב מקודד מספר שווה של ביטים.  

, שתוכנן במיוחד  ר הדמו ולטושל סיביות יוצר את הסמל שמיוצג על ידי השלב המסוים.   צירוףכל 

עבור ערכת הסמלים המשמשת את המאפנן, קובע את השלב של האות המתקבל וממפה אותו  

 בחזרה לסמל שהוא מייצג, ובכך משחזר את הנתונים המקוריים.  

מערכת   -זה מחייב את המקלט להיות מסוגל להשוות את הפאזה של האות המתקבל לאות ייחוס 

 (. CPSKכזו מכונה קוהרנטית )ומכונה 

 

 .FSKתרשימי מלבנים של 
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 :PSKלהלן היתרונות של 

בצורה יעילה יותר בהשוואה לסוגי אפנון אחרים. מכאן שזו   RF אות  על נתונים  מלביש  הוא •

 .FSK-ו  ASK-טכניקת אפנון חסכונית יותר בהשוואה ל

 . ASKותופס אותו רוחב פס כמו  ASK לאפנון בהשוואה לשגיאות רגיש פחות   הוא •

 QPSKברמה גבוהה כגון  PSK אפנון באמצעות יותר גבוה נתונים שידור  קצב להשיג  ניתן •

 סיביות לכל קונסטלציה( וכו'.  4)מייצג  QAM-16סיביות לכל קונסטלציה(,  2)מייצג 

 :PSKלהלן החסרונות של 

 . יותר נמוכה  פס רוחב יעילות לו יש •

  הזיהוי אלגוריתמי . האות  של פאזה מצבי  של אומדן ידי על מפוענחים  הבינאריים   הנתונים •

 . מאוד  מורכבים  הללו והשחזור 

 וכו'( רגישות יותר לווריאציות פאזה.  QPSK, 16QAMמרובות רמות ) PSK אפנון  סכמות •

ומכאן שהוא גם מציע יעילות רוחב פס נמוכה יותר בהשוואה   FSK של אחת  צורה גם זהו •

 . ASKלסוג אפנון 

CPSK  מסובך, מכיוון שהוא חייב לחלץ את גל הייחוס מהאות המתקבל ולעקוב    דמו ולטורדורש

 ו כל דגימה.  אחריו, כדי להשוות אלי 

לחלופין, ניתן למדוד את הסטת הפאזה של כל סמל שנשלח ביחס לשלב של הסמל הקודם 

 שנשלח. מכיוון שהסמלים מקודדים בהפרש הפאזה בין דגימות עוקבות, זה נקרא מפתח  

רגיל, מכיוון   PSK-יכול להיות הרבה יותר פשוט ליישום מ  DPSK . (DPSK)פאזה דיפרנציאלי -היסט

כדי לעקוב אחר גל התייחסות.   demodulator-מה 'לא קוהרנטית', כלומר אין צורך ב שהוא סכ 

 פשרה היא שיש לו יותר שגיאות דמודולציה. 

 .  PSKנראה כיצד עובד עכשיו בואו 

 : אפשריות, שבה יש שתי רמות BPSKאו בינארי,  PSKהצורה הפשוטה ביותר היא  

 אין שינוי פאזה  .א

 מעלות 180שינוי פאזה של  .ב
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 (. 2, של אות 10)ערכים מומלצים של גל נושא  PSKקוד פיתון להפעלת 

import matplotlib.pyplot as plt import numpy as num A=5; 

t=num.arange(0,1,0.001) 

 

f1=int(input('Carrier Sine wave frequency =')) 

f2=int(input('Message frequency =')) 

x=A*num.sin(2*num.pi*f1*t) 

 

plt.plot(t,x); 

plt.xlabel("time"); 

plt.ylabel("Amplitude"); 

plt.title("Carrier"); 

plt.grid(True) 

plt.show() 

 

u=[]#Message signal b=[0.2,0.4,0.6,0.8,1.0] 

s=1 for i in t: 

    if(i==b[0]): 

        b.pop(0) 

        if(s==0): 

            s=1          

 else: 

            s=0               

 u.append(s) 

plt.plot(t,u) 

plt.xlabel('time') 

plt.ylabel('Amplitude') 

plt.title('Message Signal') 

plt.grid(True) 

plt.show() 

 

v=[] 

for i in range(len(t)): 

    if(u[i]==1): 

        v.append(A*num.sin(2*num.pi*f1*t[i])) 
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    else: 

        v.append(A*num.sin(2*num.pi*f1*t[i])*-1) 

 

plt.plot(t,v); 

plt.xlabel("t"); 

plt.ylabel("y"); 

plt.title("PSK"); 

plt.grid(True) 

plt.show() 

 

  

 

 . MathWorksמאתר של  PSKלהפעלת אפנון ושחזור של אות  MATLABקוד 

clc, clear all, close all; 

x = input('Enter Digital Input Information = '); 

N = length(x); 

Tb = 0.0001;   %Data rate = 1MHz i.e., bit period (second) 

disp('Binary Input Information at Transmitter: '); 
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disp(x); 

nb = 100;   % Digital signal per bit 

digit = [];  

for n = 1:1:N     

    if x(n) == 1;    

       sig = ones(1,nb); 

    else x(n) == 0; 

        sig = zeros(1,nb); 

    end 

     digit = [digit sig]; 

end 

t1=Tb/nb:Tb/nb:nb*N*(Tb/nb);   % Time period  

figure('Name','BPSK Modulation and Demodulation','NumberTitle','off'); 

subplot(3,1,1); 

plot(t1,digit,'lineWidth',2.5); 

grid on; 

axis([0 Tb*N -0.5 1.5]); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('Digital Input Signal'); 

 

  

Ac = 10;      % Carrier amplitude for binary input   

br = 1/Tb;    % Bit rate 

Fc = br*10;   % Carrier frequency  

Pc1 = 0;      % Carrier phase for binary input '1' 

Pc2 = pi;     % Carrier phase for binary input '0' 

t2 = Tb/nb:Tb/nb:Tb;   % Signal time                  

  

mod = []; 

for (i = 1:1:N) 

    if (x(i)==1) 

        y = Ac*cos(2*pi*Fc*t2+Pc1);   % Modulation signal with carrier 

signal 1 

    else 

        y = Ac*cos(2*pi*Fc*t2+Pc2);   % Modulation signal with carrier 

signal 2 

    end 

    mod=[mod y]; 

end 

  

t3=Tb/nb:Tb/nb:Tb*N;   % Time period 

subplot(3,1,2); 

plot(t3,mod); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('BPSK Modulated Signal'); 

  

x = mod; 
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h = 1;   % Signal fading  

w = 0;   % Noise 

y = h.*x + w;   % Convolution 

  

  

s = length(t2); 

demod = []; 

for n = s:s:length(y) 

  t4 = Tb/nb:Tb/nb:Tb; 

  c = cos(2*pi*Fc*t4);      % carrier siignal  

  mm = c.*y((n-(s-1)):n);   % Convolution 

  t5 = Tb/nb:Tb/nb:Tb; 

  z = trapz(t5,mm);         % intregation  

  rz = round((2*z/Tb));                                      

  if(rz > Ac/2)             % Logical condition  

    a = 1; 

  else 

    a = 0; 

  end 

  demod = [demod a]; 

end 

  

disp('Demodulated Binary Information at Receiver: '); 

disp(demod); 

  

digit = []; 

for n = 1:length(demod); 

    if demod(n) == 1; 

       sig = ones(1,nb); 

    else demod(n) == 0; 

        sig = zeros(1,nb); 

    end 

     digit = [digit sig]; 

  

end 

  

t5=Tb/nb:Tb/nb:nb*length(demod)*(Tb/nb);   % Time period 

subplot(3,1,3) 

plot(t5,digit,'LineWidth',2.5);grid on; 

axis([0 Tb*length(demod) -0.5 1.5]); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('BPSK Demodulated Signal'); 

 

 צירוף כניסה: 

Enter Digital Input Information = [1,0,0,0,1,1,1] 

Binary Input Information at Transmitter:  
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     1     0     0     0     1     1     1 

Demodulated Binary Information at Receiver:  

     1     0     0     0     1     1     1 

 

 

FSK   
( היא לווסת אותות דיגיטליים כך שניתן יהיה להעבירם  FSKהמטרה של מפתחות משמרת תדר )

 באופן אלחוטי.  

גאוס.   FSKהמכונה  FSKמשתמש בצורה מעט שונה של   Bluetoothהתקן האלחוטי הפופולרי 

.  0-ו  1בינארי, המשתמש בשני ערכי תדר כדי לייצג ערך בינארי של  FSK- מאמר זה יתמקד ב

הנתונים מומרים לתדרים אלו, מועברים ולאחר מכן מפורקים. ישנן לא מעט שיטות/מעגלים  

 הנגישות יותר.. מאמר זה יתמקד באחת השיטות  FSKלאוונון ולפיזור אות 

 המשדר המודגם במאמר זה מניח ששני תדרים נפרדים נוצרים על סמך ערך נתונים.  

 (.VCOניתן לממש זאת במעגל באמצעות סינתיסייזר או מתנד מבוקר מתח ) 

 אנלוגי.   FM- המקלט המשמש במאמר זה שואל מושגים מ 

 י משרעת. על ידי המרת שינויי התדר לשינוי  FMשל  demodulationניתן לבצע 

 (.  AMמודולציה של אפנון משרעת )-לאחר מכן ניתן ליישם טכניקות המשמשות לדה

המקלט ישתמש בדיפרנציאטור כדי להמיר את התדרים לאמפליטודות, ולאחר מכן בגלאי  
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 מעטפת + פילטר מעביר נמוך כדי להסיר את תדר הנשא ולהשאיר את הנתונים.  

 ממיר את הערכים האנלוגיים לאות דיגיטלי. לאחר מכן נעשה שימוש בנתח נתונים ה

 

 

 

 . FSKתרשימי מלבנים של שיטה 

 

 

 . FSKשלבי יצירת אות 

 

 :FSKלהלן היתרונות של 

 (. Pe) לטעות יותר נמוכה  סבירות לו יש •

 גבוה )יחס אות לרעש(.  SNR מספק  הוא •

  שונות בפני עמיד  שהוא מכאן .  קבועה מעטפת  בגלל לרעשים יותר  גבוהה חסינות  לו יש •

 . הערוץ דרך בהנחתה 

 פשוטים ליישום קצב נתונים נמוך.  FSK ומקלט  משדר יישומי •

 :FSKלהלן החסרונות של 

.  PSK-ו  ASKון אחרות כגון אפנ  לטכניקות  בהשוואה יותר  גדול פס ברוחב  משתמש  הוא •

 מכאן שהוא לא יעיל ברוחב פס. 

 .PSK לאפנון יותר בהשוואה   גרועים AWGN)שיעור שגיאות סיביות( בערוץ  BER ביצועי •
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 (.  MathWorks)קוד מאתר של    .FSKלהפעלת   MATLABקוד 

clc 

close all 

clear all 

b=input('Enter 10 bits Sequence '); 

n = length(b); 

f1=1;f2=2; 

t=0:1/30:1-1/30; 

%FSK 

s0=sin(2*pi*f1*t); 

s1=sin(2*pi*f2*t); 

%MODULATION 

fsk=[]; 

for i=1:n 

   if b(i)==1 

       fsk=[fsk s1]; 

   else 

       fsk=[fsk s0]; 

   end 

end 

figure(1) 

subplot(2,1,1) 

stairs(0:n,[b(1:n) b(n)],'linewidth',1.5) 

axis([0 n -0.5 1.5]) 

title('Message Bits');grid on 

xlabel('Time');ylabel('Amplitude') 

subplot(2,1,2) 

tb=0:1/30:n-1/30; 

plot(tb, fsk,'r','linewidth',1.5) 

axis([0 n -1.5 1.5]) 

title('FSK Modulation');grid on 

xlabel('Time');ylabel('Amplitude') 

 

 נכניס צירוף הבא: 
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QPSK   
 .  QAM-4, או quadriphase PSK, 4-PSKבתור  ה ידוע  שיטהלפעמים 

המתקבלים זהים    מהאופניםשונים, גלי הרדיו  QAM-4-ו QPSK)למרות שמושגי השורש של 

 משתמש בארבע נקודות בתרשים, מרווחים שווים סביב מעגל.    QPSK ).לחלוטין

יכול לקודד שני ביטים לסמל, המוצג בתרשים עם קידוד גריי כדי   QPSKעם ארבעה שלבים, 

 .BPSKשל  BER-לפעמים נתפס כפול מ  -(  BERלמזער את שיעור שגיאות הסיביות )

כדי להכפיל את קצב הנתונים בהשוואה   QPSK-הניתוח המתמטי מראה שניתן להשתמש ב

לשמור על קצב הנתונים של תוך שמירה על אותו רוחב פס של האות, או כדי  BPSKלמערכת 

BPSK   .אך להפחית בחצי את רוחב הפס הדרוש 

ואמונה אחרת היא בלבול   -  BPSKשל  BER-זהה לחלוטין ל  QPSKשל  BER-במקרה האחרון הזה, ה 

 . הספק המשודר יכול לעבור מספר שינויי פאזה. QPSKנפוץ כאשר שוקלים או מתארים 

על ידי סוכנויות כמו ועדת התקשורת הפדרלית   בהתחשב בכך שערוצי תקשורת רדיו מוקצים 

משדר פי   QPSKמתברר:  BPSKעל פני  QPSKהנותנת רוחב פס קבוע )מקסימלי(, היתרון של 

 .    BERבאותו  -  BPSK-שניים מקצב הנתונים ברוחב פס נתון בהשוואה ל

. BPSKמסובכים יותר מאלה של  QPSKהקנס ההנדסי שמשולם הוא שהמשדרים והמקלטים של 

 עם זאת, עם טכנולוגיית אלקטרוניקה מודרנית, הקנס בעלות הוא מתון מאוד. 

 QPSK- , יש בעיות אי בהירות פאזה בקצה המקבל, ולעתים קרובות נעשה שימוש בBPSK-בדומה ל

 המקודד דיפרנציאלי בפועל. 
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 (.  MathWorks)קוד מאתר של   .QPSKלהפעלת   MATLABקוד 

clc, clear all, close all; 

x = input('Enter Digital Input Information (pair of bits) = ');    

% Binary information as stream of bits (signal 0 or 1) 

N = length(x); 

disp('Binary Input Information at Transmitter: '); 

disp(x); 

% Represent input information as NZR  

NZR = 2*x-1; % representing 1 as 1 and 0 as -1 

data = reshape(NZR,2,N/2); %Reshaping as 2bits in array 

fc = 10.^3; %minimum carrier frequency  

Tb = 1/fc ; %bit duration 

t = 0:(Tb/99):Tb ; %Time vector for one bit information 

% QPSK Modulation  

mod = [];  % Signal shape of the Modulated signal 

Ac = 1; 

In_phase = []; 

Quadrature = []; 

for (r=1:N/2) 

    In = data(1,r)*Ac*cos(2*pi*fc*t);  

%Inphase Component 

    Qd = data(2,r)*Ac*sin(2*pi*fc*t);  

%Quadrature Component 

    In_phase = [In_phase In]; %Inphase signal vector 

    Quadrature = [Quadrature Qd]; %Quadrature signal vector 

    mod = [mod In+Qd]; %Modulated signal 

end 

% QPSK Constellation  

M = 4; % MOD is 4 for QPSK 

const = [];  % Constellation points of the Modulated signal 

for (n=1:N/2)  

    if data(1,n) == -1 && data(2,n) == -1 %point 00 

        C = exp(-i*((2*pi*0)/M)) 

    elseif data(1,n) == -1 && data(2,n) == 1 %point 01 

        C = exp(-i*((2*pi*1)/M)) 

    elseif data(1,n) == 1 && data(2,n) == -1 %point 10 

        C = exp(-i*((2*pi*2)/M)) 

    elseif data(1,n) == 1 && data(2,n) == 1 %point 11 

        C = exp(-i*((2*pi*3)/M)) 

    end 

    const = [const C]; 

end 

% Graphical Representation  

figure('Name','QPSK Modulation','NumberTitle','off'); 

subplot(2,1,1); 

stairs(NZR); grid minor; xlim([0,N]); ylim([0,1.1]); 

title('Message Signal'); 

subplot(2,1,2); 
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plot(mod); grid minor; title('QPSK Modulated Signal'); ylim([-2,2]); 

     

 קלט:

Enter Digital Input Information (pair of bits) = [1,0,1,1,1,0,0,0,0,1] 

Binary Input Information at Transmitter:  

     1     0     1     1     1     0     0     0     0     1 

C = 

  -1.0000 - 0.0000i 

C = 

  -0.0000 + 1.0000i 

C = 

  -1.0000 - 0.0000i 

C = 

     1 

C = 

   0.0000 - 1.0000i 
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 . נניח מפט הסיביות הן: 00011100111000דוגמה: נניח שמידע המשודר הוא 

 מעלות 45 – 00

 מעלות 135 – 01

 מעלות 225 – 10

 מעלות 315 – 11

 00  10  11  00  11  01  00נחלק מידע לזוגות וצייר גל: 
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 :QPSKהיתרונות של 

• QPSK  מאודרעש טובה ל מספק חסינות.   

 . זה מספק סבירות נמוכה לשגיאה •

 .BPSKרוחב הפס יעיל פי שניים בהשוואה לאפנון  •

 . BPSK-מצטמצם לחצי בהשוואה ל  QPSKידי -, רוחב הפס הנדרש עלBERעבור אותו  •

 . ניצול יעיל יותר של רוחב הפס הזמין של ערוץ השידור •

 . אינה גדולה OQPSKכוח הספק כמעט נשאר קבוע בגלל משרעת   •

 : QPSKהחסרונות של 

אינה טכניקת אפנון חסכונית יותר בהשוואה לסוגי אפנון אחרים מכיוון שנדרש יותר כוח   •

 . להעברת שני ביטים

 . עקב ארבעה מצבים הדרושים לשחזור מידע בינארי BPSKמורכב יותר בהשוואה למקלט  •

 

QAM  Quadrature amplitude modulation 
הוא שמה של משפחה של שיטות אפנון דיגיטליות ומשפחה קשורה של שיטות אפנון    QAMאפנון 

 אנלוגיות בשימוש נרחב בתקשורת מודרנית להעברת מידע.  

זרמי סיביות דיגיטליים, על ידי שינוי )אפנון(  הוא מעביר שני אותות מסרים אנלוגיים, או שני 

( או  ASKהאמפליטודות של שני גלי נושאים, תוך שימוש בסכמת אפנון אמפליטודה דיגיטלית )

 (. שני גלי הנשא מאותו תדר נמצאים מחוץ לפאזה זה עם זה  AMסכמת אפנון אמפליטודה )

 , מצב המכונה אורתוגונליות או ריבוע.  90°-ב

נוצר על ידי חיבור שני גלי הנשא יחד. במקלט, שני הגלים ניתנים להפרדה    האות המשודר

 קוהרנטית )דהמודולציה( בגלל תכונת האורתוגונליות שלהם.  

תכונה מרכזית נוספת היא שהמודולציות הן צורות גל בתדר נמוך/רוחב פס נמוך בהשוואה לתדר 

 הנשא, המכונה הנחת פס צר. 

דיגיטלי( יכולים להיחשב כמקרה מיוחד של  PSKתח הסטת פאזה ) אנלוגי( ומפ  PMאפנון פאזה )

QAM  .שבו משרעת האות המשודר היא קבועה, אך הפאזה שלו משתנה , 

(, שכן ניתן להתייחס  FSK( ומפתחות המרת תדר ) FMניתן להרחיב זאת גם לאפנון תדרים )

 אליהם כמקרה מיוחד של אפנון פאזה. 
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במספר מוגדר של מינימום של שני פאזות ולפחות של שתי דיגיטלי, משתמשים  QAMבמקרה של 

 PSK-ה   מאפיינייאמפליטודות. מכיוון שהמשרעת של הספק המאופנן עקבית, יוזם את התכנון של 

 . QAM-אך אינם נחשבים כ QAMתוך שימוש בעקרונות  

 בשימוש רב במערכות תקשורת דיגיטליות.   QAMערכת אפנון 

, גודל הקונסטלציה המתאים קבוע ומוגבל על ידי  QAM-רלית בכדי להשיג יותר יעילות ספקט

יש יישומים שונים כגון במערכת  QAMהליניאריות של ערוצי התקשורת ומידת הרעש. לאפנוני 

 . באופן אופטי  64-ו QAM 16סיבים אופטיים כאשר קצבי הסיביות מוגברים, וניתן לחקות את 

 .  QPSK-צר יותר מה  QAMהוא שהרוחב הספקטרלי של  QPSK-ל QAMההבדל הפרימיטיבי בין 

 .  QPSK-גבוה מה QAM- )שיעור שגיאות סיביות( של ה BERיתר על כן, 

 בעבר, כדי להעביר את הנתונים הדיגיטליים השתמשנו באמצעי שידור אנלוגי.  

לפיכך, דרשנו טכנולוגיה שיכולה להמיר את הנתונים הדיגיטליים לאותות אנלוגיים, כגון  

 המופעלים ברשתות הטלפון.  

לכן, כדי לבצע משימה כזו, נעשה שימוש במודם )אפנן/מפדולטור( שבו מתבצעת האפנון  

 והדמודולציה של האות.

אפנון מחייב שינוי של כל אחד משלושת המאפיינים )כלומר משרעת, תדירות ופאזה( של גל  

 הנושא.  

, כדי  QAM-ו PSK, FSK, ASK, QPSKונות  זה התפתח בפיתוח של טכניקות הקידוד או האפנון המכ 

 להמיר את הנתונים הדיגיטליים לאותות אנלוגיים.  

 .QPSK-ו  QAMבין טכניקות אפנון אלו, אנו הולכים להשוות את השתיים, 

הבסיסי הסטת הפאזה   PSK-הוא שב QPSK-ל PSKההבדל היחיד בין   PSK- דומה מאוד ל QPSK-ה

 . 90°הסטת הפאזה מתרחשת בכפולה של  QPSK-מעלות בעוד שב 180מתרחשת בכל 

 . PSK-ו ASKהיא קבוצה של  QAMמצד שני, 

 :QAMלבין  QPSKהבדלים בין 

 QAM QPSK 

 רחב צר רוחב פס )ספקטרום( 

 סיביות  2 תלוי בסוג  כמות סיביות 

 יותר טובים  בינוניים  ביצועים 

 יותר טוב  יותר גרוע  שגיאות שידור 

 

 [11(. ]MathWorks)קוד מאתר של    .QAMלהפעלת   MATLABקוד 

% QAM Modulation  

clc, clear all, close all; 

% Digital/Binary input information  

x = input('Enter Digital Input (in multiples of 3 bits) = ');    

% Binary information as stream of bits (signal 0 or 1) 

N = length(x); 

Tb = 0.000001;    

%Data rate = 1MHz i.e., bit period (second) 

disp('Binary Input Information at Transmitter: '); 

disp(x); 

% Represent input information as digital signal  

digit = [];  
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for n = 1:1:N 

    if x(n) == 1; 

       sig = ones(1,100); 

    else x(n) == 0; 

        sig = zeros(1,100); 

    end 

     digit = [digit sig]; 

end 

t1 = Tb/100:Tb/100:100*N*(Tb/100); 

figure('Name','8 QAM Modulation','NumberTitle','off'); 

subplot(3,1,1); 

plot(t1,digit,'lineWidth',2.5);grid on; 

axis([ 0 Tb*length(x) -.5 1.5]); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('Digital Input Signal'); 

% Represent input information as Symbol  

M = 8;  %M array QAM modulation 

msg=reshape(x,log2(M),N/log2(M))'; 

disp('information are reshaped for convert symbolic form'); 

disp(msg); 

fprintf('\n\n'); 

size(msg); 

for(j=1:1:N/log2(M)) 

   for(i=1:1:log2(M)) 

       a(j,i)=num2str(msg(j,i)); 

   end 

end 

as=bin2dec(a); 

ass=as'; 

subplot(3,1,2); 

stem(ass,'Linewidth',2.0); 

title('Serial symbol for 8 QAM modulation'); 

xlabel('n(discrete time)'); 

ylabel('Magnitude'); 

disp('Symbolic form information for 8 QAM '); 

disp(ass); 

fprintf('\n\n'); 

% Mapping for 8 QAM Modulation  

x1=[0:M-1]; 

p=qammod(ass,M)     % QAM constalation design according to symbol 

sym=0:1:M-1;        % considerable symbol for scatterplot 

pp=qammod(sym,M);  

% 8 QAM Modulation  

RR=real(p) % inphase or real component 

II=imag(p) % Quadrature or imagenary component 

sp=Tb*2;   %symbol period for M-array QAM 

sr=1/sp;   % symbol rate 

f=sr*2; 
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t=sp/100:sp/100:sp; 

ss=length(t); 

m=[]; 

for(k=1:1:length(RR)) 

    yr=RR(k)*cos(2*pi*f*t); % inphase or real component 

    yim=II(k)*sin(2*pi*f*t);            

% Quadrature or imagenary component  

    y=yr+yim; 

    m=[m y]; 

end 

tt=sp/100:sp/100:sp*length(RR); 

figure(1); 

subplot(3,1,3); 

plot(tt,m); 

xlabel('Time(Sec)'); 

ylabel('Amplitude(Volts)'); 

title('8 QAM Modulated Signal'); 

  
 נקבל פלט הבא:  [1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1]עבור קלט 

Enter Digital Input Information  (in multiples of 3 bits) = 

[1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1] 

Binary Input Information at Transmitter:  

     1     0     0     1     1     1     0     0     0     0     1     1 

information are reshaped for convert symbolic form 

     1     0     0 

     1     1     1 

     0     0     0 

     0     1     1 

Symbolic form information for 8 QAM  

     4     7     0     3 

p = 

   3.0000 + 1.0000i   1.0000 - 1.0000i  -3.0000 + 1.0000i  -1.0000 - 

1.0000i 

RR = 

     3     1    -3    -1 

II = 

     1    -1     1    -1 
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 הצגה גרפית מול הצגה בעזרת מעגל יחידה
לא תמיד כדאי להסביר צורת העבודה בעזרת גרפים רציפים, בעיקר אם מדובר על אותות  

 ספרתיים.  

נראה כמה דוגמאות של הגדרת אותות בעזרת מעגל יחידה בעזרת שיטות מפתוח שלמדנו עד 

 עכשיו. 

 רגילה ניתן להציג בעזרת גרף הבא: PSKשיטת 

 

 מעלות.  180ם שינוי פאזה של אפשרויות: ללא שינוי פאזה וע 2אנו רואים שיש 

 מעלות.  180מעלות, אך חובה שביניהם יהיה הבדל של  180 -ו 0לא חייבים לשמור על 
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 במקרים האלה קצת קשה להבין בדיוק זווית רצויה, אך זאת גם אפשרות. 

 לפעמים מציירים גרפים האלה עם מעגל, לפעמים בלי. שתי שיטות מקובלות. 

 

מעלות או על   180בממספר מאמרים ראיתי גם מקרה שהם לא שומרים על הפרש של  

, אבל מכיוון שהסמלים  שיטה הזאתלהשתמש ב ים בהחלט יכול םאתסימטריות, זאת לא טעות, 

 אינה יעילה כפי שהיא יכולה להיות.   צורה הזאתאינם מרווחים באופן אחיד,  

לא יתפרש  צירוף ים, במקרה שיש רעש, כדי שירופצ אנחנו רוצים להשאיר כמה שיותר מקום בין ה

 .1-יתקבל כ 0-ים אחרים )שגויים(. אנחנו לא רוצים שצירופאצל המקלט כאחד מ 

 

 נקודות. במקרה זה מציינים מספקים )צירופים( של כל נקודה.  4ישנם  QPSKשיטת 
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 :PSKנראה דוגמאות שונות של 

 

 קוטבי. -במעגל יחידה. גם סימטרי )פולארי( וגם חד  ASKניתן לסרטט גם 

 

 

 בשפת פיתון.  QPSKקוד להצגת שיטת 
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import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt 

num_symbols = 1000 

x_int = np.random.randint(0, 4, num_symbols)  

x_degrees = x_int*360/4.0 + 45  

x_radians = x_degrees*np.pi/180.0  

x_symbols = np.cos(x_radians) + 1j*np.sin(x_radians)  

plt.plot(np.real(x_symbols), np.imag(x_symbols), '.') 

plt.grid(True) 

plt.show() 
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 גישה מרובע:
המוקצה  גישה מרובה היא טכניקה המאפשרת למספר משתמשים ניידים לשתף את הספקטרום  

 בצורה היעילה ביותר. 

מכיוון שהספקטרום מוגבל, השיתוף הכרחי כדי לשפר את הקיבולת הכוללת על פני אזור  

גיאוגרפי. זה מתבצע על ידי מתן אפשרות להשתמש ברוחב הפס הזמין בו זמנית על ידי  

משתמשים שונים. ברשתות מחשבים וטלקומוניקציה, שיטת הגישה המרובה מאפשרת  

נקודתי כדי לשדר עליו ולחלוק את הקיבולת -ם שונים להתחבר לאותו אמצעי שידור רבלטרמינלי 

 שלו.

כמה דוגמאות למדיה פיזית משותפת כוללות רשתות אוטובוסים, רשתות אלחוטיות, רשתות  

 כוכבים, רשתות צלצול, קישורי חצי דופלקס מנקודה לנקודה וכו'. 

 

 

אים שבהם יחידה ניידת בכל תא יכולה לתקשר מערכת סלולרית מפצלת כל אזור שהוקצה לת 

 עם תחנת בסיס. 

 המטרה העיקרית בתכנון המערכת הסלולרית היא להציע קיבולת ערוץ מוגברת.  

 זאת על מנת לנהל כמה שיותר שיחות ברוחב פס מסוים עם סטנדרט נאות של איכות השירות.

 טכניקות גישה מרובה מאפשרות גישה מרובה לערוץ.  

ג משאב מערכת המוקצה למשתמש נייד נתון המאפשר למשתמש ליצור תקשורת עם  ערוץ מייצ 

 משתמשים אחרים ברשת.

 בהתאם לסוג הערוץ, ניתן להשתמש בטכניקת גישה מרובה ספציפית לתקשורת. 

 סוגי הערוצים וטכניקות הגישה המרובות הקשורות הם כדלקמן: 

פס התדרים מפוצל לערוצי תדרים   -[ Frequency Division Multiple Access (FDMA)ערוצי תדרים ]

 קטנים, וערוצים שונים מוקצים למשתמשים שונים.  

 .שבו משתמשים מרובים יכולים לשדר בו זמנית FMדוגמה אחת היא המקרה של רדיו 

 עם זאת, בערוצי תדר שונים. 

מש רשאי  כל משת  -[ Time Division Multiple Access (TDMA)משבצת זמן בתוך רצועות תדר ]

 לשדר רק במשבצות זמן ספציפיות באמצעות פס תדרים משותף.  

 משתמשים שונים יכולים לשדר באותו פס תדרים בזמנים שונים. 

משתמשים יכולים לשדר בו זמנית    -[ Code Division Multiple Access (CDMA)קודים מובחנים ]

ענח אותם כדי לזהות משתמש באמצעות אותו פס תדרים, אך בעזרת קודים שונים כך שניתן לפ

 ספציפי. 
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CDMA  - Code Division Multiple Access 
וכן בכמה   G3היא שיטת גישה לערוץ המשמשת בדרך כלל על ידי טכנולוגיית תקשורת רדיו 

 טכנולוגיות אחרות.  

נתנה יתרונות משמעותיים על פני טכנולוגיות מקבילות אחרות  CDMAהטכניות של טכנולוגיית 

 מבחינת יעילות הספקטרום והביצועים הכוללים. 

 ? CDMAמה זה 

הוא הבסיס שעליו בנויות   CDMAטכנולוגיה סלולרית דיגיטלית המשמשת לתקשורת ניידת. 

 . WCDMA-ו cdmaOne, CDMA2000שיטות גישה כגון 

ממלא תפקיד    CDMA-, וזו הסיבה שTDMA- ו FDMAות עדיפות על נחשב CDMAמערכות סלולריות  

 קריטי בבניית מערכות תקשורת רדיו יעילות, חזקות ומאובטחות. 

 [(12)מתוך ] אנלוגיה פשוטה

 . CDMAבואו ניקח אנלוגיה פשוטה כדי להבין את המושג 

 .  נניח שיש לנו כמה תלמידים שנאספו בכיתה שירצו לדבר אחד עם השני בו זמנית 

 שום דבר לא יהיה נשמע אם כולם יתחילו לדבר בו זמנית.  

 או שהם חייבים לדבר בתורות או להשתמש בשפות שונות כדי לתקשר.

תלמידים הדוברים באותה שפה יכולים להבין זה את זה,   - CDMA-האפשרות השנייה די דומה ל 

 בעוד שפות אחרות נתפסות כרעש ונדחות.  

 לכל קבוצת משתמשים ניתן קוד משותף. , CDMAבאופן דומה, ברדיו 

קודים רבים תופסים את אותו ערוץ, אך רק אותם משתמשים המשויכים לקוד מסוים יכולים  

 לתקשר.

 : , המבוסס על טכניקת הספקטרום המפוזר, יש מאפיינים בולטים הבאיםCDMA-ל

 , כל ערוץ משתמש בכל הספקטרום הזמין. CDMA-ב •

מקודדות ברצף דיגיטלי פסאודו אקראי ולאחר מכן משודרות באמצעות  שיחות בודדות  •

 טווח תדרים רחב. 

מספק באופן עקבי קיבולת טובה יותר לתקשורת קול ונתונים, ומאפשר ליותר מנויים   •

 להתחבר בכל זמן נתון. 

 היא הפלטפורמה הנפוצה עליה בנויות טכנולוגיות דור שלישי.   •
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במבצעים צבאיים של מלחמת העולם השנייה כדי לסכל  שימשה בתחילה  CDMAטכנולוגיית 

 ניסיונות אויב לגשת לאותות תקשורת רדיו.  

, קוואלקום הציגה את האפשרות להשתמש באותו קונספט עם טכנולוגיית  90-בתחילת שנות ה

 רשת סלולרית זמינה לציבור.  

ה, והוכח כאתגר  במהלך תקופה זו, תקן דיגיטלי של זירת רשת סלולרית חלופית זכה לתחזוק

 .  CDMAלתומכי 

שכנעה   CDMAלמרות השליליות העקיפה והייאוש מצד אנשי תעשייה בולטים, התמיכה של 

החדש  CDMA-בהצלחה את המנהיגים הללו לשקול, להשתמש ובסופו של דבר לקבל את תקן ה 

 שהוצג. 

מציע יותר קיבולת מרחב אווירי מאשר תקן מערכת גלובלית לתקשורת  CDMAבעיקרו של דבר, 

 (.  TDMA( המבוססת על חלוקת זמן מרובת גישה )GSMניידת )

 גם משתמש בפחות חשמל.   CDMAיתר על כן, 

הוא היכולת שלה להעברת הודעות רכות בין תחנות   CDMAיתרון נוסף המתהדר בטכנולוגיית 

 שיחות ניתוק. בסיס, כלומר פחות סבירות ל

 TDMAאו    FDMAלשיטות גישה לערוץ אחרות כמו  CDMAהאנלוגיה הרגילה הניתנת בהשוואה בין 

 היא של אנשים שכל אחד מהם מנהל שיחה עם חבר בחדר צפוף.  

 החדר, במקרה זה, מייצג ערוץ )המכונה תדר נושא(.

TDMA  ( ומכאן השם משולה לשיטה שבה התקשורת מתבצעת על ידי דיבור אחד בכל פעם

, לעומת זאת, משולה לשיטה שבה התקשורת נעשית על ידי דיבור בגובה  FDMA'חלוקת זמן'(. 

 גובה שונה )ולכן, חלוקת תדרים(. 

 משולה לאנשים המדברים בו זמנית אך בשפות שונות.   CDMAלבסוף, 

בחדר בו  מכיוון שרק מי שמדבר באותה שפה יכול להבין זה את זה, יתכן שיתקיימו מספר שיחות 

 זמנית. 

הוא שמשתמשים שרוצים לתקשר באמצעותו מקבלים קוד משותף.   CDMA-הרעיון הבסיסי ב

בעוד שקודים מרובים עשויים לתפוס את אותו ערוץ, רק אותם משתמשים בעלי אותו קוד יכולים  

 לתקשר זה עם זה. 

ה בתקן הטכנולוגי  יש יתרונות וחסרונות ייחודיים, הבחיר  GSM-ו  CDMAמכיוון שלכל אחד לתקני 

המועדף נמצאת כעת בידי מנויים פוטנציאליים. עם זאת, הבחירה הסופית תהיה תלויה במידה  

 רבה בזמינותם של סטנדרטים אלה ביישובי המנויים. 

 CDMAהיתרונות של 

. ככל שמספר הקודים גדול יותר, כך מספר המשתמשים גדול  גמישהיש קיבולת  CDMA-ל •

 יותר.  

• CDMA רחוק. במילים אחרות,  -כוח הדוקה, מכיוון שהוא סובל מאפקט קרוב דורש בקרת

משתמש ליד תחנת הבסיס המשדר באותו הספק יטביע את האות לאחר מכן. כל האותות  

 חייבים להיות בעלי עוצמה שווה פחות או יותר במקלט

 כדי לשפר את קליטת האות.   ריקניתן להשתמש במקלטי  •

זמן )שבב או מאוחר יותר( של האות )אותות ריבוי  ניתן לאסוף גרסאות מושהות של 

 נתיבים( ולהשתמש בהם כדי לקבל החלטות ברמת הסיביות. 

ניתן להשתמש בהעברה גמישה. תחנות בסיס ניידות יכולות לעבור מבלי להחליף מפעיל.   •

 שתי תחנות בסיס קולטות אות נייד והנייד מקבל אותות משתי תחנות הבסיס. 

 הפרעות.מפחית   -פרץ שידור  •
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 CDMAחסרונות של 

 יש לבחור בקפידה את אורך הקוד. אורך קוד גדול יכול לגרום לעיכוב או לגרום להפרעה.  •

 נדרש סנכרון זמן.  •

 העברה הדרגתית מגבירה את השימוש במשאבי רדיו ועשויה להפחית את הקיבולת.  •

קבועה. זה יכול  מכיוון שסכום ההספק המתקבל ומשודר מתחנת בסיס צריך בקרת הספק  •

 לגרום למספר מסירות. 

TDMA  - Time Division Multiple Access 
( channel access method  CAM( היא שיטת גישה לערוצים )TDMAגישה מרובה לחלוקת זמן ) 

מאפשר למספר תחנות לשתף  TDMAהמשמשת כדי להקל על שיתוף ערוצים ללא הפרעות.  

 חלוקת אותות למשבצות זמן שונות. ולהשתמש באותו ערוץ שידור על ידי 

משתמשים משדרים ברצף מהיר, וכל אחד משתמש במשבצת הזמן שלו. לפיכך, מספר תחנות 

 )כמו ניידים( עשויות לחלוק את אותו ערוץ תדר אך להשתמש רק בחלק מהקיבולת שלו. 

TDMA  מאפשר לרכיב הרדיו של תחנה ניידת להאזין ולשדר רק במשבצת הזמן שהוקצה לו  .

במהלך פרק הזמן שנותר, התחנה הניידת עשויה להחיל מדידות רשת על ידי זיהוי משדרים  

מסביב בתדרים שונים. תכונה זו מאפשרת מסירה בין תדרים, השונה מגישה מרובה לחלוקת קוד  

(CDMA ,שבה מסירת תדרים קשה להשגה. עם זאת ,)CDMA   מאפשר מסירות, המאפשרות

 זמנית עם עד שש תחנות בסיס. -לתחנות ניידות לתקשר בו

TDMA משמש ברוב מערכות ה-G2 הסלולריות, בעוד שמערכות ה-G3   מבוססות עלCDMA  עם .

 Time Division Duplex-ו  TDMA, CDMAנשאר רלוונטי למערכות מודרניות. לדוגמה,   TDMAזאת, 

(TDD)  ( משולבות הן מערכות גישה קרקעית אוניברסלית universal terrestrial radio access 

UTRA .המאפשרות למספר משתמשים לחלוק משבצת זמן אחת ) 

 :TDMAבולטים של   יתרונותהנה רשימה של כמה 

מאפשר קצבים גמישים )כלומר, ניתן להקצות מספר משבצות למשתמש, לדוגמה, כל   •

 לכל מסגרת(.  Kbps 64, למשתמש מוקצים שני חריצים של 32Kbpsמתרגם מרווח זמן 

יכול לעמוד בתעבורה סוערת או קצב סיביות משתנה. ניתן לשנות את מספר החריצים   •

, שלושה חריצים  1שהוקצו למשתמש מסגרת אחר מסגרת )לדוגמה, שני חריצים במסגרת 

 וכו'(.   4של החריצים   0, מסגרת 3, חריץ אחד במסגרת 2במסגרת 

 אין צורך ברצועת שמירה עבור מערכת הפס הרחב.  •

 [12] אין צורך במסנן צר פס עבור מערכת פס רחב.  •

 –הם כדלקמן   TDMAשל  החסרונות

 קצבי נתונים גבוהים של מערכות פס רחב דורשות שוויון מורכב.  •

 , נדרשים מספר רב של ביטים נוספים לסנכרון ופיקוח. burst- בשל מצב ה •

זמן שיחה בכל משבצת כדי להתאים את הזמן לאי דיוקים )עקב חוסר יציבות  יש צורך ב •

 השעון(. 

 אלקטרוניקה הפועלת בקצבי סיביות גבוהים מגדילה את צריכת האנרגיה.  •

 נדרש עיבוד אותות מורכב כדי לסנכרן בתוך חריצים קצרים.  •
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 FDMA - Frequency Division Multiple Access 
( היא אחת משיטות הגישה המרובות האנלוגיות הנפוצות FDMAלחלוקת תדרים )גישה מרובה 

 ביותר. פס התדרים מחולק לערוצים בעלי רוחב פס שווה כך שכל שיחה מתבצעת בתדר שונה. 

, רצועות שמירה משמשות בין ספקטרום האותות הסמוך כדי למזער את ההצלבה  FDMAבשיטת 

דם אחד, והוא יתקבל על ידי זיהוי כל אחד מהתדרים בצד בין הערוצים. פס תדר מסוים ניתן לא

 [12]  המקבל. הוא משמש לעתים קרובות בדור הראשון של טלפונים ניידים אנלוגיים.

 FDMAהיתרונות של 

משתמשות בקצבי סיביות נמוכים )זמן סמל גדול( בהשוואה לפיזור   FDMAמכיוון שמערכות 

 : הבאים  השהיה הממוצע, היא מציעה את היתרונות 

 מפחית את מידע קצב הסיביות והשימוש בקודים מספריים יעילים מגדיל את הקיבולת.  •

 ( ISIזה מפחית את העלות ומוריד את הפרעות הסמלים ) •

 השוויון אינו הכרחי.  •

. ניתן להגדיר מערכת כך שניתן לשלב בקלות את  FDMAניתן ליישם בקלות מערכת  •

 תת קצב סיביות. השיפורים במונחים של מקודד דיבור והפח

 מכיוון שהשידור רציף, נדרש פחות מספר ביטים לסנכרון ומסגור.  •

 FDMAחסרונות של  

 – מציע מספר יתרונות, יש לו גם כמה חסרונות, המפורטים להלן   FDMA-למרות ש

זה לא שונה באופן משמעותי ממערכות אנלוגיות; שיפור הקיבולת תלוי בהפחתת האות   •

 (.SNRלרעש )להפרעות, או ביחס אות 

 קצב הזרימה המקסימלי לכל ערוץ הוא קבוע וקטן. •

 להקות שמירה מובילות לבזבוז קיבולת.  •

 ולכן מגדיל את העלות.   VLSI-החומרה מרמזת על מסנני פס צר, שלא ניתן לממשם ב •

 

 שיטות נוספות )בינתיים מעבר לסילבוס(

Carrier Sense Multiple Access (CSMA) 

CSMA  .הוא פרוטוקול רשת המאזין או חש אותות רשת על הספק/מדיום לפני שידור נתוניםCSMA 

הוא חלק  CSMAעם יותר ממחשב או התקן רשת אחד מחובר אליו.  Ethernetמיושם ברשתות 

 . Media Access Control (MAC)מפרוטוקול 

CSMA תרחש התנגשות עובד על העיקרון שרק מכשיר אחד יכול לשדר אותות ברשת, אחרת ת

פועל כאשר מכשיר צריך ליזום או להעביר   CSMAשתגרום לאובדן מנות נתונים או מסגרות. 

חייב לבדוק או להאזין לרשת עבור כל שידור אחר   CSMAנתונים דרך הרשת. לפני ההעברה, כל 

 שעשוי להתבצע. אם הוא יחוש בשידור, המכשיר ימתין לסיום.  

 ממתין יכול לשדר את הנתונים/אותות שלו.  לאחר השלמת השידור, המכשיר ה

עם זאת, אם מספר מכשירים ניגשים אליו בו זמנית ומתרחשת התנגשות, שניהם צריכים להמתין  

 לזמן מסוים לפני שהם מתחילים מחדש את תהליך השידור. 

Permanently Assigned Multiple Access (PAMA) 

העיקריות המשמשות להקצאת ערוצים    יקות( היא אחת משתי הטכנPAMAגישה מרובת קבועה )

 למשתמשים. 
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, לכל משתמש מוקצה ערוץ קבוע, ללא קשר אם נעשה בו שימוש או לא. זה מאוד לא  PAMA-ב

 יעיל שכן הערוצים מוקצים למשתמשים גם כשאין דרישה. 

 לכן, רוב המערכות עם גישה מרובה עושות שימוש בגישה מרובה מוקצית  

 כאשר הערוצים הזמינים מוקצים למשתמשים על בסיס "כפי שנדרש". (, DAMAלפי דרישה )

PAMA   ידוע גם בשםFixed Assigned Multiple Access (FAMA). 

נחשבים לטכניקות היעילות ביותר עבור אותן רשתות לווייניות עם מספר קטן  PAMA-פרוטוקולי ה 

 גם צפויים. ( עם דפוסי תעבורה יציבים כמו 10-של מסופים )לדוגמה, פחות מ

על בסיס תדירות, קוד או זמן. טכניקות מפתח הן גישה מרובה   PAMAניתן להשתמש בפרוטוקול 

 (. TDMA( וגישה מרובה בחלוקת זמן ) CDMA(, גישה מרובה לחלוקת קוד )FDMAבחלוקת תדרים )

, הקצאת הקיבולת מוקצית במצב קבוע בין תחנות שונות. התנודתיות בביקוש עלולה PAMA-ב

 ום לחוסר שימוש ניכר בקיבולת. לגר

, הקצאת הקיבולת משתנה כנדרש כדי להגיב בצורה הטובה ביותר לדרוש DAMA-להיפך, ב

 שינויים בין התחנות השונות. 

 : PAMAהיתרונות של 

 . מושלם עבור מקורות מסוג קצב סיביות קבוע •

 . מתזמן פשוט •

 . השימוש בערוץ נטול מחלוקות •

 : PAMAהחסרונות של 

 . ניכר ברוחב פסשימוש  •

 . לא גמיש בזמן עבודה עם מסופים בעלי קצבי סיביות משתנים  •

 

Spatial Division Multiple Access (SDMA) 

( היא שיטת גישה לערוץ המשמשת במערכות תקשורת SDMAגישה מרובה לחלוקה מרחבית )

 סלולריות אשר עושה שימוש חוזר באותה קבוצה של תדרי טלפון סלולרי באזור שירות נתון.  

שני תאים או שני אזורים קטנים יכולים לעשות שימוש באותה סט של תדרים אם הם מופרדים על  

 ידי מרחק מותר )נקרא מרחק שימוש חוזר(. 

SDMA את קיבולת המערכת ואיכות השידור על ידי מיקוד האות לאלומות שידור צרות.   מגדיל

משרתת  SDMAבאמצעות שימוש באנטנות חכמות עם אלומות מכוונות לכיוון התחנה הניידת, 

 משתמשים שונים באותו אזור. 

תחנות ניידות הפועלות מחוץ לגבולות האלומות המכוונות הללו חוות הפרעה כמעט אפסית  

 ות ניידות אחרות הפועלות תחת אותה תחנת בסיס עם אותו תדר רדיו. מתחנ

מכיוון שהאלומות ממוקדות, תדר אנרגיית הרדיו יכול להגדיל את טווח תחנות הבסיס. תכונה זו  

מאפשרת לתחנות בסיס כיסוי רדיו גדול יותר עם פחות אנרגיה מוקרנת. רוחב אלומה   SDMAשל 

 גדולים יותר. צר זה מאפשר גם רווח ובהירות 

תחת מערכות רשת טלפון נייד מסורתיות, תחנת הבסיס מקרינה אותות רדיו לכל הכיוונים בתוך  

מתעלת אותות רדיו על סמך מיקום   SDMAהתא ללא ידיעה על מיקום התחנה הניידת. טכנולוגיית 
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חוסכת במשאבי רשת יקרי ערך    SDMA-התחנה הניידת. באמצעות שיטה זו, ארכיטקטורת ה

 ונעת העברת אותות מיותרת באזורים בהם מכשירים ניידים אינם פעילים כעת. ומ

הוא שימוש חוזר בתדרים. בתנאי שמרחק השימוש החוזר נשמר   SDMAהיתרון העיקרי של 

בארכיטקטורת הרשת, ההפרעה יכולה להיות קרובה לאפס, גם אם תחנות ניידות משתמשות 

 באותם תדרים שהוקצו. 

Packet Reservation Multiple Access (PRMA) 

PRMA   .מתייחס לאסטרטגיית גישה מרובה עם מסגרות של מספר קבוע של משבצות 

במקרה שמסוף מכיל קבוצה של מנות נתונים או קטעי דיבור למסור, הוא מתחרה כדי לקבל 

 גישה בכל משבצת חופשית.

(, הטרמינל רוכש הזמנה בחריצים המשויכים של BSאם הוא מצליח לתפוס את תחנת הבסיס )

, תאים סמוכים עושים שימוש PRMA-הבאים, ממש עד שהוא משחרר את ההזמנה. ב הפריטים

 בתדרי נשא מובהקים בהתאם לתוכנית שימוש חוזר סלולרי.  

כולל תפיסת משבצת זמן רק בזמן דיבור ושחרור הערוץ בזמן   PRMAהתהליך הבסיסי של 

 ה. תקופות שתיק

היה בעבר בשימוש נרחב לתעבורת דיבור, ניתן להשתמש בו גם עבור משתמשי    PRMA-למרות ש

נתונים בגלל יעילות רוחב הפס, הגישה האקראית ואיכויות ההזמנה שלו. הגמישות בקבלת קצבי  

 למועמד מצוין לתעבורת נתונים מרובת קצבים.  PRMAסיביות שונים של תעבורה הופכת את  

הוא שהוא דורש שליטה מרכזית מינימלית. כאשר מסירות מחייבות התערבות   APRMהיתרון של 

מינימלית מתחנת הבסיס, מסוף קולי פעיל שעובר לתא אחר מוריד את הזמנות המשבצות שלו.  

לכן, הוא צריך להתמודד מחדש עם מסופים אחרים כדי לשדר את מנות הקול שנותרו. בנוסף,  

החדשה. העיכוב שנוצר יכול לאלץ את הטרמינל לאבד מנות  המסוף דורש רישום בתחנת הבסיס 

 קול, ובכך לפגוע בביצועים הכוללים שלו. 

הוא שניתן להשתמש בו בשילוב עם מערכות קיימות   PRMAיתרון מרכזי אחד של פרוטוקול 

CDMA   אוTDMA זה יכול להיות משולב גם עם מערכות .WCDMA  מהדור הבא. פרוטוקול ממוקד

PRMA דיאלי לתעבורת מולטימדיה בשל תהליך הקצאת רוחב הפס הדינמי והגמיש שלו.הוא אי 

Digital Sense Multiple Access (DSMA) 

 (.  CDPDמתייחס לפרוטוקול המשמש ברשתות נתונים סלולריים דיגיטליים )

 היא לתמוך בשירותי נתונים בפס צר.  DSMAהמטרה העיקרית של 

DSMA   משדר ערוצים וכן מפענח דגלי מצב בערוץ קדימה כדי לרמוז אם הערוץ ההפוך תפוס וגם

 אם בלוק הנתונים שהתקבל זה עתה בערוץ ההפוך פוענח בצורה נכונה ללא שגיאות. 

 Carrier Sense Multipleמתפקד בצורה דומה לזיהוי  DSMAעל ידי קיום מידע על הערוץ ההפוך, 

Access/Collision Detection (CSMA/CD)   .עם חריצים 

משדר דגלי סטטוס ערוץ ופענוח בערוץ קדימה,   DSMAעל מנת להתמודד עם קושי זה, פרוטוקול 

 כלומר מתחנת בסיס ליחידה ניידת. זה מסמן את הסטטוס של הערוץ ההפוך המעורב. 

ערוץ ההפוך אינו פעיל או תפוס וגם אם בלוק הנתונים  הערוץ כמו גם דגלי הפענוח מסמלים אם ה

 שזה עתה התקבל בערוץ ההפוך פוענח בצורה הולמת ללא שגיאות. 

אם העיכוב הלוך ושוב ארוך, מצב הערוץ המיושן תפוס או סרק ופרטי סטטוס הפענוח בערוץ 

 : DSMA-קדימה מפעילים שתי השפעות על פונקציונליות ה
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כיוון שלטרמינלים אחרים אין מושג בשידור מתמשך בערוץ ההפוך,  סיכוי להתנגשות גבוהה מ

 ובכך להפחית את התפוקה. 

עיכוב ארוך בסיום שידור מתמשך במקרה של התנגשות, ובכך שימוש לרעה ברוחב הפס שלא  

 לצורך. 

משופר עם שידור מושהה   DSMA, תוכנן פרוטוקול DSMAכדי להתגבר על פגמים אלה בפרוטוקול 

(DSMA/DT  פרוטוקול חדש זה מציע יעילות רבה יותר, תוך שמירה על הפשטות של פרוטוקול .)

DSMA. 

Demand Assigned Multiple Access (DAMA) 

 VSAT  Very Small Aperture Terminalפרוטוקול המשמש בתקשורת לוויינית, במיוחד מערכות

 ומיידית של ערוצי משדר על בסיס כל הקודם זוכה לפי עדיפות הנתונים. מאפשר הקצאה יעילה  

מתייחס למיתוג מעגלים באופן שתוכנן לענות על דרישות מערכת ו/או דרישת   DAMAבמחשוב, 

 משתמשים לעיתים רחוקות או תקופתיות. 

DAMA  .שפותחה על ידי ממשלת ארצות הברית, אינה טכנולוגיה חדשה , 

 .בברית המועצות, מערכת תקשורת לוויינית דומה שפותחה KRUGיחד עם  היא שימשה 1968-ב

DAMA  .אינו דורש חיבור רציף ממסופי משתמש למערכת בקרת רשת 

 אחד לשידור ואחר לקליטה.   -בדרך כלל, ערוץ מוקצה מורכב מזוג תדרים  

יוקצו  מקצה זוג תדרים למסוף משתמש, ייתכן שמשתמשי מסוף רשת אחרים לא   DAMA-לאחר ש

לתדרים אלה עד להשלמת ההפעלה. לאחר מכן, התדרים מוחזרים לרשימה, או מאגר מרכזי,  

 של תדרים הזמינים למשתמשי מסוף אחרים. 

גדל בהתאם לרצף משתמשים יעיל   DAMAמספר הלקוחות החולפים המשתמשים במסופי רשת 

בור רשתות בשימוש  ע DAMA-בתדרים ספציפיים ובמרווחי זמן שונים. לפיכך, נעשה שימוש ב

 . PAMA (Permanently Assigned Multiple Access)נדיר, לעומת טכנולוגיית 

שתי הטכנולוגיות קשורות רק לפי הקצאת משאבי ערוץ או תדר ואין לבלבל אותן עם ריבוי  

 גישה/ריבוי, המחלק ערוץ תקשורת יחיד למספר ערוצים. 

(, כגון כרטיס POSסקאות נקודת מכירה ) עבור ע  DAMA-טיפוסיות משתמשות ב VSATמערכות 

 אשראי, סקרים או זיהוי בתדר רדיו; מיקום מרוחק גישה לאינטרנט ותקשורת ימית ניידת. 

 DAMA ( משמש גם את הצבא לתקשורת לווייניתSATCOM .) 

Non-Broadcast Multiple Access (NBMA) 

 ( מתייחסת לרשת מחשבים שאליה מחוברים מספר מארחים.  NBMAגישה מרובה ללא שידור )

עם זאת, הנתונים מועברים רק ישירות ממחשב אחד למארח יחיד אחר על פני מארג מיתוג או על 

 תומכות בתעבורת שידור או ריבוי שידורים באופן ידני.  NBMAפני מעגל וירטואלי. רשתות 

 : Open Shortest Path First (OSPF)ישנם ארבעה סוגי רשת בפרוטוקול התקשורת  

NBMA*. 

 . נקודה לנקודה

 . נקודה לריבוי נקודות

 שידור רחב. 

 פועלות בניגוד לרשתות שידור.  NBMAרשתות 
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ברשתות שידור, מחשבים שונים כמו גם מכשירים אחרים מחוברים לכבל רשת משותף או מדיום  

עם זאת, רק הצומת   .אחר. כאשר מחשב שולח פריימים, כל צומת ברשת מקשיב לפריימים

 שאליו נשלחות הפריימים מקבל את הפריימים. לפיכך, הפריימים משודרים. 

NBMA .מועסק בעיקר ברשתות שאין להן יכולות שידור או ריבוי שידור 

הם כמה דוגמאות   X.25- (, רשת קווי חשמל ביתיים וATMממסר מסגרת, מצב העברה אסינכרוני )

 .NBMAנפוצות לטכנולוגיות רשת 

, יש ליישם טכניקה המכונה פרסומת מסלול מפוצל על ידי פרוטוקולי ניתוב NBMAברשתות 

וקטור מרחק כדי למנוע לולאות ניתוב. משפחת פרוטוקולים זו תלויה בשידור שכבת קישור כדי  

 לאפשר הפצת פרסומות במסלול. 

 .שידורים-לכן, אם תכונה זו נעדרת, יש לחקות אותה עם סדרה של שידורים חד 

עם זאת, הדבר עלול להוביל לצומת המקלט שישדר פרסומת מסלול ישר חזרה לצומת ממנו הוא  

 קיבל את אותו הדבר זה עתה. 

 של   NBMAמשמש כדי למצוא את כתובות המשנה של  Next Hop Resolution (NHRP)פרוטוקול 

 רשתית ציבורית. -הקפיצה הבאה לעבר כתובת שכבה בין NBMA-ה

 ומשפט שנון  סטניקווי משפט 
, מציין קצב דגימה   NyquistHarry, הקרוי על שם קצב ניקוויסט, ותקשורת מחשבים  בעיבוד אותות

או הרץ( השווה לכפול מהתדר הגבוה ביותר )רוחב הפס( של   )ביחידות של דגימות לשנייה

 ים. פונקציה או אות נתונ

אם קצב דגימה שווה או גבוה יותר, נאמר כי רצף הזמן הבדיד המתקבל הוא נקי מהעיוות המכונה  

המקביל בהרץ הוא רוחב הפס הגדול  ניקוויסט כינוי. לעומת זאת, עבור קצב דגימה נתון, תדר  

 ביותר שניתן לדגום ללא כינוי, והערך שלו הוא חצי מקצב הדגימה.  

הוא תכונה של ניקוויסט הוא תכונה של אות בזמן רציף, בעוד שתדר ניקוויסט שימו לב שקצב 

 מערכת זמן בדידה. 

משמש גם בהקשר אחר עם יחידות של סמלים לשנייה, שזה למעשה התחום   Nyquist rateהמונח 

. בהקשר זה מהווה גבול עליון לקצב הסמלים על פני ערוץ פס בסיס  Nyquistשבו עבד הארי 

או ערוץ פס כגון פס מוגבל של תדרי רדיו או ערוץ מרובה   קו טלגרף  מוגבל ברוחב פס כגון

 חלוקת תדרים. 

צריך להיות קטן שווה   baudשנמדד ביחידות  Dקצב העברת האות הספרתי  ניקוויסטלפי משפט 

[ ספר של טננבאום  1ביחידות הרץ )במחלק מהספרים, לדוגמה ] Wמפעמיים רוחב פס של הקו 

 (. Bרוחב פס מסומן באות  

𝐷[𝑏𝑎𝑢𝑑] ≤ 2𝑊[𝐻𝑧] 

שווה להכפלת של קצב העברת   bpsבקו התקשורת שנמדד ביחידות  Rקצב להעברת נתונים 

 )ללא יחידות(.  Nבמספר הסיביות המוצפנות   Dהאות הספרתי 

𝑅[𝑏𝑝𝑠] = 𝐷[𝑏𝑎𝑢𝑑] ∙ 𝑁 

סיביות, אז ניתן לרשום נוסחה בצורה אחרת   N2 -שווה ל Mאם ניקח בחשבון מספר רמות 

 (: V[ ספר של טננבאום מסמנים מספר רמות באות 1במחלק מהספרים, לדוגמה ])

𝑀 = 2𝑁 

𝑅[𝑏𝑝𝑠] = 𝐷[𝑏𝑎𝑢𝑑] ∙ 𝑙𝑜𝑔2𝑀 
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, כאשר C הערוץ  ב המרבי שלהקצקובע את  (הארטלי- משפט שאנון)או יותר נכון  משפט שאנון

כלומר הגבול העליון התיאורטי ההדוק ביותר של קצב המידע של נתונים שניתן   ערוץ רועש.

דרך  Sלהעביר בשיעור שגיאה נמוך באופן שרירותי תוך שימוש בעוצמת אות מתקבלת ממוצעת 

 . N( של הספק AWGNערוץ תקשורת אנלוגי הכפוף לרעש גאוס לבן תוסף )

𝐶[𝑏𝑝𝑠] = 𝑊[𝐻𝑧] ∙ 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑃𝑠[𝑊]

𝑃𝑛[𝑊]
) 

דצי   dBביחידות  SNRלפעמים לא נתון לנו רמת הרות ורמת הראש, אבל נתון לנו יחס אות לראש 

 בל בשם של אלקסנדר בל.  

𝑆𝑁𝑅[𝑑𝐵] = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑃𝑠

𝑃𝑛
) 

 חוטית  תקשורת
אמצעי העברת המידע הוא אותם קווי תקשורת )או ערוצי תקשורת( שדרכם מחליפים מידע בין  

מחשבים. הרוב המכריע של רשתות המחשבים )במיוחד המקומיות( משתמשות בערוצי תקשורת 

קוויים או כבלים, אם כי ישנן גם רשתות אלחוטיות שנמצאות כיום בשימוש יותר ויותר, במיוחד  

 ניידים.  במחשבים 

 מידע ברשתות מקומיות מועבר לרוב בקוד סדרתי, כלומר טיפין טיפין.  

העברה זו איטית ומסובכת יותר מאשר שימוש בקוד מקביל. עם זאת, יש לקחת בחשבון שעם  

שידור מקביל מהיר יותר )באמצעות מספר כבלים בו זמנית(, מספר הכבלים המחברים גדל  

 סיביות(.   8עם קוד  8קוד המקבילי )לדוגמה, פי בגורם השווה למספר הביטים של ה

 זה בכלל לא של מה בכך, כפי שזה עשוי להיראות במבט ראשון.  

עם מרחקים משמעותיים בין מנויי רשת, עלות הכבל די דומה לעלות המחשבים ואף עשויה  

ם(  לעלות עליה. בנוסף, הרבה יותר קל להניח כבל אחד )לעתים קרובות יותר שני רב כיווני 

 . גם מציאת נזקים ותיקון הכבל יהיו הרבה יותר זולים. 32או  16, 8מאשר 

ל. שידור למרחקים ארוכים בכל סוג של כבל מצריך ציוד שידור וקליט מורכב, ואבל זה לא הכ

 שכן יש צורך לייצר אות חזק בקצה המשדר ולזהות אות חלש בקצה המקלט.  

אחד. עם מקבילית, מספר המשדרים והמקלטים  בשידור טורי, זה דורש רק משדר אחד ומקלט  

הנדרשים גדל ביחס לעומק הסיביות של הקוד המקבילי בו נעשה שימוש. בהקשר זה, גם אם  

 מתפתחת רשת באורך לא משמעותי )בסדר גודל של עשרה מטרים(, לרוב נבחר שידור טורי. 

שווים זה לזה בדיוק.  חשוב ביותר שאורכים של הכבלים הבודדים יהיו  י בנוסף, בשידור מקביל 

אחרת, כתוצאה ממעבר בכבלים באורכים שונים, נוצר שינוי זמן בין האותות בקצה הקולט, מה  

שעלול להוביל לתקלות או אפילו לחוסר תפעול מוחלט של הרשת. לדוגמה, בקצב שידור של 

100 Mbps  10ומשך סיביות של ns 5-10, מעבר זמן זה לא יעלה על ns  . 

מטר, זה   1000מטר. עם אורך כבל של  1-2תזוזה נותנת הבדל באורך הכבלים של כמות זו של 

0.1-0.2% . 

 2-4יש לציין שבחלק מהרשתות המקומיות המהירות עדיין נעשה שימוש בשידור מקביל על פני  

כבלים, מה שמאפשר להשתמש בכבלים זולים יותר עם רוחב פס נמוך יותר בקצב שידור נתון.  

של  100BASE-T4מותר אינו עולה על מאות מטרים. דוגמה לכך היא קטע אבל אורך הכבל ה

 מהירה.  Ethernetרשת 

התעשייה מייצרת מספר עצום של סוגי כבלים, למשל, רק חברת הכבלים הגדולה אחת בלדן  

 שמות שלהם.  2000-מציעה יותר מ
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לקחת בחשבון הן את  הבחירה יש צורך לכל סוג כבל יש יתרונות וחסרונות משלו, ולכן בעת 

התכונות של הבעיה הנפתרת והן את התכונות של רשת מסוימת, כולל הטופולוגיה שבה נעשה 

 שימוש. 

 פרמטרים של כבלים 

אנו יכולים להבחין בין הפרמטרים העיקריים הבאים של כבלים, החשובים ביסודם לשימוש  

 ברשתות מקומיות: 

 על ידי הכבל( והנחתת האות בכבל.   רוחב פס כבל )טווח תדרים של אותות המועברים

שני פרמטרים אלה קשורים זה לזה באופן הדוק, שכן הנחתה של האות גדלה עם הגדלת  

תדירות האות. יש צורך לבחור כבל בעל הנחתה מקובלת בתדר אות נתון. לחלופין, עליך לבחור  

ונלית לאורך  תדר אות שבו הנחתה עדיין מקובלת. הנחתה נמדדת בדציבלים והיא פרופורצי

 הכבל. 

חסינות רעש של הכבל וחשאיות העברת המידע הניתן על ידו. שני הפרמטרים הקשורים זה לזה  

מראים כיצד הכבל מקיים אינטראקציה עם הסביבה, כלומר כיצד הוא מגיב להפרעות חיצוניות, 

 ועד כמה קל להקשיב למידע המועבר דרך הכבל.

הפרמטר ההפוך הוא עיכוב האות לכל מטר אורך   מהירות התפשטות האות לאורך הכבל או,

כבל. לפרמטר זה יש חשיבות עקרונית בבחירת אורך הרשת. ערכי מהירות התפשטות האותות  

 4- ממהירות התפשטות האור בוואקום. בהתאם לכך, עיכובים אופייניים הם מ 0.8עד  0.6-הם מ

 מטר. -ננו 5עד 

ל חשוב מאוד. חשוב לקחת בחשבון עכבה  עבור כבלים חשמליים, גודל עכבת הגל של הכב

אופיינית בעת סיום כבל כדי למנוע השתקפויות של אותות מקצוות הכבל. עכבת הגל תלויה 

בצורה ומיקום המוליכים, בטכנולוגיית הייצור ובחומר הדיאלקטרי של הכבל. ערכי התנגדות גלים  

 אוהם.  150- ל 50אופייניים הם בין 

    .מחברים, בחירה נכונה של סוג קבל, ציוד הנדרשסוגי כבלים, 

  Coaxial cable כבל קואקסיאלי 
 ( מנקודה אחת לאחרת. RFכבל חשמלי המשדר אותות בתדר רדיו )

, כאשר כבלים אלו משמשים בעיקר לחיבור מתקני 20-הטכנולוגיה קיימת מאז תחילת המאה ה 

 ההתקנה שלהם.  אנטנות לוויין לבתים ועסקים הודות לעמידותם וקלות

 היה פופולרי מאוד עד לאחרונה, בשל חסינות הרעש הגבוהה שלו    ואקסיאליקכבל 

(, כמו גם  GHz 1המתכת(, רוחבי פס רחב יותר מאשר במקרה של זוג מעוות )מעל   מגן)בשל 

מרחקי שידור גדולים המותרים )עד קילומטר(. קשה יותר להתחבר אליו מכנית להאזנה לא  

 וא גם נותן פחות קרינה אלקטרומגנטית בצורה ניכרת כלפי חוץ.  מורשית לרשת, ה 

עם זאת, ההתקנה והתיקון של כבל קואקסיאלי הרבה יותר קשה מכבל זוג מעוות, ועלותו גבוהה  

 פעמים יותר יקר(. קשה יותר גם להתקין מחברים בקצות הכבל.   3 -  1.5יותר )זה בערך פי 

כולל רק סוג אחד   EIA/TIA-568מאשר בזוג מעוות. תקן כעת משתמשים בו בתדירות נמוכה יותר 

 .Ethernetשל כבל קואקסיאלי המשמש ברשת 

 אפיק.  טופולוגיתהשימוש העיקרי בכבל קואקסיאלי נמצא ברשתות עם 

במקביל, יש להתקין קצוות הכבל כדי למנוע השתקפויות של אותות פנימיים, ואחד )ורק אחד!(  

מהמחסומים חייב להיות מוארק. ללא הארקה, צמת המתכת אינה מגנה על הרשת מפני הפרעות 

אלקטרומגנטיות חיצוניות ואינה מפחיתה את קרינת המידע המועברת ברשת לסביבה החיצונית. 

מקורקעת בשתי נקודות או יותר, לא רק ציוד רשת יכול להיכשל, אלא גם   אבל כאשר הצמה 

מחשבים המחוברים לרשת. יש להתאים את המחסלים לכבל, יש צורך שההתנגדות שלהם תהיה  
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אוהם, מתאימים לכך  50שווה לעכבה האופיינית של הכבל. לדוגמה, אם משתמשים בכבל של 

 אוהם.   50של  terminatorsרק 

, כבלים קואקסיאליים משמשים ברשתות עם טופולוגית כוכבים )לדוגמה, כוכב פסיבי  פחות נפוץ

(. במקרה זה, בעיית ההתאמה מפושטת מאוד, שכן אין צורך במחסומים חיצוניים  Arcnetברשת 

 בקצוות החופשיים. 

 העכבה האופיינית של הכבל מצוינת בתיעוד הנלווה.  

( ברשתות RG-62אוהם ) 93-( וRG-58, RG-11, RG-8אוהם ) 50לרוב, נעשה שימוש בכבלים של 

אוהם נמצאים בשימוש נדיר ברשתות   75מקומיות. נפוץ בטכנולוגיית הטלוויזיה, כבלים של 

מקומיות. ישנם מעט מותגים של כבלים קואקסיאליים. זה לא נחשב מבטיח במיוחד. זה לא מקרי  

יים. עם זאת, במקרים רבים  לא מספקת שימוש בכבלים קואקסיאל  Ethernet Fastשרשת 

 טופולוגית אוטובוס קלאסית )ולא כוכב פסיבי( נוחה מאוד.  

 רכזות.  -כפי שכבר צוין, זה לא מצריך שימוש במכשירים נוספים 

 ישנם שני סוגים עיקריים של כבל קואקסיאלי: 

 .ס"מ, גמיש יותר 0.5-(, בעל קוטר של כthinכבל דק ) •

ס"מ, הרבה יותר קשיח. זוהי גרסה קלאסית של כבל   1-(, בקוטר של כthickכבל עבה )  •

 קואקסיאלי, אשר הוחלף כמעט לחלוטין בכבל דק מודרני. 

 כבל דק משמש לשידור למרחקים קצרים יותר מכבל עבה, מאחר שהאות בו מוחלש יותר.  

אבל הרבה יותר נוח לעבוד עם כבל דק: אפשר להניח אותו במהירות לכל מחשב, וכבל עבה  

 בוע קשיח על קיר החדר.  דורש קי

 מסוג כידון( קל יותר ואינו דורש ציוד נוסף.   BNCחיבור לכבל דק )באמצעות מחברי 

וכדי להתחבר לכבל עבה, אתה צריך להשתמש במכשירים מיוחדים למדי, אשר חודרים את 

הנדן שלו ויוצרים מגע גם עם הליבה המרכזית וגם עם המסך. כבל עבה יקר בערך פי שניים  

 בל דק, ולכן משתמשים בכבל דק לעתים קרובות יותר. מכ

כמו במקרה של זוגות מעוותים, פרמטר חשוב של כבל קואקסיאלי הוא סוג המעטפת החיצונית  

( וגם בכבלים  PVCשלו. באופן דומה, במקרה זה נעשה שימוש גם בכבלים שאינם מליאה )

 .  PVCבמליאה. מטבע הדברים, כבל טפלון יקר יותר מאשר 

וכתום   PVC- רך כלל ניתן להבחין בסוג הנדן על פי צבעו )לדוגמה בלדן משתמש בצהוב לבד

 לטפלון(. 

 לכבל עבה.  ns/m 4.5-לכבל דק וכ ns/m 5-עיכובי התפשטות אופייניים בכבל קואקסיאלי הם כ 

ישנן אפשרויות לכבל קואקסיאלי עם מסך כפול )מסך אחד ממוקם בתוך השני ומופרד ממנו  

ד נוספת(. לכבלים האלה יש חסינות טובה יותר נגד רעש והגנה מפני ציתות, אבל בשכבת בידו

 הם קצת יותר יקרים מהרגילים. 

נכון לעכשיו, כבל קואקסיאלי נחשב מיושן, ברוב המקרים הוא עשוי להיות מוחלף על ידי זוג 

כוללים אותו  מעוות או כבל סיבים אופטיים. והתקנים החדשים למערכות כבלים כבר אינם 

 ברשימת סוגי הכבלים. 
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 כיצד פועלים כבלים קואקסיאליים?

כבלים קואקסיאליים הם בחירה פופולרית מכיוון שהעיצוב הממוגן שלהם מאפשר למוליך  

 המרכזי להעביר נתונים במהירות תוך הגנה מפני נזק והפרעות. 

 כבלים קואקסיאליים בנויים בעיקר מארבע השכבות השונות הללו: 

 . מוליך מרכזי שהוא בדרך כלל חוט נחושת, שדרכו עוברים נתונים ווידאו .1

 דיאלקטי. . מסביב לחוט הנחושת יש מבודד פלסטיק 2

 . (EMI. רשת קלועה עשויה נחושת עוזרת להגן על הכבל מהפרעות אלקטרומגנטיות )3

 . . השכבה החיצונית היא ציפוי פלסטי המגן על השכבות הפנימיות מפני נזקים4

 

כבל קואקסיאלי פועל על ידי נשיאת נתונים במוליך המרכזי, בעוד שכבות המיגון שמסביב  

 . EMIעוצרות כל אובדן אות )נקרא גם אובדן הנחתה( ומסייעות בהפחתת 

, מספקת מרחק בין מוליך הליבה לשכבות החיצוניות, כמו  דיאלקטיהשכבה הראשונה, הנקראת 

 גם בידוד מסוים. 

 ונה ביחד המגן, מונעות דחפים חשמליים ושידורי רדיו בחוץ.  השכבות הבאות, המכ 

 יתרונות וחסרונות של קבל קואקסיאלי 

 יתרונות של כבל קואקסיאלי 

 לא יקר  •

 קל לחיבור והתקנה  •

 קל להרחבה  •

 EMI-עמידות טובה ל  •

 10Mbpsקיבולת של עד  •

 עמיד  •
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האות קיים רק ברווח  של כבל קואקסיאלי הוא השדה האלקטרומגנטי הנושא את יתרון נוסף 

שבין המוליכים הפנימיים והחיצוניים. המשמעות היא שניתן להתקין כבל קואקסיאלי ליד חפצי  

 מתכת מבלי לאבד כוח, בניגוד לסוגים אחרים של קווי תמסורת. 

 חסרונות של כבל קואקסיאלי 

 שלמה. החיסרון העיקרי של שימוש בכבל קואקסיאלי הוא שכשל בכבל בודד יכול להפיל רשת 

 סוגי כבלים קואקסיאליים

עם   ואלה ( Ωאוהם ) 75עם עכבה של  אלה  -ישנם שני סוגים עיקריים של כבלים קואקסיאליים 

 אוהם.  50עכבה של 

אוהם נוטים לשמש  50אוהם משמשים בעיקר לאותות וידאו, בעוד שכבלים של  75כבלים עם 

 . (Busבטופולוגית אפיק ) Ethernetורשתות לתקשורת נתונים  

בכבלים קואקסיאליים, אוהם מתייחס לעכבה, שהיא מדד ההתנגדות בכבל לזרימת האנרגיה 

 החשמלית. 

 ? RFמה זה כבל קואקסיאלי 

משמשים לשאת אותות בתדר רדיו. הם כבל הקלט הסטנדרטי   RFכבלים קואקסיאליים 

 במכשיר.  RFבטלוויזיות וכוללים פין יחיד שמתחבר לכניסת  

 RG-6כבל 

 יש מוליכים גדולים יותר, כך שהם מספקים איכות אות טובה יותר.   RG-6לכבלי 

עבה יותר והם עשויים עם סוג אחר של מיגון, המאפשר להם לטפל   דיאלקטי יש להם בידוד 

 בצורה יעילה יותר.   GHzבאותות רמת 

 מכיוון שכבל מסוג זה הוא דק, ניתן להתקין אותו בקלות גם בקירות או בתקרות. 

 RG-59כבל 

 , אך יש לו מוליך מרכזי דק עוד יותר.  RG-6-דומה ל RG-59בל נפוץ במסגרות ביתיות, כבל כ

 זה הופך אותו לבחירה טובה עבור ריצות קצרות ושידורים בתדר נמוך. 

 RG-11כבל 

מכיוון שהוא עבה יותר מסוגים אחרים של כבל קואקסיאלי, מה   RG-11ניתן לזהות בקלות כבל 

-RGאו   RG-6- שעלול להקשות על העבודה איתו. עם זאת, הוא מציע רמת הנחתה נמוכה יותר מ

 , כלומר הוא יכול לשאת נתונים למרחקים ארוכים יותר. 59

 

 הסבר שם תמונה 

 

RG-6 
Coaxial 

Cable 

 לטלוויזיה כבל קואקסיאלי 
כבל קואקסיאלי באיכות ירודה עלול להשפיע על 

קליטת הטלוויזיה, לכן חשוב לבחור את הכבל 
 הטוב ביותר עבור העבודה. 

כבל קואקסיאלי המיועד לטלוויזיה ביתית צריך 
קואקסיאלי הוא   RG-6אוהם, כאשר  75להיות 

 אידיאלי עבור טלוויזיה. 
 

 לאינטרנט כבל קואקסיאלי 
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בכבלים קואקסיאליים כדי לשאת ניתן להשתמש 
אותות עבור חיבורי אינטרנט, אך אותות אינטרנט 
פועלים בתדרים גבוהים יותר מאשר וידאו אנלוגי  

 מסורתי. 
 

תוכנן למלא דרישה זו. יש לו מוליך   RG-6כבל 
גדול יותר, המספק איכות אות טובה בהרבה,  

 והבידוד הדיאלקטרי עבה יותר.  
עם סוג אחר של מיגון, מה  מיוצרים גם   RG-6כבלי 

  GHzשאומר שהם יכולים לשאת אותות רמת 
 בצורה יעילה יותר. 

 

RG-11 
coaxial 

cable 

 HDכבל קואקסיאלי עבור טלוויזיית  
 (High Definition) 

הוא   HDTVהכבל הקואקסיאלי הטוב ביותר עבור 
RG-11. 

סוג זה של כבל מציע מד גבוה יותר מאחרים, מה  
שמספק יותר מקום להעברת אותות. זה הופך את 

חזקים  HDלמיומן בהעברת אותות  RG-11כבל 
 במהירות. 

 

RG-59 
coaxial 

cable 

 במעגל סגור  טלוויזיהכבל קואקסיאלי עבור  
הוא הסוג הטוב ביותר   RG-59כבל קואקסיאלי 

עבור מערכות טלוויזיה במעגל סגור, אך ניתן  
 .RG-6-להשתמש גם ב

RG-6  יכול לרוץ למרחקים ארוכים יותר מ-RG-59 
ללא אובדן לאות וידאו, עם זאת, זהו כבל עבה 

 ומוצק יותר שלא נוח לעבוד איתו. 

 

RG-6 
coaxial 

cable 

 לווידאוכבל קואקסיאלי 
הסוגים הנפוצים ביותר של כבל קואקסיאלי  

הוא   RG-59. מתוכם, RG-6-ו RG-59לווידאו הם  
עדיף   RG-6הכבל הסטנדרטי בתעשייה, ואילו 

 לאותות וידאו דיגיטליים.

 

 מחברים של כבל קואקסיאלי

 הסבר שם תמונה 

 

BNC 
Connector 

 מחברים קואקסיאליים של כידון  
( משמשים לחיבור או  BNCקונסלמן )-ניל

, מכשירי בדיקה, רדיו,  RFניתוק מהיר בציוד  
 טלוויזיה ואותות וידאו. 
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TNC 
Connector 

 Threaded Neill-Concelman (TNC)- מחברי ה
הם מוצרים קטנים ועמידים בפני מזג אוויר  

. הם משמשים לעתים  GHz 12הפועלים עד 
קרובות בטלפונים ניידים ובחיבורי  

RF/ .אנטנה 

 

SMB 
Connectors 

  B (SMB)מיניאטורית -מחברים בגרסה תת
מיקרוגל  /RF-הם אחד ממחברי ה

הפופולריים ביותר עבור ציוד תעשייתי  
המציעים עיצוב צימוד    -וטלקומוניקציה 

פשוט עם הצמד עבור כבלים עם חיבורים  
 לא שכיחים. 

 

7/6 DIN 
Connector 

מושחל המשמש  RFמחבר   DIN 7/16מחבר 
 לחיבור כבלים קואקסיאליים. 

מחברים אלה משמשים בעיקר ליישומים  
הדורשים עמידות במים, מכיוון שהם חזקים  
ועמידים. הם שימושיים במיוחד עבור תחנות  

 בסיס ומערכות תקשורת שידור. 

 

QMA 
Connectors 

הם מחברי תדר רדיו   QMAמחברי 
קואקסיאליים. הם שומרים על מחסום  

המיגון ביישומים חשמליים וכוללים מנגנוני  
הצמד. הם אידיאליים עבור הגדרות  

 תעשייתיות ותקשורת. 

 

MCX 
Connector 

( הם  MCXמחברים מיקרו קואקסיאליים )
אידיאליים עבור סביבות מוגבלות בגודל או  

 בשטח.
  GHz  6-ל DCן פועלים בי MCXמחברי  

, כרטיסי טיונר  GPSביישומים אלחוטיים, 
ויישומים סלולריים   RFטלוויזיה, חומרת 

דיגיטליים. למחברים אלה יש גם עיצוב  
 צימוד הנצמד להתקנה קלה. 

 

RCA 
Connectors 

,  ”cinch“, הנקרא גם מחבר (RCA)מחבר 
 נמצא בשימוש נרחב ליישומי אודיו ווידאו. 
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 Twisted Pairזוג שזור 
 של חוטים משמשים בכבלים זולים וכיום, אולי, הפופולריים ביותר.  שזור זוגות 

  דיאלקטישל חוטי נחושת מבודדים במעטפת שזור מורכב מכמה זוגות של זוגות שזור כבל זוג 

של  )פלסטיק( יחיד. זה די גמיש וקל לשכב עליו. פיתול החוטים ממזער את האיסוף האינדוקטיבי 

 . שדה מגנטיכבלים זה על זה ומפחית את ההשפעה של 

זוגות שזור לא מסוככים מתאפיינים בהגנה לקויה מפני הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות, וכן 

מפני האזנות, הניתנות לביצוע לצורך, למשל, ריגול תעשייתי. יתרה מכך, יירוט המידע המועבר 

ת שתי מחטים הננעצות בכבל(, והן בשיטת ללא  ברשת אפשרי הן בשיטת המגע )למשל באמצעו

 מגע, המסכמת ביירוט רדיו של שדות אלקטרומגנטיים הנפלטים. על ידי הכבל.  

יתרה מכך, השפעת ההפרעות וכמות הקרינה כלפי חוץ גוברת עם אורך הכבל. מיגון כבל משמש 

 כדי לבטל את החסרונות הללו. 

הזוגות השזור ממוקם במגן נדן מתכתי כדי להפחית  זוג מעוות מסוכך, כל אחד מ  STPבמקרה של 

את פליטת הכבלים, להגן מפני הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות ולהפחית את ההשפעה  

( . על מנת שהמגן יגן מפני הפרעות, עליו להיות Crosstalkההדדית של זוגות חוטים זה על זה )

ופן ניכר מאשר לא ממוגן. השימוש בו  מוארק. באופן טבעי, זוג מעוות ממוגן הוא יקר יותר בא 

 דורש מחברים מסוככים מיוחדים. לכן, זה הרבה פחות נפוץ מאשר זוג מעוות לא מסוכך. 

של זוגות שזור לא מסוככים הם הקלות של הרכבת מחברים בקצוות הכבל,   היתרונות העיקריים 

פיינים גרועים יותר כמו גם תיקון של כל נזק בהשוואה לסוגים אחרים של כבלים. כל שאר המא 

מכבלים אחרים. לדוגמה, בקצב סיביות נתון, ההנחתה של האות )הירידה ברמתו כשהוא עובר 

דרך הכבל( גדולה מזו של כבלים קואקסיאליים. בהתחשב בחסינות הרעש הנמוכה עדיין, ברור  

. נכון  מטר( 100מדוע קווי תקשורת זוג שזור הם בדרך כלל קצרים למדי )בדרך כלל בטווח של 

, אם כי הבעיות הטכניות  Mbps 1000לעכשיו, זוג מעוות משמש להעברת מידע במהירויות של עד 

 המתעוררות במהירויות כאלה הן מורכבות ביותר.

 סוגים של זוג שזור-תת

, ישנן חמש קטגוריות עיקריות ושתי קטגוריות נוספות של כבלים  EIA/TIA 568על פי תקן 

 (: UTPמסוככים )מפותלים לא 

 הוא כבל טלפון רגיל )זוגות חוטים לא מפותלים( שיכול לשאת קול בלבד.   1כבל קטגוריה 

 לסוג זה של כבל יש מגוון רחב של פרמטרים )עכבה, רוחב פס, הצלבה(. 

הרץ. הכבל לא נבדק עבור  -מגה 1הוא כבל זוג מעוות להעברת נתונים עד  2כבל קטגוריה 

אינו מבחין בין כבלי   EIA/TIA 568הצלבה. כיום משתמשים בו לעתים רחוקות מאוד. תקן 

 .2לקטגוריה  1קטגוריה 

הרץ, המורכב מזוגות שזור עם תשעה  -מגה 16הוא כבל להעברת נתונים עד   3כבל קטגוריה 

  100טים לכל מטר אורך. הכבל נבדק לכל הפרמטרים ובעל עכבה אופיינית של  סיבובים של חו

. עד לאחרונה הוא היה הנפוץ ביותר,  LANאוהם. זהו סוג הכבלים הפשוט ביותר המומלץ בתקן 

 . 5אך כעת הוא מוחלף בכל מקום בכבל קטגוריה 

ה בו שימוש לעתים  הרץ. נעש- מגה 20הוא כבל המעביר נתונים בפס התדרים עד  4כבל קטגוריה 

, יש  3. התקן ממליץ שבמקום כבל קטגוריה 3רחוקות, מכיוון שהוא אינו שונה מדי מקטגוריה 

נבדק עבור כל הפרמטרים ובעל עכבה אופיינית   4. כבל קטגוריה 5ללכת ישירות לכבל קטגוריה 

 .IEEE 802.5אוהם. הכבל תוכנן לעבוד ברשתות לפי תקן  100של 

  100כיום הכבל המתקדם ביותר המיועד להעברת נתונים בפס התדרים עד  הוא 5כבל קטגוריה 

סיבובים למטר(. הכבל נבדק  8סיבובים למטר ) 27הרץ. מורכב מזוגות שזור בעלי לפחות - מגה
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אוהם. מומלץ להשתמש בו ברשתות מודרניות  100לכל הפרמטרים ובעל עכבה אופיינית של 

 . 3מכבל קטגוריה  30-50%-יקר בכ 5. כבל קטגוריה TPFDDI-ו Fast Ethernetמהירות כגון 

( 250)או  200הוא סוג מבטיח של כבל להעברת נתונים בפס התדרים של עד  6כבל קטגוריה 

 הרץ. - מגה

 הרץ.-מגה  600הוא סוג מבטיח של כבל להעברת נתונים בפס התדרים של עד  7כבל קטגוריה 

וקטגוריה   4זוג מעוות של כבלים מקטגוריה  התקן גם מגדיר את הקיבול המרבי המותר עבור כל

הרץ  -קילו  1רגל( בתדר אות של  1000מטר ) 305לכל  nF 17-. זה לא צריך להיות יותר מ5

 מעלות צלזיוס .  20וטמפרטורת סביבה של 

  

 

 מבנה פנימי  מגן של זוגות  מגן של כבל  סטנדרט בינלאומי   שם תעשייתי 

 
UTP, TP 

U/UTP  ללא  ללא 

 

FTP, STP, ScTP F/UTP  ללא  נייר כסף 

 

STP, ScTP S/UTP  ללא  סיכוך 

 

SFTP, S-FTP, 
STP 

SF/UTP  ללא  סיכוך ונייר כסף 

 

STP, ScTP, 
PiMF 

U/FTP  נייר כסף  ללא 
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FFTP, STP F/FTP  נייר כסף  נייר כסף 

 

SSTP, SFTP, 
STP, STP PiMF 

S/FTP  נייר כסף  סיכוך 

 

SSTP, SFTP, 
STP 

SF/FTP  נייר כסף  סיכוך ונייר כסף 

 

 )תמונה מוויקיפדיה( 

, בדומה למחברים המשמשים  RJ-45, משתמשים במחברים )מחברים( מסוג שזורלחיבור זוגות 

 (, אך בגודלם גדולים יותר.  RJ-11בטלפונים )

 . RJ-11יש שמונה פינים במקום ארבעה עבור  RJ-45למחברי 

באמצעות כלי כיווץ מיוחדים. במקביל, מגעי מחט מצופים זהב של  מחברים מחוברים לכבל 

המחבר חודרים את הבידוד של כל חוט, נכנסים בין הליבות שלו ומספקים חיבור אמין ואיכותי.  

זוג המעוות לאורך -יש לזכור כי בעת התקנת המחברים, התקן מאפשר לבטל את פיתול הכבל

 של לא יותר מסנטימטר אחד. 

 

 הערות  שימוש רוחב פס  סוג כבל  שם

Cat1 UTP  400 kHz לא משתמשים היום  טלפון אנלוגי וקווי מודם 

Cat2 UTP 4 MHz  מחשבים   2חיבור ישן בין
Null Modem 

 לא משתמשים היום 

Cat3 UTP 16 MHz Ethernet   נכון להיום משתמשים
 ברשתות טלפוניות 

Cat4 UTP 20 MHz Token Ring  היום לא בשימוש 

Cat5 UTP 100 MHz Ethernet  מטר   100מרחק עד
 בין מחשבים 

Cat5e UTP, F/UTP, U/FTP 100 MHz Ethernet  מטר   100מרחק עד
 בין מחשבים 

Cat6 UTP, F/UTP, U/FTP 250 MHz Ethernet  מטר בין   55מרחק עד
 מחשבים 

ACat6 UTP, F/UTP, 
U/FTP, S/FTP 

500 MHz Ethernet  מטר   100מרחק עד
 בין מחשבים 

Cat7 S/FTP, F/FTP 600 MHz Ethernet   דורש חיבור מיוחד
TERRA  לא(RJ45) 

ACat7 S/FTP, F/FTP 1 GHz Ethernet   דורש חיבור מיוחד
TERRA   לא(RJ45) 

Cat8.1 F/UTP, U/FTP 2 GHz Ethernet  מטר בין   30מרחק עד
 מחשבים 

Cat8.2 S/FTP, F/FTP 2 GHz Ethernet  מטר בין   30מרחק עד
 מחשבים 
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 [(. Behrouz A.Forouzan [13)מספר 

לרוב, זוגות שזור משמשים להעברת נתונים בכיוון אחד )נקודה לנקודה(, כלומר בטופולוגיות 

 כוכבים או טבעת. טופולוגית האוטובוס מכוונת בדרך כלל לכיוון כבל קואקסיאלי.  

חיצוניים שמסיימים קצוות כבלים לא מחוברים כמעט ולא משמשים עבור זוגות   terminatorsלכן, 

 שזור.

 וצרים עם שני סוגים של מעטפים חיצוניים: כבלים מי 

 ( זול יותר ונועד לעבוד בתנאי הפעלה נוחים יחסית. PVC, PVCהכבל במעטפת פוליוויניל כלוריד ) 

 כבל עטוף טפלון יקר יותר ומיועד לסביבות קשות יותר. 

מליאה. המונח מליאה מתייחס   -נקרא גם לא מליאה, ובמעטפת טפלון   PVCכבל במעטפת 

זה לחלל מתחת לרצפה המוגבהת ומעל לתקרה הנמוכה, שם נוח למקם את כבלי   במקרה

הרשת. להנחת בחללים נסתרים אלה פשוט יותר נוח להשתמש בכבל מצופה טפלון, שבפרט 

 , ואינו פולט גזים רעילים בכמויות גדולות.PVCנשרף הרבה יותר מכבל 

ן, אך יכול להשפיע באופן  פרמטר חשוב נוסף של כל כבל, שאינו מוגדר בקפדנות בתק

משמעותי על ביצועי הרשת, הוא מהירות התפשטות האות בכבל או, במילים אחרות, עיכוב  

 התפשטות האות בכבל ליחידת אורך. . 

יצרני הכבלים מציינים לעיתים את כמות ההשהיה למטר אורך, ולעיתים את מהירות התפשטות  

, כפי שהיא מכונה לרוב NVP – Nominal Velocity of Propagationהאות ביחס למהירות האור )או 

   בתיעוד(.

 ננו שניות למטר של כבל.  4-5בד"כ זמן השהייה הוא בסביבות 

ראוי גם לציין שלכל אחד מהחוטים הכלולים בכבל זוג מעוות, ככלל, יש צבע בידוד משלו, מה  

שונים, ושליטה   שמקל מאוד על התקנת המחברים, במיוחד כאשר קצוות הכבל נמצאים בחדרים

 קשה להשתמש במכשירים. 

הכולל שני זוגות מעוותים   IBM Type 1מסוג  STPדוגמה לכבל זוג מעוות מסוכך הוא כבל 

 אוהם.   150. לכל זוג יש עכבה אופיינית של AWG Type 2מסוככים מסוג 

 (. DB9)כגון  UTPכבל זה משתמש במחברים מיוחדים השונים ממחברי 

 .RJ-45מסוככות של מחבר זמינות גם גרסאות  
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PLC  - .שימוש בכבל חשמל להעברת נתונים ספרתיים, מודם חשמלי 

 PLC (Power Line Communication )מבנה כללי של מערכת 

 

רשתות הטלפון והטלוויזיה בכבלים אינן מקורות החיווט היחידים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר  

 לתקשורת נתונים. יש סוג נפוץ יותר של חיווט: קווי חשמל.  

קווי חשמל מספקים חשמל לבתים, וחיווט חשמלי בתוך בתים מפיץ את הכוח לשקעי חשמל.  

יון ישן. קווי חשמל שימשו את חברות החשמל השימוש בקווי חשמל לתקשורת נתונים הוא רע

לתקשורת בקצב נמוך כגון מדידה מרחוק במשך שנים רבות, וכן בבית לשליטה במכשירים  

(. בשנים האחרונות יש עניין מחודש בתקשורת בקצב גבוה בקווים אלו, הן  X10)למשל, תקן 

כז בתרחיש הנפוץ  והן מחוץ לבית לגישה לאינטרנט בפס רחב. נתר LANבתוך הבית כרשת 

ביותר: שימוש בחוטי חשמל בתוך הבית. הנוחות של שימוש בקווי חשמל לרשת צריכה להיות 

ברורה. פשוט חבר טלוויזיה ומקלט לקיר, מה שאתה חייב לעשות בכל מקרה כי הם צריכים  

חשמל, והם יכולים לשלוח ולקבל סרטים דרך החיווט החשמלי. אין תקע או רדיו אחר. אות  

נים מונח על אות הכוח בתדר נמוך )על החוט הפעיל או ה''חם''(, שכן שני האותות  הנתו

 זמנית. -משתמשים בחיווט בו 

 

 [(. 1)עיור מספר של טננבאום ]
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 הקושי בשימוש בחיווט חשמלי ביתי עבור רשת הוא שהוא תוכנן להפיץ אותות חשמל.  

 י עושה עבודה איומה.  משימה זו שונה לגמרי מהפצת אותות נתונים, שבה חיווט בית 

(  MHzהרץ והחיווט מחליש את האותות בתדר הגבוה בהרבה )  60–50-אותות חשמליים נשלחים ב

הדרושים לתקשורת נתונים בקצב גבוה. התכונות החשמליות של החיווט משתנות מבית אחד  

לקפוץ סביב למשנהו ומשתנות ככל שהמכשירים מופעלים וכיבויים, מה שגורם לאותות נתונים 

החיווט. זרמים חולפים כאשר מכשירים נדלקים ומכבים יוצרים רעש חשמלי בטווח רחב של  

תדרים. וללא פיתול זהיר של זוגות מעוותים, חיווט חשמלי פועל כאנטנה עדינה, קולט אותות  

 חיצוניים ומקרין אותות משלו. 

תונים חייב להוציא תדרים  התנהגות זו פירושה שכדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות, אות הנ

 מורשים כגון רצועות הרדיו החובבים. 

על פני חיווט חשמלי ביתי טיפוסי על ידי   Mbps 100למרות הקשיים הללו, מעשי לשלוח לפחות 

שימוש בסכמות תקשורת המתנגדות לתדרים לקויים ולפרצי שגיאות. מוצרים רבים משתמשים  

 חשמל, כך שתקנים בינלאומיים נמצאים בפיתוח פעיל.  בתקנים קנייניים שונים עבור רשתות קווי 

 PLCסוגי 

בתדר נמוך: משמש בעיקר לתקשורת, הגנה טלפונית וניטור טלפוני בין תחנות חשמל   •

 וולט.  400וולט,  220וולט,  110באמצעות קווי מתח במתח גבוה, כגון 

ר לאחר  הרץ(: תקשורת קו חשמל בפס צר החלה זמן קצ-קילו 100בתדר בינוני )<  •

שאספקת החשמל הפכה לנפוצה. יישומים טבעיים אחדים של תקשורת קו חשמל בפס  

צר הוא הבקרה והטלמטריה של ציוד חשמלי כגון מונים, מתגים, תנורי חימום ומכשירי  

 חשמל ביתיים. 

הרץ(: ניתן להשתמש בתקשורת קו מתח גם בבית כדי לחבר בין  - מגה  1בתדר גבוה )<  •

. ערכות מתאמי  Ethernetד היקפי, והתקני בידור ביתי עם יציאת  מחשבים ביתיים וציו

Powerline  מתחברים לשקעי חשמל ויוצרים חיבורEthernet   באמצעות החיווט החשמלי

הקיים בבית. זה מאפשר למכשירים לשתף נתונים ללא אי הנוחות של הפעלת כבלי רשת  

 ייעודיים. 

• PLC Ultra High Frequency  >(100 מגה-)מערכות אלו טוענות לתקשורת דופלקס הרץ :

עם טלוויזיה   Wi-Fiלכל כיוון. הוכחו מספר ערוצי   Gbit/s 1סימטרית ומלאה העולה על 

ללא רישיון הפועלים על מוליך קו מתח בינוני   GHz 5.3-ו 2.4זמנית ברצועות -אנלוגית בו

 יחיד. 

 חומרה של קווי חשמל

 מודם קווי חשמל. 
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 בחוטי חשמל: מקורות רעש 

רעש בקווי חשמל הוא בעיה משמעותית להעברת נתונים. מקורות רעש אופייניים הם מנועי  

מברשת, מנורות פלורסנט והלוגן, מיתוג ספקי כוח ומתגי דימר. הרעש בקווי חשמל יכול להיות 

 אימפולסיבי או סלקטיבי בתדר.  

 ניתן לסווג את הרעש בקווי חשמל לארבע קטגוריות: 

: צפיפות ספקטרלית הספק נמוכה יחסית אשר פוחתת עם   Colored Noise ונירעש צבע •

 התדר. זה נחשב לסכום של כל מקורות הרעש בהספק נמוך ויכול להיות משתנה בזמן. 

יים  ל: בעיקר בשל אותות סינוסואידNarrowband Background Noise רעש רקע בפס צר •

 . נמוךוה  פס הבינוני רוחב מווסתים משרעת מתחנות שידור ב
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בפועל של הגנרטור,  : רעש שהוא סינכרוני עם תדר האספקה Impulse Noise רעש דחף •

הרץ. הוא בעל משך קצר ובעל צפיפות ספקטרלית   50/60שחוזר בדרך כלל בכפולות של 

 הספק הפוחתת עם התדירות. זה נגרם מספקי כוח. 

: זהו סוג הרעש המזיק ביותר להעברת  Asynchronous Impulse Noise אסינכרוני  דחףרעש  •

שניות לאלפיות שניות. צפיפות ספקטרלי  -נתונים. משך הזמן שלו משתנה בין כמה מיקרו 

מעל ספקטרום רעשי הרקע. מכאן   dB 50ההספק של רעש דחף כזה עשויה להיות עד 

שהוא מסוגל למחוק בלוקים של סמלי נתונים במהלך שידור נתונים גבוה בתדרים  

 ים. זה נגרם ממעבר חולפים ברשת המערכת.מסוימ

 נתונים טכניים של הטכנולוגיה:

( וריבוי חלוקת CDMA(, גישה מרובה חלוקה לקוד )FSKטכניקות אפנון כגון מפתוח העברת תדר )

. עבור יישומי עלות נמוכה וקצב PLC-( הן תוכניות אפנון מתאימות לOFDMתדר אורתוגונלית )

 נתפס כפתרון טוב.  FSנתונים נמוך, כגון הגנה על קו מתח וטלמטריה, 

לקצבי   FSKדהייה סלקטיבית בתדר, כפי שחווה ערוץ קו החשמל, פוגעת קשות בקיבולת של 

נתונים מעבר למספר קילובייטים שניה. תידרש רמה גבוהה של קידוד בקרת שגיאות. בשילוב 

 , זה יגביל את קצב הנתונים שהושג. FSKיעילות הספקטרלית הנמוכה של עם ה

 עשויה לספק פתרון יעיל.   CDMA, טכניקת Mbps 1עבור קצבי נתונים של עד 

האות של כל משתמש מופץ באמצעות קוד התפשטות במשדר. המקלט משחרר את ההודעה  

אחרות של הפרעות. עם זאת, מספק חוסן נגד רעשי פס צר וצורות   CDMAבאמצעות אותו קוד. 

רווח העיבוד חייב להיות גבוה כדי למנוע ביעילות הפרעות של משתמשים אחרים. בזמן שידור  

דרך קווי מתח בקצבי נתונים גבוהים, משך הסמל כה קטן עד שגרסאות מושהות של סמל אחד  

כיוון שהוא  נמרחות על פני מספר רב של סמלים אחרים. זה הופך את תהליך הזיהוי למסובך מ

 סמליות. -דורש טכניקות השוואות מורכבות כדי להתמודד עם הפרעות הבין

. PLCהיא הטכנולוגיה המועדפת עבור  OFDMעם זאת, עבור יישומי נתונים גבוהים מעבר לכך, 

למקביל. הוא מפצל נתונים למספר ערוצים מקבילים עם  -נתונים טוריים מועברים דרך ממיר טורי

לכל אפנן יש תדר נושא שונה והוא נושא חלק קטן מקצב הנתונים המקורי. זה   מאפננים בודדים.

מגדיל את אורך הסמל כך שהוא הופך ארוך יותר מנתיב ההשהיה הארוך ביותר. זה פותר את 

 גם נמנע משידור בתדרים בדעיכה עמוקה.   OFDMסמליות במידה רבה. - בעיית ההפרעות הבין 

ם להשיג סף מינימלי של יחס אות לרעש, אחרת, הם כבויים.  המקבילים נדרשי המודולטורים כל 

מודולטורים בעלי יחס אות לרעש גבוה עשויים לשאת יותר ביטים באמצעות טכניקת טעינת 

 . סיביות אדפטיבית

עבור בקרת גישה בינונית של משתמשים מרובים ליכולת השידור של הרשת, נעשה שימוש  

ים מבוססי מחלוקת עלולים לגרום להתנגשויות ולכן הם  באסטרטגיית שיתוף משאבים. פרוטוקול 

  Carrier Sense Multiple Access (CSMA)-ו Polling, Alohaאינם מתאימים. פרוטוקולי בוררות כמו 

מאזין לרמת האות כדי לקבוע מתי הערוץ לא פעיל, והוא   CSMA/CAמשמשים לשיתוף משאבים. 

   ויות ושידורים חוזרים.משדר מנות נתונים קטנות כדי למנוע התנגש

 יתרונות וחסרונות של כבל חשמלי: 

 יתרונות 

בארץ לשימוש בקווים האלה בכך, שבכל בית חדש יש ממד עם  יתרון הבולט ביותר  •

כבלים חשמלים נמצאים בכל מקום ונותנים פתרון נגד   – WIFIקירות עבים ועם בעיות  

 הפרעות האלה. 

 יתרון נוסף שאין צורך להעביר קווים חדשים, אלא אפשר להשתמש קווים קיימים.  •

 .30$זוג משדר/מקלט עולה בסביבות  –חומרה זולה מאוד  •
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,  כבל רשת )אתרנט(מחברים משדר לנתב בעזרת  –תהליך התחברות מאוד פשוט  •

שדר ומקלט לשקע אחד דרך מפצל, לוחצים על לחצן התחברות בשניהם  מחברים מ

 דקות.  2סיפור של  –וממתינים עד להדלקת לד ירוק בשניהם 

פשטות: ברוב הבתים הפרטיים אין כבלים ייעודיים לרשת במהירות גבוהה. עלויות   •

 Power Line Communicationהעבודה הנדרשות להתקנת חיווט כזה הן לרוב די גבוהות. 

משתמש ברשת החשמל הקיימת לתקשורת. כך שניתן לספק שירות תקשורת בכל מקום  

 שבו קיימים שקעי החשמל. 

מתאים לאספקת מתח גבוה, בינוני ונמוך. זה יכול לשמש בהתקנה חשמלית   PLCגמישות:   •

פנימית בתוך מבנים עבור יישומי תקשורת שונים. אם זמינים מספר שקעי חשמל בכל  

אספקת החשמל הביתית מציגה רשת מצוינת לשיתוף נתונים בין מכשירים  חדר, תשתית 

 חכמים. 

 חסרונות 

 מערכת כבלים עובדת אך ורק בתוך הדירה )עד למונה חשמל(.  •

צרכנים שמתחברים בעזרת כבלים )מחשב, טלוויזיה וכו'( חייבים להיות באותה פאזה   •

 )במקרה של חשמל תלת פאזי בבית או בעסק(.

תקשורת קו חשמל אינה בהכרח מאובטחת. מקלטים רבים יכולים לצותת   אבטחה בסיכון: •

 בחברה ולא בבית פרטי.  LAN, בעיקר אם מדובר על לתקשורת

הנחתת נתונים: אותות בתדר גבוה עומדים בפני הנחתה מכיוון שקווי מתח מתנהגים כמו   •

 מסנן נמוך. 

נט והלוגן, מיתוג ספקי כוח  ת, מנורות פלורסו רעש: מקורות רעש אופייניים הם מנועי מברש •

 ומתגי דימר. הרעש בקווי חשמל מעוות את האותות הדיגיטליים והאנלוגיים. 

 סיב אופטי 
החשמל או הנחושת   יםסוגי כבל לושהכבל סיב אופטי הוא סוג כבל שונה מהותית בהשוואה לש

 .  שדיברנו לפני 

המרכיב העיקרי שלו הוא פיברגלס מידע מועבר דרכו לא על ידי אות חשמלי, אלא על ידי אור. 

 שקוף, שדרכו עובר האור למרחקים ארוכים )עד עשרות קילומטרים( עם מעט הנחתה. 

 

 [(. R. P. Khare [14החומר בפרק זה מהספר של מ )חלק 

 מבנה הסיב 

 המבנה של כבל סיב אופטי פשוט מאוד ודומה לזה של כבל חשמלי קואקסיאלי.  

מיקרון( ובמקום   10 - 1רק במקום חוט הנחושת המרכזי משתמשים כאן בפיברגלס דק )בקוטר 

בידוד פנימי משתמשים במעטפת זכוכית או פלסטיק שלא מאפשרת לאור לחרוג מהפיברגלס.  

מה שנקרא השתקפות פנימית כוללת של אור מהממשק   של המצבבמקרה זה, אנו מדברים על 

של שני חומרים בעלי מדדי שבירה שונים )אינדקס השבירה של מעטפת הזכוכית נמוך בהרבה  

מזה של הסיב המרכזי(. מעטפת המתכת של הכבל נעדרת בדרך כלל, מכיוון שלא נדרש כאן 

ם הוא עדיין משמש להגנה מכנית  מיגון מפני הפרעות אלקטרומגנטיות חיצוניות. עם זאת, לפעמי 
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מהסביבה )כבל כזה נקרא לפעמים משוריין, הוא יכול לשלב כמה כבלים סיבים אופטיים מתחת  

 למעטה אחד(. 

לכבל הסיבים האופטיים מאפיינים יוצאי דופן מבחינת חסינות רעשים וחשאיות המידע המועבר. 

רוני לעוות את אות האור, והאות שום הפרעה אלקטרומגנטית חיצונית אינה מסוגלת באופן עק

עצמו אינו מייצר קרינה אלקטרומגנטית חיצונית. חיבור לכבל מסוג זה לצורך האזנה לא מורשית 

לרשת הוא כמעט בלתי אפשרי, שכן הדבר פוגע בשלמות הכבל. רוחב הפס האפשרי תיאורטית 

ערוך מזה של כבלים   הרץ, שהוא גבוה לאין- גיגה  1000הרץ, כלומר  1012-של כבל כזה מגיע ל 

חשמליים. העלות של כבל סיבים אופטיים יורדת כל הזמן וכעת היא שווה בערך לעלות של כבל 

 קואקסיאלי דק. 

עד  5- הנחתת אות טיפוסית בכבלים סיבים אופטיים בתדרים המשמשים ברשתות מקומיות היא מ

20 dB/km  שזה בערך זהה לזה של כבלים חשמליים בתדרים נמוכים. אבל במקרה של כבל סיב ,

אופטי, עם עלייה בתדירות האות המשודר, ההנחתה גדלה מעט מאוד, ובתדרים גבוהים )במיוחד  

 את היתרונות שלו על פני כבל חשמלי.    רואיםהרץ( - מגה 200מעל 

 . חסרונותעם זאת, לכבל סיבים אופטיים יש גם כמה 

החשוב שבהם הוא מורכבות ההתקנה הגבוהה )נדרש דיוק מיקרון בהתקנת מחברים, הנחתה 

במחבר תלויה מאוד בדיוק של מחשוף פיברגלס ובמידת הליטוש שלו(. כדי להתקין את  

המחברים, ריתוך או הדבקה משמשים באמצעות ג'ל מיוחד בעל אותו מקדם שבירה קל כמו  

כוח אדם מיומן וכלים מיוחדים. לכן, לרוב, כבל סיבים אופטיים  פיברגלס. בכל מקרה, זה מצריך 

נמכר בצורה של חלקים חתוכים מראש באורכים שונים, שבשני קצותיהם כבר מותקנים מחברים  

מהסוג הרצוי. יש לזכור כי התקנת מחבר באיכות ירודה מפחיתה באופן דרסטי את אורך הכבל 

 המותר, שנקבע על ידי הנחתה. 

ם כי השימוש בכבל סיבים אופטיים מצריך מקלטים ומשדרים אופטיים מיוחדים  יש לזכור ג 

הממירים אותות אור לאותות חשמליים ולהיפך, מה שלעתים מייקר באופן משמעותי את עלות  

 הרשת כולה. 

( couplers -  כבלים סיבים אופטיים מאפשרים הסתעפות של אותות )מפצלים פסיביים )מצמידים

ערוצים מיוצרים לשם כך(, אך, ככלל, הם משמשים להעברת נתונים רק בכיוון   2-8מיוחדים עבור 

  פיצוליםמחליש מאוד את אות האור, ואם יש  פיצול הערוץאחד בין משדר אחד למקלט אחד. כל  

רבים, ייתכן שהאור פשוט לא יגיע לקצה הרשת. בנוסף, ישנם הפסדים פנימיים במפצל, כך  

 מהספק המבוא.  שהספק האות הכולל במוצא קטן

ס"מ, עם   10-20-כבל סיב אופטי פחות עמיד וגמיש מכבל חשמלי. רדיוס עיקול מותר הוא כ

מתיחה  מסובל בצורה גרועה  סיב אופטי עיקול קטנים יותר הסיב המרכזי עלול להישבר.  יםרדיוס

 . או לחץ מכני  השפעות ריסוק  או  מכנית

 

יורדת השקיפות של הפיברגלס, כלומר,  כבל הסיבים האופטיים רגיש גם לקרינה, עקב כך 

הנחתת האות עולה. שינויים פתאומיים בטמפרטורה גם משפיעים עליו לרעה, פיברגלס יכול  

 להיסדק. 

כוכב וטבעת. אין בעיות של   טופולוגיתבכבל סיבים אופטיים רק ברשתות עם  יםשתמשמ

בי רשת. בעתיד, סביר  התאמה והארקה במקרה זה. הכבל מספק בידוד גלווני אידיאלי של מחש

הנחושת  מקורותלהניח שסוג זה של כבל יחליף כבלי חשמל, או בכל מקרה, יעקור אותם מאוד. 

 , ויש די והותר חומרי גלם לייצור זכוכית. יםעל פני כדור הארץ מתרוקנ
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 ( single mode / multimodeסוגים של סיבים )

 ישנם שני סוגים שונים של כבל סיבים אופטיים: 

 מצבי, זול יותר, אך באיכות נמוכה יותר;-רב כבל •

 כבל במצב יחיד, יקר יותר, אך בעל ביצועים טובים יותר בהשוואה לראשון.  •

 מהות ההבדל בין שני הסוגים הללו מסתכם באופני מעבר שונים של קרני האור בכבל. 

 

 

 

למקלט בו בכבל חד מצב כמעט כל האלומות עוברות באותו נתיב, כתוצאה מכך הן מגיעות 

מיקרומטר  1.3-קוטר סיב מרכזי של כ יחד מצב סיבזמנית, וצורת האות כמעט ואינה מעוותת. ל 

 מיקרומטר(.   1.3והוא מעביר אור רק באותו אורך גל )

הפיזור ואובדן האותות קטנים מאוד, מה שמאפשר להעביר אותות למרחק גדול בהרבה מאשר 

כבל במצב יחיד, משתמשים במקלטי לייזר, תוך    מודים. עבור -במקרה של שימוש בכבל מולטי

 שימוש באור רק עם אורך הגל הנדרש. משדרים כאלה עדיין יקרים יחסית ולא עמידים.  

 עם זאת, בעתיד, כבל מצב יחיד אמור להפוך לסוג העיקרי בשל הביצועים המצוינים שלו.  

 dB/km 5-ל מצב יחיד היא כ בנוסף, לייזרים מהירים יותר מנורות לד רגילות. הנחתת האות בכב

 . dB/km 1-וניתן אפילו להפחית אותה ל

, למסלולי קרני האור יש התפשטות ניכרת, וכתוצאה מכך צורת האות בקצה  מצבי-בכבל רב

מיקרומטר וקוטר המעטפת החיצוני   62.5המקבל של הכבל מתעוותת. לסיב המרכזי יש קוטר של 

 (. 62.5/125מיקרומטר )לפעמים זה מכונה  125הוא 

קונבנציונלי )לא לייזר(, מה שמפחית את העלות ומגדיל את חיי   LED-לשידור נעשה שימוש ב

מיקרומטר,  0.85מודים הוא - המשדרים בהשוואה לכבל חד מצב. אורך הגל של האור בכבל רב

 ק"מ.  5 - 2ננומטר. אורך הכבל המותר הוא  30-50-בעוד שנצפה התפשטות באורכי גל של כ

ימוד הוא הסוג העיקרי של כבל סיבים אופטיים כיום מכיוון שהוא זול יותר וזמין יותר. כבל מולט 

 .dB/km 5-20מצבי והיא  - מודים גדולה יותר מאשר בכבל חד- ההנחתה בכבל מולטי
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 , שזה קרוב לעיכוב בכבלי חשמל.ns/m 4-5-ההשהיה האופיינית לכבלים הנפוצים ביותר היא כ

 פיזיקליעקרון פעולה  

TOEO (Tunable Opto-Electronic Oscillator) 

 

פאזה רחב  EOM-אלקטרוני הניתן לכיוון. אור מלייזר סיבים מוזרם ל-של המתנד האופטו סקיצה

 תהודה אופטי גלריית לחישה אופטית גבוהה -פס, לאחר מכן למיקרו 

whispering gallery mode micro resonator WGMR)  קו השהייה של סיבים אופטיים, ולאחר מכן ,)

דיודה מוגבר לפני שהוא מוזן חזרה   מהירה, כדי להפיק אות חשמלי. האות מהפוטו לפוטו דיודה

 .  OEO (opto-electronic oscillator)-השלים את לולאת הלמאפנן הפאזה כדי ל 

תהודה  -תנודה מתמשכת מתחילה כאשר ההגברה בלולאת משוב זו עולה על ההפסד. המיקרו

הנדרש עבור הלולאה. השינוי הזריז בתדר   RFהאופטי מספק את פונקציית המסנן הפוטוני 

נון של המתנד. הטוהר  אופטי מספק את יכולת הכוו-התהודה באמצעות אפקט אלקטרו

משתפר עם אורך קו ההשהיה של  TOEO    (Tunable Opto-Electronic Oscillator)הספקטרלי של 

 הסיבים. 
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optic modulator (EOM)-electro 

( המיישמים שדה חשמלי לשליטה במאפייני האור רצויים  EOMאופטיים )-המאפננים האלקטרו

שבב עם -על EOMבמיוחד ברשתות תקשורת נוכחיות. למרות שהיו הישגים משמעותיים עבור 

 שבירה.  -, המבוסס על ספיגה אלקטרו ניתנת לכוונון או השפעות אלקטרו (graphene) גרפן

ים עבור החיבור החלק שלהם  עם ביצועים גבוהים מכל סיב EOMזה לא טריוויאלי לפתח  

של גל נוסע במהירות גבוהה על  EOM[ הציע 18] Xuלמערכות הסיבים האופטיים המרכזיים. 

   V3במתח בערך . הוא הדגים מעבר נוזלי יונים GHz 82של  dB 3מבנה גרפן עם רוחב פס של 

 שכבתי.  -בגרפן רב

 

 

 Photo-detectorגלאי אופטי 

 

ממיר אותות אור לאותות חשמליים, אשר לאחר מכן ניתנים להגברה  גלאי אופטי הוא מכשיר ה

גלאי הוא מרכיב חיוני בכל מערכת סיבים אופטיים כמו הסיב האופטי או מקור  -ולעיבוד. הפוטו

 האור. גלאי פוטו יכולים להכתיב את הביצועים של קישור תקשורת סיבים אופטיים. 

ות סיבים אופטיים מכיוון שהם מספקים ביצועים  דיודות הם הגלאים הנפוצים ביותר במערכ פוטו

 טובים, בהיותם קטנים בגודלם ובעלות נמוכה. 
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 . (וכו' GaAs, InGaAsסיליקון, גרמניום, )מוליכים למחצה מדיודות עשויות   פוטו

 ? אור עובד גלאי  כיצד

 ולייזרים מוטות קדימה כדי לפלוט אור(.  LEDהגלאי מוטה חשמלית לאחור. )להיפך, נוריות  

 

כאשר אין אור, ההטיה ההפוכה שואבת אלקטרונים וחורים נושאי זרם אל מחוץ   שמאלי,באיור ה

 , ויוצרת אזור מדולדל, שעוצר את מעבר הזרם דרך הדיודה. p-nלאזור צומת  

על הגלאי, פוטונים בעלי האנרגיה המתאימה )אורך הגל( יכולים   כאשר יש אור ימין, באיור ה

חורים באזור זה על ידי העלאת אלקטרון מרצועת הערכיות לפס  - ליצור זוגות אלקטרונים

ההולכה. מתח ההטיה גורם לנושאי הזרם הללו להיסחף במהירות מאזור הצומת, כך שזרם זורם  

 פרופורציונלי לאור הפוגע בגלאי. 

 שבהם הגלאי מגיב לאור תלויים בהרכב החומרים של הגלאי.  אורכי הגל

 מהירות תגובה ורוחב פס של גלאי אור. 

 

 תלויים בשלושה גורמים.  גלאי אורמהירות התגובה ורוחב הפס של 

 דרך אזור הדלדול  כתוצאה של נפילת האורזמן המעבר של הספקים שנוצרו   •

 . , התלוי בקיבול הדיודהRCתגובת התדר החשמלי כפי שנקבע על ידי קבוע הזמן  •

 . הדיפוזיה האיטית של נשאים הנוצרים מחוץ לאזור הדלדול  •

 : זמן עלייה 

מערך השיא לאחר הפעלת   90%-ל 10%-זמן עלייה הוא הזמן שלוקח לאות הפלט לעלות מ

 . מידיהקלט באופן 

 ירידה: זמן 
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מערך השיא לאחר כיבוי הקלט  10%-ל 90%-הוא הזמן שלוקח לאות הפלט לרדת מ ירידה זמן 

 בפתאומיות. 

 

 יתרונות וחסרונות של סיב אופטי 

 יתרונות של סיבים אופטיים 

כבל סיבים אופטיים יכול להכיל רוחב פס ומהירות גבוהים   -מהירות משופרים  רוחב פס ו •

 במיוחד. הכמות העצומה של נתונים שניתן לשלוח היא אולי היתרון החשוב ביותר. 

עלות השקעה סבירה: ככל שהשוק לסיבים אופטיים גדל באופן דרמטי, כך גם מחירי   •

ם המייצרים פריט זה המשיך לעלות  הוצאות ההון ירדו מאוד כאשר מספר יצרני הסיבי

 עקב הצורך המוגבר בסיבים אופטיים. 

פחות פגיעה באות: אובדן האות בכבלים סיבים אופטיים נמוך משמעותית מאשר בכבלי   •

נחושת. בניגוד לחיבורי נחושת, לסיבים אופטיים אין עיוות הצלבה. פחות פיזור כוח ומרחק  

 ממוצע מורחב של העברת נתונים אפשריים. 

יותר וקל יותר: סיבים אופטיים הם קלים יותר במשקל מכבל נחושת ואולי אפילו יפתחו   דק •

לממדים נמוכים משמעותית. הם דקים וקלים יותר מאשר חיבורי חוטי נחושת מקבילים,  

 מה שהופך אותם להשלים טוב יותר להגדרות שבהן השטח הוא מועט.

שנים,   100-אופטיים הוא בדרך כלל כ אורך חיים: אורך החיים השימושי של כבל סיבים •

 מה שהופך אותו להחזר נוח על ההשקעה.

דחפי אור: בניגוד לתקשורת חשמלית הנשלחת דרך כבלי הנחושת, אותות אור מסיב אחד   •

 אינם חופפים לאלו מסיבים אחרים באותו סיב. 

כן הם  הגנה על נתונים: כבלי סיבים אופטיים אינם מייצרים קרינה אלקטרומגנטית, ול  •

 . בעת שידור או שליחת מידע, חוטים אלו עמידים בפני חבלה. "גניבה"מורכבים ביותר ל

. כבל סיב  ממד סיבים אופטיים הרבה יותר גמישים וניתנים להתאמה מחוטי נחושת מאותו   •

אופטי ניתן להגדרה, מתכופף ללא מאמץ ועמיד בפני רוב הרכיבים החומציים הבאים  

וון שהסיבים האופטיים האלה כל כך דקים, הם לא באמת  במגע עם חוטי נחושת. מכי

 נשברים כאשר הם מתפתלים סביב זוויות בגודל של סנטימטרים בודדים בלבד. 

 נוחות ההתקנה: תהליך ההתקנה הוא די פשוט. •

 חסרונות של סיבים אופטיים 

פולטים  הספק מופחת: הספק של מקורות פולטי אור מוגבל מאוד. למרות שניתן להשיג  •

 בעלי הספק גבוה כדי להגביר את אספקת החשמל, הם מגיעים בעלות מצטברת. 

עמידות: בהשוואה לכבלי מתכת אחרים, סיבים אופטיים עדינים יותר ורגישים במיוחד   •

לשבירה. למרות הזריזות הנוספת שלו, סיבים אופטיים שבריריים ונוטים לנזק יותר מכבלי  

 ם אופטיים צריכים להיעשות בזהירות רבה. נחושת. טיפול ותחזוקה של סיבי

מרחק ממוצע בין משדר למקלט: יש לצמצם את האורך בין המשדר למקלט למינימום, או   •

 שיראו את ההחזרים הכרחיים כדי למקסם את עוצמת האות. 

איחוי או חיבור: סיבים אופטיים מצריכים בהכרח העסקת מומחים מקצועיים ומוסמכים   •

 כמו גם בדיקה והערכה בעת חיבור סיבים אופטיים יחד. לחבור היתוך אופטי, 

 

 תקשורת אל חוטית

 מגלי קול עד גלי חלל  -ספקטרום של גלים  
 מה זה גל? 
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כשאנחנו חושבים על המילה "גל" אנחנו בדרך כלל מדמיינים מישהו מזיז את היד שלו קדימה  

כדי  מים שנכנס מהאוקיינוס ואחורה כדי להגיד שלום או אולי אנחנו חושבים על קיר מתפתל של  

 להתרסק על החוף. 

בפיזיקה, גל הוא הפרעה שעוברת בחלל ובחומר ומעבירה אנרגיה ממקום למקום. כאשר לומדים  

 גלים חשוב לזכור שהם מעבירים אנרגיה, לא חומר. 

 גלים בחיי היומיום 

רעיד את עור התוף  יש המון גלים מסביבנו בחיי היומיום. צליל הוא סוג של גל שנע בחומר ואז מ

שלנו כדי שנוכל לשמוע. אור הוא סוג מיוחד של גל המורכב מפוטונים. אתה יכול להפיל סלע 

גלים( כדי לבשל  לתוך בריכה ולראות גלים נוצרים במים. אנחנו אפילו משתמשים בגלים )מיקרו

 את האוכל שלנו ממש מהר. 

 גלים מכניים וגלים אלקטרומגנטיים 

 גלים כמכניים או אלקטרומגנטיים. ניתן לסווג את כל ה 

גלים מכניים הם גלים שדורשים מדיום. זה אומר שצריך להיות להם איזשהו עניין לעבור דרכו.  

גלים אלה נעים כאשר מולקולות בתווך מתנגשות זו בזו ומעבירות אנרגיה. דוגמה אחת לגל מכני  

וא לא יכול לעבור דרך ואקום. הוא  היא קול. צליל יכול לעבור דרך אוויר, מים או מוצקים, אבל ה 

צריך את המדיום שיעזור לו לנסוע. דוגמאות אחרות כוללות גלי מים, גלים סיסמיים וגלים  

 העוברים דרך מעיין. 

גלים אלקטרומגנטיים הם גלים שיכולים לעבור דרך ואקום )חלל ריק(. הם לא צריכים מדיום או  

ם שנוצרים על ידי חלקיקים טעונים. דוגמאות  חומר. הם עוברים דרך שדות חשמליים ומגנטיי 

 לגלים אלקטרומגנטיים כוללים אור, גלי מיקרו, גלי רדיו וקרני רנטגן. 

 גלים רוחביים וגלים אורכיים 

 דרך נוספת לתאר גל היא לפי הכיוון שההפרעה שלו נעה. 

הגל נע  גלים רוחביים הם גלים שבהם ההפרעה נעה בניצב לכיוון הגל. אתה יכול לחשוב על 

משמאל לימין, בעוד ההפרעה נעה למעלה ולמטה. דוגמה אחת לגל רוחבי היא גל מים שבו  

המים נעים למעלה ולמטה כשהגל עובר דרך האוקיינוס. דוגמאות נוספות כוללות מיתר מתנודד  

 וגל אוהדים באצטדיון )האנשים נעים מעלה ומטה בזמן שהגל נע סביב האצטדיון(. 

 רת הגלים מושגים בסיסיים בתו

ספיגה היא כאשר חלק מהאנרגיה של הגל נלקחת כאשר גל נתקל   -  Absorptionספיגה  •

 בתווך. 

מדד תזוזה של הגל ממצב המנוחה שלו. ככל שהמשרעת של גל   - Amplitude משרעת •

 גבוהה יותר, כך האנרגיה שלו גבוהה יותר. 

אומרים ששני גלים הם קוהרנטיים כאשר יש ביניהם הפרש פאזה   -  Coherence  קוהרנטיות •

 קבוע.

 הפסגה היא הנקודה הגבוהה ביותר של גל. ההפך מהפסגה היא השוקת.  -  Crestפסגה  •

 

 עקיפה היא כאשר גל נשאר באותו מדיום, אך מתכופף סביב מכשול.  - Diffraction עקיפה •
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גלים אלקטרומגנטיים הם גלים שיכולים לעבור  – Electromagnetic Wavesגלים אלקטרומגנטיים  

 דרך ואקום. הם לא צריכים מדיום. אור הוא סוג של גל אלקטרומגנטי.

התדירות של גל היא מספר הפעמים בשנייה שגל עובר במחזוריות.   - Frequency תדירות •

 התדירות היא היפוך של התקופה. 

 מדידה של עוצמתו של גל השווה להספק חלקי השטח.   - Intensity עוצמה  •

 הפרעה היא כאשר גל אחד בא במגע עם גל אחר.  - Interference הפרעה •

 

גל אור הוא סוג מיוחד של גל אלקטרומגנטי בעל תדר בספקטרום   – Light wave גל אור •

 הנראה. 

 של התדר. תקופה של גל היא הזמן בין פסגות גלים. זה היפוך  -  Period תקופה •

קיטוב הוא כאשר גל מתנודד בכיוון מסוים. גלי האור מקוטבים   - Polarization קיטוב •

 לפעמים על ידי מסנן מקטב מיוחד. 

השתקפות מתרחשת כאשר גל קופץ מגבול, משנה כיוון אך נשאר    - Reflection השתקפות •

 באותו מדיום. 

 כאשר גל עובר ממדיום אחד למשנהו. השינוי בכיוון ובאורך הגל  - Refraction שבירה •

מקדם השבירה הוא מספר המתאר כיצד האור עובר   - Refractive Index אינדקס השבירה •

דרך תווך ספציפי. למדומים שונים יש אינדקסי שבירה שונים. מקדם השבירה של ואקום  

 .1-מוגדר כ 

גדולה   דהאמפליטו עם  ד להתנדנתהודה היא הנטייה של מערכת  - Resonanceתהודה  •

  יותר בתדרים מסוימים מאשר בתדרים אחרים. 

•  

גלי קול הם גלים מכניים הנגרמים מרטט. גלי קול נשמעים על ידי   – Sound wave גל קול .1

 האוזניים שלנו. 

 גל עומד הוא גל שנשאר במצב קבוע.  - Standing waveגל עומד  .2

 צב לכיוון הגל. גל רוחבי הוא גל שבו ההפרעה נעה בני - Transverse רוחביגל  .3

 

גל הוא הפרעה נעה במרחב ובחומר. גלים מעבירים אנרגיה ממקום אחד   - Waveגל  .4

 למקום אחר, אבל לא חומר. 

 

אורך הגל של גל הוא המרחק בין שתי נקודות מתאימות במחזוריות גב  - Wavelengthאורך גל  

 אל גב של גל. לדוגמה, בין שני פסגות של גל. 
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 סוגי גלים 

ניתן לחלק את הגלים לקטגוריות שונות בהתאם למאפיינים שלהם. להלן אנו מתארים כמה 

 מהמונחים השונים שבהם משתמשים מדענים כדי לתאר גלים. 

 גלים מכנים: 

 

מתאר גלי קול בתדירות מתחת לגבול התחתון של השמיעה האנושית )בדרך כלל  אינפרסאונד

רגה ככל שהתדר פוחת, ולכן כדי שבני אדם יקלוט  הרץ(. השמיעה הופכת פחות רגישה בהד 20

 אינפרסאונד, לחץ הקול חייב להיות גבוה מספיק.

 קילו הרץ )גבול עליון הולך וקטן עם עליית גיל(.  20-הרץ ל 20תחום השמע נע בתדרים בין 
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האנושית. אולטרסאונד הוא גלי קול עם תדרים גבוהים מהגבול הנשמע העליון של השמיעה  

אולטרסאונד אינו שונה מצליל "רגיל" )נשמע( בתכונותיו הפיזיקליות, אלא שבני אדם אינם יכולים  

הרץ( במבוגרים   20,000הרץ )- קילו 20-לשמוע אותו. מגבלה זו משתנה מאדם לאדם והיא כ

 הרץ.- הרץ ועד מספר גיגה- קילו 20-צעירים בריאים. מכשירי אולטרסאונד פועלים בתדרים מ 

ולטרסאונד משמש בתחומים רבים ושונים. מכשירים אולטראסוניים משמשים לאיתור עצמים  א

 ולמדוד מרחקים. הדמיית אולטרסאונד או סונוגרפיה משמשת לעתים קרובות ברפואה.  

בבדיקה לא הרסנית של מוצרים ומבנים, נעשה שימוש באולטרסאונד כדי לזהות פגמים בלתי  

לטרסאונד משמש לניקוי, ערבוב והאצת תהליכים כימיים. בעלי  נראים. מבחינה תעשייתית, או 

 ים משתמשים באולטרסאונד לאיתור טרף ומכשולים. דולפינחיים כמו עטלפים ו

 

 

 גלים אלקטרומגנטים 

הם גלים שנוצרים כתוצאה מרעידות בין שדה חשמלי לשדה    EMגלים אלקטרומגנטיים או גלי 

 מורכבים משדות מגנטיים וחשמליים מתנודדים.   EMמגנטי. במילים אחרות, גלי 

גלים אלקטרומגנטיים נוצרים כאשר שדה חשמלי בא במגע עם שדה מגנטי. לפיכך הם ידועים  

טרומגנטי מאונכים )בזוויות  כגלים 'אלקטרומגנטיים'. השדה החשמלי והשדה המגנטי של גל אלק

 .EM-ישרות( זה לזה. הם גם מאונכים לכיוון גל ה 

בוואקום. הם לא מוסטים על ידי השדה   x 108 ms-1 3.00נעים במהירות קבועה של  EMגלי 

החשמלי, ולא על ידי השדה המגנטי. עם זאת, הם מסוגלים להראות הפרעות או עקיפה. גל  

בין אם זה אוויר, חומר מוצק או ואקום. זה לא צריך  -ל דבר אלקטרומגנטי יכול לעבור דרך כ

מדיום כדי להפיץ או לנסוע ממקום אחד למשנהו. גלים מכניים )כמו גלי קול או גלי מים(, לעומת  

הם גלים 'רוחביים'. המשמעות היא שהם נמדדים לפי   EMזאת, זקוקים לאמצעי תנועה. גלי 

ק בין הנקודות הגבוהות/נמוכות ביותר של שני גלים  המשרעת )גובה( ואורך הגל שלהם )המרח

 עוקבים(. 

הנקודה הגבוהה ביותר של גל ידועה בשם 'פסגה', ואילו הנקודה הנמוכה ביותר מכונה 'שוקת'.  

ניתן לפצל גלים אלקטרומגנטיים למגוון של תדרים. זה ידוע בתור הספקטרום האלקטרומגנטי.  

 יקרו, גלי אינפרא אדום, קרני רנטגן, קרני גמא וכו'. הם גלי רדיו, גלי מ   EMדוגמאות לגלי 

 גלים אלקטרומגנטים מתחלקים לתחומים הבאים: 
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רדיו: הרדיו שלך לוכד גלי רדיו הנפלטים מתחנות רדיו, ומביא את המנגינות האהובות עליך. גלי  

 רדיו נפלטים גם על ידי כוכבים וגזים בחלל. 

ורן שלך תוך דקות ספורות, אבל משמשת גם  מיקרוגל: קרינת המיקרוגל תבשל את הפופק

 אסטרונומים כדי ללמוד על מבנה הגלקסיות הסמוכות. 

אינפרא אדום: משקפי ראיית לילה קולטים את האור האינפרא אדום הנפלט מהעור והחפצים  

 שלנו בחום. בחלל, אור אינפרא אדום עוזר לנו למפות את האבק בין כוכבים. 

 זהות אור נראה. גחליליות, נורות וכוכבים כולם פולטים אור נראה. : העיניים שלנו מאור הנראה

אולטרה סגול: קרינה אולטרה סגולה נפלטת מהשמש והיא הסיבה לכך שהעור משתזף ונשרף.  

 גם כן.  UVעצמים "חמים" בחלל פולטים קרינת 

דות  רנטגן: רופא שיניים משתמש בקרני רנטגן כדי לדמיין את השיניים שלך, ואבטחת ש גלי

 התעופה משתמשת בהן כדי לראות דרך התיק שלך. גזים חמים ביקום פולטים גם קרני רנטגן.

קרני גמא: רופאים משתמשים בהדמיית קרני גמא כדי לראות את הגוף שלך. מחולל קרני הגמא  

 הגדול מכולם הוא היקום. 
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 גלי רדיו 
למרחקים ארוכים ויכולים לחדור לבניינים בקלות, כך ( קלים להפקה, יכולים לנוע RFגלי רדיו )

כיווני, כלומר הם  -שהם נמצאים בשימוש נרחב לתקשורת, הן בפנים והן בחוץ. גלי רדיו הם גם כל 

 נעים לכל הכיוונים מהמקור, כך שהמשדר והמקלט אינם צריכים להיות מיושרים בקפידה פיזית. 

ים נמוכים, גלי רדיו עוברים היטב דרך מכשולים, אך  המאפיינים של גלי רדיו תלויים בתדר. בתדר

הכוח יורד בחדות עם מרחק. הנחתה זו נקראת אובדן נתיב. בתדרים גבוהים, גלי רדיו נוטים לנוע  

בקווים ישרים ולהקפיץ מכשולים. אובדן נתיב עדיין מפחית את הספק, אם כי האות המתקבל 

דיו בתדר גבוה נספגים גם בגשם ובמכשולים  יכול להיות תלוי מאוד גם בהשתקפויות. גלי ר

אחרים במידה רבה יותר מאשר אלה בתדר נמוך. בכל התדרים, גלי רדיו נתונים להפרעות של 

 מנועים וציוד חשמלי אחר. 

מעניין להשוות את הנחתה של גלי רדיו לזה של אותות במדיה מונחית. עם סיבים, משדלים וזוג  

עבור זוג מעוות. ברדיו,   m 100-ל dB 20חידת מרחק, למשל מעוות, האות יורד באותו חלק לי

להכפלה בשטח פנוי.   dB 6האות יורד באותו חלק שבו המרחק מכפיל את עצמו, למשל 

התנהגות זו פירושה שגלי רדיו יכולים לעבור מרחקים ארוכים, והפרעה בין משתמשים היא בעיה.  
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מסיבה זו, כל הממשלות מסדירות בקפדנות את השימוש במשדרי רדיו, למעט חריגים בולטים  

 בודדים. 

 

 [(. 1תדרי העברת הנתונים במדיה שונה. )מספר של טננבאום ]

 קשר ישיר וקשר עקיף )בעזרת יונוספרה(.  –אפשרויות לשדר גלי רדיו  2ישנם 

 

 

, גלי רדיו עוקבים אחר הקרקע. ניתן לזהות את הגלים הללו במשך אולי  MF-ו VLF, LF תחומיםב

משתמש ברצועת  AMק"מ בתדרים הנמוכים יותר, פחות בתדרים הגבוהים יותר. שידור רדיו  1000

MF לשמוע בקלות את גלי הקרקע מתחנות הרדיו של בוסטון , וזו הסיבה שלא ניתןAM  .בניו יורק

גלי רדיו בלהקות אלה עוברים בקלות דרך בניינים, וזו הסיבה שמכשירי רדיו ניידים עובדים בתוך  

 הבית. הבעיה העיקרית בשימוש ברצועות אלה לתקשורת נתונים היא רוחב הפס הנמוך שלהן.

נוטים להיספג על ידי כדור הארץ. עם זאת, הגלים המגיעים   , גלי הקרקעVHF-ו  HF בתחומים

ק"מ,  500עד  100ליונוספרה, שכבת חלקיקים טעונים המקיפה את כדור הארץ בגובה של 

נשברים על ידה ונשלחות חזרה לכדור הארץ. בתנאים אטמוספריים מסוימים, האותות יכולים  
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בלהקות אלה כדי לדבר למרחקים  להקפיץ מספר פעמים. מפעילי רדיו חובבים משתמשים 

 . VHF-ו HFארוכים. הצבא גם מתקשר ברצועות 

)בטווח תדרים בין   FMקילו הרץ( ,   1500עד  450)בטווח בין   AMשידורי רדיו ניתן לבצע בעזרת  

 PCMושידורי טלוויזיה לווינית(,  WiFi ,GSM)שימושי בטכנולוגיות כמו   PMמגה הרץ(,   108עד  88

(Pulse Code Modulation )–  עיבוד אות ספרתי בטווח של גליFM . 

 שימוש: 

 שידורי אודיו, טלפוניה, ווידאו, ניווט, מק"מים, רדיו ספרתי, בקרה בעזרת רדיו. 

   הספק נמוך, הספק גבוה, ספקטרום פרוס.שיטות של רדיו:  3ישנם 

 יתרונות: 

ראייה וחסימות פיזיות בין  זה מאפשר חוסר קו  - לא מצריך חיבור פיזי בין מכשירים  •

 מכשירים 

 קיים תקן עולמי המאפשר למכשירים רבים להתחבר  •

 אין צורך בכבלים  •

 מכשירים שאינם מוגבלים לפי מיקום  •

 :חסרונות 

 . מרחק  עם עלייתעוצמת האות   הפחתת •

 . יכול להיות פרצות אבטחה •

 מושפע מתנאי מזג אוויר. •

 

 הספק נמוך: 

תקשורת אלחוטית התומכת   WiFi -באמצעות תדרי רדיו, הידועה גם כ זוהי תקשורת אלחוטית  

)רוחב פס של עד   g 802.11(; 11Mbps)רוחב פס של עד  b 802.11בשלושה תקנים עיקריים: 

54Mbps ;)n 802.11  עם רוחב פס גבוה יותר( יישומים: מחשבים ניידים אלחוטיים בארגון; גישה(

רנט וכו'; מחשבים ניידים בשימוש בבית; מחשבים בבית;  אלחוטית בבתי מלון, בתי קפה באינט

 WiFiאנו נלמד את הנושא של   טלפונים ניידים / מחשבי כף יד; קונסולת משחקים; מדפסות.

 . 7לעומק בפרק 

. גם נושא זה נלמד לעומק Bluetoothדוגמה אחרת להספק נמוך זה תקשורת באמצעות תקשורת 

 .7בפרק 

 הספק גבוה: 

ין שידור הספק נמוך והספק גבוה זה מרחק השידור וצורך באישורים מגורמים  הבדל העיקרי ב

יכול להיות מצב שתדר שאתם רוצים לתפוס, תפוס באופן   –ממשלתיים אחראיים על התקשורת 

  –חלקי או שמור לשימוש עתידי. צריכים גם לבדוק שאין השפעת השידור על בריאות האדם 

 פריע לבעלי חיים.  אנרגיה גבוהה של השידור יכולה לה

כדי למנוע כאוס מוחלט, ישנם הסכמים לאומיים ובינלאומיים לגבי מי יכול להשתמש באילו  

תדרים. מכיוון שכולם רוצים קצב נתונים גבוה יותר, כולם רוצים יותר ספקטרום. ממשלות  

חברות   :, טלוויזיה וטלפונים ניידים, כמו גם מתחריםFM-ו  AMלאומיות מקצות ספקטרום לרדיו 

 ITU-Rטלפון, משטרה, ניווט, צבא, ממשל ומשתמשים רבים אחרים. ברחבי העולם, סוכנות של 

(WRC)    מנסה לתאם הקצאה זו כך שניתן יהיה לייצר מכשירים שעובדים במספר מדינות. עם
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, FCC (Federal Communication Commission)-, וה ITU-Rזאת, מדינות אינן מחויבות להמלצות  

)בדרך כלל   ITU-Rההקצאה עבור ארצות הברית, דחתה מדי פעם את ההמלצות של  שעושה את

 בגלל שהן דרשו מקבוצה בעלת עוצמה פוליטית כלשהי לוותר על כמה חלק מהספקטרום(. 

כמו טלפונים ניידים, ישנה בעיה נוספת של גם כאשר חלק מהספקטרום הוקצו לשימוש כלשהו, 

רים. שלושה אלגוריתמים היו בשימוש נרחב בעבר.  איזה ספק מותר להשתמש באילו תד

האלגוריתם העתיק ביותר, המכונה לעתים קרובות תחרות היופי, דורש מכל ספק להסביר מדוע  

הצעתו משרתת את האינטרס הציבורי בצורה הטובה ביותר. פקידי ממשלה מחליטים מאיזה 

הו מעניק רכוש בשווי  מהסיפורים הנחמדים הם הכי נהנים. העובדה שפקיד ממשלתי כלש

מיליארדי דולרים לחברה האהובה עליו מוביל לעתים קרובות לשוחד, שחיתות, נפוטיזם, וגרוע 

מכך. יתר על כן, אפילו לפקיד ממשלתי ישר בקפדנות שחשב שחברה זרה יכולה לעשות עבודה  

 טובה יותר מכל אחת מהחברות הלאומיות, יהיה צורך להסביר הרבה. 

 ספקטרום פרוס: 

טכניקות טלקומוניקציה שבהן אות מועבר ברוחב פס הגדול בהרבה מתכולת התדר של המידע 

המקורי. קפיצת תדר, התפשטות ישירה ברצף, ערבול בזמן ושילובים של טכניקות אלו הם צורות 

 . פרוס של ספקטרום 

 

Spread Spectrum ורת מתייחס למערכת שפותחה במקור עבור יישומים צבאיים, כדי לספק תקש

  פרוסמאובטחת על ידי הפצת האות על פני רצועת תדרים גדולה. הרעיון מאחורי הספקטרום ה

הוא להשתמש ברוחב פס רב יותר מההודעה המקורית תוך שמירה על אותו כוח אות. לאות של 

ספקטרום מפוזר אין שיא ברור בספקטרום. זה הופך את האות לקשה יותר להבחין בין רעש ולכן  

 בלימה או ליירט. קשה יותר ל

שנים לפני ספירה. רעיון הייה לפרק  33רעיון של ספקטרום פרוס נולד מרעיון של קיסר יוליוס 

 הודעה לאותיות ולשלוח אותם בערוצים שונים.

 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


520 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

 

 

 

 Spread Spectrum-סיבות להשתמש ב

  מופצים על פני טווח רחב של תדרים ולאחר מכן נאספים ומתקבליםפרוש אותות ספקטרום 

 בחזרה למקלט. מצד שני, אותות רחבי פס הם דמויי רעש ומאתגרים לזיהוי. 

 אומץ ביישומים צבאיים בגלל עמידותו בפני חסימה וקשיי יירוט. פרוש בתחילה, הספקטרום 

 כעת, זה משמש גם בתקשורת אלחוטית מסחרית. 

 הוא מועדף ביותר בגלל יכולת ניצול רוחב הפס השימושית שלו. 

 ם מרווחשימוש בספקטרו

ישנן סיבות רבות להשתמש בטכניקת הספקטרום המפוזר הזו לתקשורת אלחוטית. להלן כמה  

 סיבות: 

 זה יכול להקים בהצלחה אמצעי תקשורת מאובטח.  •

 זה יכול להגביר את ההתנגדות להפרעות טבעיות, כגון רעש ושיבוש, כדי למנוע זיהוי.  •

 )למשל, בקישורי לוויין למטה(. זה יכול להגביל את צפיפות שטף הכוח  •

 זה יכול לאפשר תקשורת עם גישה מרובה.  •

 ישנן שתי טכניקות עיקריות להפיץ את הספקטרום: 

1 )Frequency hoping (FH  מה שגורם לאות הפס הצר לקפוץ בפסים צרים אקראיים ברוחב פס ,)

 גדול יותר. 

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


521 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

מהיר לנתונים כדי להפוך אותם לגדולים  ( המציג מעבר פאזה DS) Direct sequence( רצף ישיר 2

 יותר ברוחב הפס. 

 : QPSKמייצר קוד 

 

 יתרונות: 

 . תקשורת מאובטחת מכיוון שהאות "מוסתר" כמו רעש.פרטיות •

 פס.  ואי הפרעה לאותות אחרים באות •

 ( CDMAאפשר לשתף תדר וזמן בו זמנית ) •

 הגנה מפני חסימה.  •

 

 חסרונות: 

 רוחב הפס )מעגלי פס רחב, מודל ערוץ למערכות רחב פס מתנהג שונה בתדר(.  תהגדל •

 המורכבות.  תהגדל •

 קרקעיים מיקרו גלים 
הרץ, הגלים נעים בקווים כמעט ישרים ולכן יכולים להיות ממוקדים באופן צר.  - מגה 100מעל 

זיה הלוויין ריכוז כל האנרגיה לתוך אלומה קטנה באמצעות אנטנה פרבולית )כמו צלחת הטלווי

המוכרת( נותן יחס אות לרעש הרבה יותר גבוה, אך אנטנות השידור והקליטה חייבות להיות  

מיושרות במדויק אחת עם השנייה. בנוסף, כיווניות זו מאפשרת למספר משדרים מסודרים בשורה  

לתקשר עם מקלטים מרובים ברצף ללא הפרעות, בתנאי שמקפידים על כללי מרווח מינימליים.  

גלים הללו את לב מערכת השידור   פני הסיבים האופטיים, במשך עשרות שנים היוו המיקרול

 .Intelאם תהיו בחיפה, תוכלו לראות אנטנה כזאת על מבנה של הטלפונית למרחקים ארוכים. 

 גלים נעים בקו ישר, כך שאם המגדלים מרוחקים מדי זה מזה, כדור הארץ יפריע   מיקרו

יאטל לאמסטרדם(. לפיכך, יש צורך בהחזרים מעת לעת. ככל  )חשבו על קישור בין ס 

שהמגדלים גבוהים יותר, כך הם יכולים להיות רחוקים יותר זה מזה. המרחק בין המשחזרים עולה  

מטר, החזרים יכולים   100בגסות רבה עם השורש הריבועי של גובה המגדל. עבור מגדלים בגובה 

 ק"מ זה מזה.   80להיות במרחק של 
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לגלי רדיו בתדרים נמוכים יותר, גלי מיקרו לא עוברים היטב בבניינים. בנוסף, למרות   בניגוד

שהקרן עשויה להיות ממוקדת היטב במשדר, עדיין יש סטייה מסוימת במרחב. גלים מסוימים 

עשויים להישבר משכבות אטמוספריות נמוכות וייתכן שייקח מעט יותר זמן להגיע מהגלים  

ים עשויים להגיע מחוץ לפאזה עם הגל הישיר ובכך לבטל את האות. הישירים. הגלים המושה

השפעה זו נקראת דהיית ריבוי נתיבים והיא לרוב בעיה רצינית. זה תלוי במזג האוויר ובתדירות.  

מהערוצים שלהם במצב פעיל כחלפים כדי להפעיל אותם   10%חלק מהמפעילים מחזיקים 

 צועת תדרים מסוימת. כאשר דהיית ריבוי נתיבים מחסלת זמנית ר

 

- גיגה 10הדרישה ליותר ויותר ספקטרום דוחפת את המפעילים לתדרים גבוהים יותר. רצועות עד 

הרץ נוצרת בעיה חדשה: ספיגה על ידי מים.  - גיגה 4-רץ נמצאות כעת בשימוש שגרתי, אך בכה

דר אם אורכם של גלים אלו סנטימטרים ספורים בלבד ונספגים בגשם. האפקט הזה יהיה בס

מתכננים לבנות מיקרוגל חיצוני ענק לצליית ציפורים חולפות, אבל לתקשורת זו בעיה חמורה. 

כמו עם דהיית ריבוי נתיבים, הפתרון היחיד הוא לכבות קישורים שיורדים עליהם גשם ולנתב 

 סביבם. 

לסיכום, תקשורת מיקרוגל נמצאת בשימוש כה נרחב לתקשורת טלפונית למרחקים ארוכים,  

פונים ניידים, הפצת טלוויזיה ועוד מטרות, עד שנוצר מחסור חמור בספקטרום. יש לו כמה טל

יתרונות מרכזיים על פני סיבים. העיקרית שבהן היא שאין צורך בזכות קדימה כדי להניח כבלים.  

ק"מ והצבת עליה מגדל מיקרוגל, ניתן לעקוף לחלוטין   50על ידי רכישת חלקת אדמה קטנה כל 

 להתחיל כחברת טלפונים למרחקים ארוכים כל כך מהר.  MCIהטלפון. כך הצליחה  את מערכת

מיקרוגל הוא גם זול יחסית. הצבת שני מגדלים פשוטים )שיכולים להיות רק עמודים גדולים עם  

ק"מ   50 העברתארבעה חוטי חיבור( והצבת אנטנות על כל אחד מהם עשויים להיות זולים יותר מ

של סיבים דרך אזור עירוני פקוק או מעלה מעל הר, וזה עשוי להיות גם זול יותר מאשר חכירת 

הסיבים של חברת הטלפון, במיוחד אם חברת הטלפון עדיין לא שילמה אפילו במלואה עבור  

 הנחושת שהיא תלשה כשהיא הכניסה את הסיב. 

 תכונות של שידור מיקרו גלים: 

 .GHz 21-23 -ל GHz 4-6טווח התדרים של מיקרוגל יבשתי הוא בין 

 .Mbps 10 -ל Mbps 1גלים יבשתיים תומכים ברוחב הפס בין   מיקרו

מכיוון שהם דורשים מגדל גבוה    למרחקים גדולים יקריםו  גלים אלה אינם יקרים למרחקים קצרים 

 יותר למרחק ארוך יותר.

 י הסביבה ומגודל האנטנה. גלי המיקרו היבשתיים מושפעים מתנא 

 : יתרונות
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זול יותר מחפירת תעלות להנחת כבלים ותחזוקה של משחזרים וכבלים אם כבלים   שידור• 

 נשברים ממגוון סיבות. 

 חופש מזכויות רכישת קרקע הנדרשות להנחת, תיקון הכבלים.  המציע   שיטה• 

 • קלות תקשורת על פני שטח קשה. 

 קשר מעל אוקיינוסים. גלים יש את היכולת לת • למיקרו

 חסרונות: 

 • תקשורת במיקרוגל היא תקשורת לא בטוחה. 

• אותות מאנטנה בודדת עשויים להתפצל ולהתפשט בנתיבים מעט שונים אל האנטנה המקבלת. 

 פאזיים הללו מתחברים מחדש, הם מפריעים ומפחיתים את עוצמת האות. - כאשר האותות הבלתי

 ת מזג אוויר כמו גשמים, סופות רעמים וכו'. • התפשטות מיקרוגל רגישה להשפעו

 • הקצאת רוחב הפס מוגבלת ביותר במקרה של גלי מיקרו. 

 • עלות התכנון, ההטמעה והתחזוקה של קישורי מיקרוגל גבוהה. 

 

 בתחום מיקרו גלים   תתקשורת לווייני
הלוויינים הללו והוא משדר לשידור וקבלת אותות. האותות מועברים לחלל בו ממוקמים  ת משמש

 מחדש את האות למקום המתאים. 

חזר מכיוון שהוא רק מקבל את האות ומשדר אותו מחדש. הלוויינים צריכים  שפועל כמ לוויין

להיות מיושרים כראוי עם כדור הארץ כדי שמערכת זו תפעל. זהו עצם פיזי שמסתובב סביב כדור  

 הארץ בגובה ידוע. 

 ואמינה יותר בימינו ממערכות כבלים וסיבים אופטיים. תקשורת לוויינית גמישה 

מקבל את האות    לווייןבעזרת תקשורת לוויינית נוכל לתקשר עם כל נקודה על פני הגלובוס. 

 שמועבר מתחנת האדמה, והוא מגביר את האות.

 האות המוגבר משודר מחדש לתחנת אדמה אחרת.

אלומה צרה של אות אלקטרומגנטי. טווח   . זוהיuplinked-האות מתחנת האדמה ללוויין ידוע כ 

 .GHz 6.4עד  GHz 5.9התדרים הוא 

. זוהי אלומה רחבה של אות  downlinkאות מתחנת לוויין לתחנת אדמה ידוע בתור אותות 

 GHz 4.2 עד GHz 3.7(. טווח התדרים הוא EMאלקטרומגנטי )
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 MHz 500רוחב הפס המקסימלי של קישור למעלה ולמטה הוא 

 

 יתרונות: 

 • כיסוי השטח באמצעות שידור לווייני גדול למדי. 

• הנחת ותחזוקה של כבלים בין יבשתיים היא קשה ויקרה וכאן הלוויין מוכיח את עצמו  

 כאלטרנטיבה הטובה ביותר. 

 הפרסומת של הלוויין לאטרקטיבית. • השימוש הרב בתעבורה בין יבשתית הופך את 

 • לוויינים יכולים לכסות שטחים נרחבים בכדור הארץ. זה שימושי במיוחד עבור אזורים דלילים.

 חסרונות: 

 • מגבלות טכנולוגיות המונעות פריסה של אנטנות גדולות עם רווח גבוה על פלטפורמת הלוויין.

 נה נמוכים. • צפיפות יתר של רוחבי פס זמינים עקב רווחי אנט

 • עלות ההשקעה הגבוהה ועלות הביטוח הקשורה בסבירות משמעותית לכישלון. 

 שא. ונגל   ם שלמגבילים את תדרי  GHz 30• הפסדים אטמוספריים גבוהים מעל 

 גלי אינפרה אדום 
 גלי אינפרא אדום לא מונחים נמצאים בשימוש נרחב לתקשורת לטווח קצר.

רי וידאו ומערכות סטריאו משתמשים כולם בתקשורת  השלטים המשמשים לטלוויזיות, מכשי

אינפרא אדום. הם יחסית כיוונים, זולים וקלים לבנייה אבל יש להם חיסרון גדול: הם לא עוברים  

באופן    .דרך חפצים מוצקים. )נסה לעמוד בין השלט הרחוק לטלוויזיה ולראות אם זה עדיין עובד(

וכים לאור הנראה, הגלים מתנהגים יותר ויותר כמו  כללי, ככל שאנו עוברים מרדיו עם גלים אר 

 אור ופחות כמו רדיו. 

מצד שני, גם העובדה שגלי אינפרא אדום לא עוברים דרך קירות מוצקים היא יתרון. המשמעות  

היא שמערכת אינפרא אדום בחדר אחד בבניין לא תפריע למערכת דומה בחדרים או בניינים  

זיה של השכן שלך עם השלט הרחוק שלך. יתר על כן,  סמוכים: אינך יכול לשלוט בטלווי

אבטחת מערכות אינפרא אדום מפני האזנות טובה יותר מזו של מערכות רדיו בדיוק מסיבה זו. 

לפיכך, אין צורך ברישיון ממשלתי להפעלת מערכת אינפרא אדום, בניגוד למערכות רדיו,  

רא אדום יש שימוש מוגבל בשולחן  . לתקשורת אינפISMשחייבות לקבל רישיון מחוץ לרצועות 

, אך  IrDA (Infrared Data Association)העבודה, למשל, לחיבור מחשבים ניידים ומדפסות עם תקן  

 היא אינה שחקן מרכזי במשחק התקשורת. 
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ננומטר  700גל אינפרא אדום נמצא בין ספקטרום האור הנראה לגלי מיקרו. יש לו אורך גל של 

 . THz 430 -ל GHz 300בין מ"מ ותדרים נעים  1עד 

גל אינפרא אדום משמש למטרות תקשורת לטווח קצר מאוד כמו טלוויזיה וזה מרחוק. אינפרא  

אדום נע בקו ישר ולכן הוא כיווני מטבעו. בגלל טווח תדרים גבוה, אינפרא אדום לא יכול לחצות  

 מכשולים דמויי קיר. 

 אור אינפרא אדום לשידור: 

- אינפרא אדום הוא תדר האור שאינו נראה לעיניים. תדירות הגלים נעה בין שלוש מאות גיגה

. במקרה זה, הקרינה נמצאת באזור הספקטרום האלקטרומגנטי.  THzמחזורים לארבע מאות  

אינפרא אדום יכול להיות אמצעי תקשורת שמאפייניו שונים לחלוטין מאלו של תדרי רדיו.  

ינפרא אדום הוא שהוא לא יכול לחדור דרך קירות. מה שמרמז שלעתים  המאפיין ההכרחי של הא

קרובות הוא פשוט מוכל בתוך חלל. בגלל תכונה זו, נעשה שימוש באינפרא אדום לעתים קרובות  

 באופן שמפחית הפרעות ואת הסיכוי לעיבוד מחדש של פס דומה במספר חדרים. 

מידע האדיר שמוצע לשימוש, לעומת זאת,  יתרון נוסף של תקשורת אינפרא אדום הוא שאמצעי ה

לא נוצל במלוא היקפו. החיסרון העיקרי הוא שהשמש יוצרת קרינה בתוך פס האינפרא אדום. זה  

. פס האינפרא אדום משמש לעתים קרובות בפיתוח  IRעלול לגרום להפרעות רבות בתקשורת 

 אלחוטיות במהירות גבוהה במיוחד בעתיד.  LANשל רשתות 

 קנים: יישומים ות

הרגיל מספק  IRDA-C-(. הIRDAפותחו מספר תקנים עבור מעגל חשמלי אינפרא אדום משויך ) 

כיוונית המשמשת בהתקני מוליכים כמו עכברים; מקלדות,  -את התקנים לתקשורת הדו

 Kbits/sekהרגיל פועל בקצב מגע של שבעים וחמישה   IRDA-C- ג'ויסטיקים ומחשבים כף יד. ה

נפוץ מספק קצבי   IRDA-Dהוא עד שמונה מטרים. מקובל נוסף המכונה ולכן המרחק משתנה,  

מגהביט לשנייה עם מרחק של עד מטר אחד.   4מידע ממאה וחמש עשרה קילובייט לשנייה עד 

תוכנן כאלחוטי שונה מחיבור מכשירים כמו מחשבים ניידים למצביע. היתרי  IRהמעגל החשמלי 

עם זאת, מכשירים צריכים להישאר במיקומים שלהם.   שידור תכליתי לקצבי מידע גבוהים יותר. 

אולם השידור מאפשר גמישות נוספת, עם שיעורי מידע נמוכים יותר. יתרון אחד של אינפרא 

אדום הוא שאין צורך ברישיון סוכנות עצמאית לתואר עמית כדי להשתמש בו. החיסרון היחיד של 

ות או חפצים חלופיים ושהם יחידות  אותות אינפרא אדום הוא שהם לא יכולים לחדור לקיר

 מדוללות על ידי מקורות קלים חזקים. 
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  גלי אור 
העברת מידע  הספקטרום האלקטרומגנטי הגבוה ביותר שניתן להשתמש בו להעברת נתונים הוא  

 באמצעות לייזר.  ניתן להשיג את המטרהאור. בעזרת 

אדום של ספקטרום האור.   לאינפרהמערכות שידור לייזר אופטיות פועלות באזור הקרוב 

באמצעות אור לייזר קוהרנטי, קישורי קו ראייה אלחוטיים אלה מתאימים היטב לסביבות קמפוס  

ואזורים עירוניים, שבהם התקנת הכבלים אינה מעשית והביצועים של קווי חכור איטיים מדי. שלא 

ליירט נתונים הנעים באמצעות  , ולא ניתן FCCכמו שידור במיקרוגל, שידור לייזר אינו מצריך רישיון 

 קרן לייזר. 

שידור לייזר אינו שירות המסופק על ידי ספק, אלא שיטה עבור משתמשי רשת פרטיים לעקוף 

מנקודה לנקודה. מערכת   LANאת ספק המרכזיות המקומי עבור יישומים מסוימים, כגון חיבור 

ן ממשק אחר. בדרך כלל,  הלייזר משתלבת ברשת באמצעות מתג רשת, רכזת, גשר, נתב או התק

מערכת הלייזר משמשת כתחליף ישיר לכבל, שאחרת היה צורך לחיבור האתרים. מכיוון  

שמערכת הלייזר בדרך כלל מספקת קישוריות שקופה לפרוטוקול בשכבה הפיזית, היא אינה  

 מספקת כל פונקציית בדיקת שגיאות, גישור, ניתוב או משחזר בפני עצמה. 

מיושרים באמצעות גרף עמודות פשוט ונוהל נעילת טון. ניתן לחבר מחשב  הלייזרים בכל מיקום 

אישי ליחידות הלייזר כדי לספק מצב תפעולי, כגון עוצמת האות, וכדי ליישם אבחון מקומי  

 ומרוחק. 

 Mbps -בניינים במהירות ב- בנוסף להתקנה מהירה ופשוטה, מערכות לייזר מספקות קישורים בין

10 Ethernet, Ethernet full-duplex  ורשת מלאToken Ring  שלMbps 4/16  חלק מהמוצרים .

  רשתות  , ועדMbps 100 -ו Mbps 10 -מ Ethernetמספקים חיבורי מהירות לכל פרוטוקולי הרשת 

Mbps 100  

 

FDDI ו- ATM  שלMbps 155 מערכות הלייזר העדכניות ביותר משדרות במהירות של עד .Mbps 

622 . 

 

במערכת אחת. יחידות   Mbps 622ערכת מיקרוגל לא יכולה לספק תפוקה של בשלב זה, אף מ

הלייזר קטנות יותר מרבים מגדלי האנטנות הגדולות הנדרשות במערכות מיקרוגל, מה שמאפשר 

התקנה קלה יותר. לייזר הוא יתרון במיוחד כאשר כבלים סיבים אופטיים עשויים להיות קשה או  

אתרים מופרדים על ידי מים או שטח הררי. ניתן להתקין   בלתי אפשרי להשלים, כמו כאשר

מערכת לייזר בהרבה פחות זמן ממה שייקח להתקין כבל. מערכות לייזר יכולות לבטל את הצורך  

 בהפעלת כבל סיבים אופטיים לצרכי קישוריות זמניים כגון כנסים או אירועי ספורט. 

 

א אדום של האור המשמשים במערכות לייזר הוא שיטת שידור מאובטחת למדי. תדרי האינפר 

לייזר אינם נראים לעין בלתי מזוינת ומוגבלים לנתיב צר. היירוט קשה ודורש מהאקר לדעת את 

המיקום הפיזי של האלומה, וגם להיכנס ישירות לנתיב האלומה כדי לקבל את השידור באמצעות  

ש. ניתן להוסיף הצפנה  אלקטרוניקת זיהוי מורכבת. כל הפרעה בשידור תזוהה על ידי המשתמ

 אם תרצה. 
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לפעמים קרן לייזר תישבר על ידי להקות ציפורים או חסימה זמנית אחרת. בעוד שהאות יכול  

להשתבש כאשר משהו פורץ את נתיב האלומה, פרוטוקולי רשת רבים יטפלו בשיבוש על ידי  

 שליחת הנתונים מחדש, וההפסקה לא תהיה מורגשת למשתמשי הרשת.

 

ר השמש יכול לשבש תקשורת לייזר, מערכות מגיעות עם מסנני הפרעות מובנים כדי  למרות שאו

לחסום אורכי גל של אור מלבד אורכי גל הלייזר המשדרים. עם זאת, השמש עדיין מסוגלת  

מעלות חופף לקו הראייה של הטלסקופ. זה   0.5-להפריע לקליטת הנתונים אם הדיסק שלה ב 

למשך כמה דקות במקרה הגרוע, אבל זה מקור פוטנציאלי   צפוי להתרחש רק כמה ימים בשנה 

לטעויות. ניתן להימנע מכך על ידי כיוון מערכת הלייזר כך שהשמש נמצאת ישירות מאחורי אחד  

 מהמקלטים בכל זמן נתון. 

 

מערכות לייזר מספקות קישורים אלחוטיים במהירות גבוהה מבניין לבניין במהירויות רשת  

כות לייזר היא שהשידור יכול להיות מושפע מתנאים אטמוספריים  מלאות. מגבלה של מער

שיכולים להפחית את כמות אנרגיית האור הנקלטת על ידי המקלט ולהשחית את הנתונים  

הנשלחים. עם זאת, ציוד ניתוב, מיתוג או גישור מאפשר הורדת תעבורה ממערכת הלייזר לרשת 

 הקווית עד שהראות משתפרת.

יץ אטומים או מולקולות לפלוט אור באורכי גל מסוימים ומגביר את האור לייזר, מכשיר שממר

הזה, בדרך כלל מייצר קרן קרינה צרה מאוד. הפליטה מכסה בדרך כלל טווח מוגבל ביותר של 

אורכי גל גלויים, אינפרא אדום או אולטרה סגול. פותחו סוגים רבים ושונים של לייזרים, בעלי  

 לייזר הוא ראשי תיבות של "הגברת אור על ידי פליטת קרינה מגורה". מאפיינים מגוונים ביותר. 

 (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation .) 

 סוגים של אור מבחינת צבעים ופאזות:  3ישנם 

 אור שמכיל גלים עם אורכי גל שונים ופאזה שונה )אור לבן של שמש(.  –אור הטרו כרומטי 

 אור שמכיל גלים עם אורכי גל זהים ופאזה שונה )אור אדום(.  –אור הומו כרומטי 

(.  במקרה זה גלים לא  ראור שמכיל גלים עם אורכי גל זהים ופאזה זהה )אור לייז - אור קוהרנטי 

 מגבירים את האנרגיה הכללית של כל הקרן.  מורידים אנרגיה של גלים אחרים, אלא 

ועושים את   90%פוטונים עוברים תהליך העצה והגברת האנרגיה עד שהם מסוגלים לעבור מראה 

 כך הם יוצאים באותה פאזה.  –זה יחד 
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 מבנה של תותח לייזר: 

 

 כתבה מלאה נמצאת בכתובת:  – Britanica)תמונות באנציקלופדיה 

https://www.britannica.com/technology/laser   ) 

בגלל שימושי האור בתדר, הוא נוטה לנוע אך ורק בקו ישר. לפיכך השולח והמקבל חייבים  

אייה. מכיוון שהעברת הלייזר היא חד כיוונית, בשני קצוות התקשורת יש להתקין  להיות בקו הר 

מ"מ ולכן זו עבודה של  1את הלייזר ואת גלאי הצילום. קרן הלייזר היא בדרך כלל ברוחב של  

 דיוק ליישר שני קולטנים רחוקים שכל אחד מהם מצביע למקור הלייזר.
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 )מקלט(.  Rx-)משדר( ומגלאי צילום פועלים כ Tx- לייזר פועל כ

לייזרים לא יכולים לחדור מכשולים כמו קירות, גשם וערפל סמיך. בנוסף, קרן הלייזר מעוותת על 

 ידי רוח, טמפרטורת אטמוספירה או שינוי בטמפרטורה בנתיב. 

להפריע  מ"מ מבלי 1הלייזר בטוח להעברת נתונים מכיוון שקשה מאוד להקיש על לייזר ברוחב 

 לערוץ התקשורת.

 

 כך נראה מקלט/משדר של מערכת לייזר: 

 

 . קסטוריאנו הגהה: ליאל משה 
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 : יישומים בתקשורת 7פרק 

 RS232פרוטוקול 
 

 

 מבוא: 
ההתפתחות המהירה של טכנולוגיות הטלקומוניקציה,   ה של המאה הקודמת החל 60-בשנות ה 

בסטנדרטים להעברת  תקשורת השתמשו חברות רבות בארה"ב ובמדינות אחרות שייצרו ציוד 

 . םנתונים משלה 

 . התאמה שימוש בציוד זה גרם לבעיות ה

מחברים, מאפיינים חשמליים של אותות, אותות שירות, שיטות סנכרון היו שונים עבור חברות 

 שונות. 

 סיביות.  8ביטים וכו' עד  5ביטים, אחרים עם  4חלק מהפרוטוקולים מקודדים תווים עם 

בינלאומי להעברת נתונים סדרתיים הקשה על התפתחות תעשיית  התקן  ההיעדר 

 הטלקומוניקציה. 

( פיתח הנחיות ליצרני ציוד וכינה אותם "תקן EIA, איגוד תעשיות האלקטרוניקה )1962בשנת 

 ".232מומלץ 

תכליתי ככל האפשר, מה שאפשר ליצרנים רבים להמיר את -תוכנן להיות רב RS-232 - ממשק ה

 יוד שלהם בקלות לתקן זה. הצ

 '. וולט וכו ±25 ל   3להיות בין ± ביט, מתח האות יכול  8ל  5לקודד תווים בין  אפשרה ז

 אותות שירות, שהשימוש בהם היה אופציונלי.  16היו 

 לעבוד גם במצב העברת נתונים סינכרוני וגם אסינכרוני.  מאפשרזה היה  

 ומוניקציה. נאמנות זו לתקן התאימה ליצרני ציוד הטלק

 

, אשר לקח בחשבון שבע שנות ניסיון בתקן RS-232Cתיקון של תקן   EIA  -פרסם ה 1969בשנת 

RS-232A / B. 

 פינים והמאפיינים החשמליים של האות.  25בן  DB25  - לבסוף, חוקי מחבר ה
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 מהדורה זו הפכה לממשק העיקרי להעברת נתונים בערוצי תקשורת סדרתיים במשך שנים רבות.

 במבנים שלהם.  RS-232Cבינלאומיים ולאומיים החלו לכלול חלקים מתקן  תקנים

  םאת מחשבי 1984 בשנתו IBM XTאת המחשבים האישיים של  IBM חברת רה, שחר1983בשנת 

 אוניברסליים.  UARTעם מקלטים משולבים  IBM ATשל  יםהאישי

UARTs  פותחו על פי תקןRS-232Cסינכרוני. , הוא תמך רק בהעברת נתונים במצב א 

IBM XT  4תמך בעד UARTs  עצמאיים הנקראים יציאותCOM .)יציאות תקשורת( 

, כלומר. השתמשו במחבר  RS-232Cהתאימו לתקן   COM -בתחילה, המחברים של יציאות ה 

DB25p 25  .פינים 

 לא נעשה שימוש.  UART -ב RS-232Cברוב אותות השירות 

פינים במחשבים שלהם, שהשתמשו בשישה   9עם   DE9pהחלה להשתמש במחברי   IBMלכן, 

 . RS-232Cאותות שירות בתקן 

 .TIA-574פרסמה תקן חדש,  TIAכדי להכשיר את השימוש במחבר זה, 

 .RS-232Cפינים בציוד טלקומוניקציה באמצעות תקן  9אפשר שימוש במחבר בעל  TIA-574תקן 

החל   EIA -אומיים והלאומיים בתחום הטלקומוניקציה, תפקיד העם התפתחות הסטנדרטים הבינל

 להצטמצם. 

 כדי לשמור על תדמיתו.  EIA -ל RS  -שינה את שם התקנים מ  EIA -, ה1986בשנת 

 . TIA  לרדת ואחריותה עברה לאגודתתפקידה של העמותה המשיך 

 / TIA -( ו1991) TIA / EIA 232-Eבשם  RS-232Cהוציאה שתי מהדורות נוספות של תקן   TIA -ה

EIA 232-F (1997 .) 

תקנים אלה לא הביאו שום דבר חדש בהעברת נתונים סדרתיים; הם חוזרים כמעט לחלוטין על 

 . RS-232Cתקן 

 להתקיים, וברית יצרני האלקטרוניקה התעשייתית הפכה ליורשתה.  EIA -חדלה ה  1997בשנת 

 הם ארגוני סחר.   TIA  -ו  EIA - כיום ה
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 מבנה מילת שידור, רמות מתח, זמנים.  -  RS232הגדרת פרוטוקול תקשורת  

DTE -DCE . 

 

 ציוד ניתן לחלק לשתי קבוצות:  הכל 

DTE – Data Terminal Equipment  זה בדרך כלל מחשב הוא מתפקד בתורMaster. 

DCE – Data Communication Equipment  זה ציוד קצה כמוMODEM  . 

        

 

 

 שם הסבר

 Vo מקור מתח )מתח המקטר, כאשר מעגל של הצריכה מנותק(. 

 Ro התנגדות הכללית של גנרטור

 Co קיבול כללי של הגנרטור

 1V מתח בין קו ההספקה לבין קו האדמה 

 LC קיבול של מקלט 

 LR התנגדות של מקלט

 LE מתח הצרכן, כאשר מעגל של הצרכן מנותק 
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 . DCEלבין  DTEחיבור מלא בין 

 .RS-232סטנדרטים חשמלים של סטנדרט 
 

 שם הסבר

מקור מתח )מתח המקטר, כאשר מעגל של הצריכה מנותק(. לא יכול להיות  
 ± V 25 -יותר מ 

Vo 

 Ro התנגדות הכללית של גנרטור חייב להיות ללא השראות. אין ערך מוגדר.

 Co ר. קיבול כללי של הגנרטור. אין ערך מוגד

 V 15 ± 1V± לבין  V 3מתח בין קו ההספקה לבין קו האדמה בין 

 nF   LC 2.5 -קיבול של מקלט לא יותר מ

 kOhm 7. LRלבין  kOhm 3התנגדות של מקלט בין 

 V 2 ± LE  -מתח הצרכן, כאשר מעגל של הצרכן מנותק לא יותר מ

  גנרטור יכול לעבוד ללא עומס 

  A 0.5 - במקרה שיש קצר בין מקור ליעד זרם מקסימלי לא יכול להיות יותר מ

±, כאשר  V 15± לבין  V 5צריך להיות בתחום בין  1Vמתח  0LE= - במידה ו
 . kOhm 7לבין  kOhm 3נמצא בתחום בין   LRהתנגדות הגנרטור 

 

 

 רמות מתח של אותות:
 אות מידע: 

 –  V  3לבין  – V 15( בין Mark –" )שם של סיגנל 1"

  V  15לבין    V 3( בין Space –" )שם של סיגנל 0"

ON –  סיגנל סנכרון או שרות( בין(V 3    לביןV 15 

OFF -  סיגנל סנכרון או שרות( בין(V 15 –  לביןV 3 – 

 נקרא "אזור אסור".  V3לבין  – V3אזור בין 

 אסור: שגיאות של אזור 
 מצד אחד צריך לצאת מהצד השני.  תאות שנכנס לאזור מ  - מתאין כניסה חוזרת לאזור 

 אסור שיהיו תנודות בתוך אזור האסור. 
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 מהזמן של אות מידע(.  3% -מילי שנייה )ולא יותר מ 1-זמן מעבר דרך אזור האסור לא יותר מ

 במילי שניה.  V30מהירות עליית סיגנל צריכה להיות לא יותר 

  

 

 מבנה מילת שידור. 
 " 0( שתמיד "Start bitשידור מתחיל מסיבית התחלה )

סיביות בהתאם להסכמה בין הצדדים(. שידור תמיד   8לבין  5אחרי זה מתחיל שידור מילה )בין 

 . MSB -עד ל LSB - מתחיל מ

 ? "   - אנגלית וסימנים: ". , ! רווח ה  הם: אותיות קטנות בלבד בשפשים היולא משתמ  –סיביות  5

נגלית וסימנים: ". , ! ה האיום: אותיות קטנות וגדולות בשפכמעט לא משתמשים ה –סיביות  6

 : ; % ()? "    -רווח  

כמעט לא משתמשים היום, אלא אם כן אין שימוש בשפה שנייה, כאשר משתמשים   –סיביות  7

 )חלק הבין לאומי(.   ASCIIלבד )באותיות לטיניות(. חצי תחתון של קוד אנגלית בהבשפה 

מלאה. חצי עליון של טבלה ניתן  ASCII. טבלת 232RSהכי שימושי היום בפרוטוקול   –סיביות  8

 לשפת המדינה )לא כולל שפות עם מספר גדול של אותיות כמו סינית, יפנית וכו'(.  התאיםל
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אפשרויות לקבוע סיבית זוגיות: להשלים   5ישנם  –ך מו"מ בין הצדדים  סיבית זוגיות נקבע בתהלי

 " קבוע, ללא סיבית זוגיות. 0" קבוע, "1זוגי, "-כמות אחדים לזוגי, לאי 

 לזיהוי שגיאות, וניתן לחשב אותה בשתי דרכים: זוגי או אי זוגי.  ת• סיבית זוגיות משמש
" תמיד  1ר הסיביות במצב לוגי "מספ  ) זוגי ( EVEN • כאשר משתמשים בזוגיות מסוג  

 צריך לצאת זוגי. 
" תמיד  1מספר הסיביות במצב לוגי " זוגי (- ) אי ODD משתמשים בזוגיות מסוג• כאשר 

 זוגי. -צריך לצאת אי 
שגורמות לשינוי של סיבית  שגיאות לאתר את כל השגיאות, רק  ת מערכת לא מסוגלה • 

 (. 7או  5או   3או  1זוגי )-בכמות אי
 מערכת לא מסוגלת לאתר כמות זוגית של שגיאות. ה •

אלא רק האם הייתה    –מערכת לא מסוגלת להצביע על מיקום של השגיאה ה •
 שגיאה או לא גם במקרה שהייתה שגיאה בודדת. 

• בדרך כלל לא משתמשים בבדיקה מסוג הזה בתקשורת ובד"כ הגדרה של סיבית  
 ". Noneזוגיות תהיה "
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סיביות. )בהתאם   2סיביות או  1.5( עצירה. ישנם אפשרויות של סיבית בודדת, סיביות ' מססיבית ) 

 ".  1למו"מ בין הצדדים ובעיקר כתלות במהירות השידור(. סיבית העצירה תמיד "

 

סיביות התחלה ועצירה ממסגרות העברת נתונים ומודיעה למקלט על התחלה ועצירה  
 של העברת נתונים. 

מחדש עם שעון  פשר למתנד הפנימי להסתנכרן העצירה היא לא  סיבית• מטרת 
מחדש הוא עלול    אחרי כל תו של נתונים. אם זה לא מסתנכרן קורההמערכת. זה 

 בצורה לא נכונה.  לקרוא את התו הבא
 ” ( catch it’s breath• סיביות עצירה מאפשרות למקלט "לתפוס את נשימתו".  )“

ש לא נכון את הנתונים בדומה לקצב  • אם אין מספיק סיביות עצירה, המקלט עלול לפר
 שידור לא תואם. 

בדרך כלל להעברת נתונים, אך במהירות גבוהות יכולה   המספיק ת עצירה אח סיבית• 
ככל שמהירות   –להיות בעיית "החלקה"  )כמו למכונית שנוסעת במהירות מופרזת 

 גבוהה יותר, כך מרחק עצירה גדול יותר(. 

 

 

 לבין סיבית עצירה בודדת. סיביות עצירה  2הבדל בין 
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 צילום מהסקופ עם הסברים. 

עצירה כי יש המתנה  הכמות סיביות את אפשר לדעת -, אי 01100001", מידע 0התחלה "ה סיבית 

 עצירה. האחרי סיבית  

 ". 1עצירה יש מצב המתנה )פרק זמן לא מוגדר( שגם נמצא במצב "האחרי שידור סיבית   

 

  

 [( IEEE  [4של  232RS)סטנדרט 

 בל בהתאם למהירות השידור. כאורך ה
גודל הכבל המקסימלי שמחבר בין שני  את בהתאם למהירות השידור מגדירים 

 מחשבים: 
 (.Texas Instruments)נתונים של חברת  
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 . חיבור מינימלי, מקסימלי. DB-25ומחבר   DB-9מחבר 

 ברים: מח

    

   DB-9מבנה של מחבר 

  מספר
 רגל ה

שם 
 הרגל 

 רושיפ
 באנגלית 

 ת הרגל מטר

1 DCD Data Carrier 
Detect 

 זיהוי גל נושא 

2 RxD Receive Data  קבלת מידע מצד שני 

3 TxD Transmit Data  שליחת מידע לצד שני 

4 DTR Data Terminal 
Ready 

 תחילת שיחה 

5 SG Signal Ground  אדמה 

6 DSR Data Set Ready יום שיחה ס 

7 RTS Ready To Send  מוכנות לשליחת נתונים 

8 CTS Clear To Send  הפסקת שליחת נתונים 

9 RI Ring Indicator  זיהוי של התקשרות מהצד השני 

 ארקה ה PG Protective Ground מבנה 

 

 צורות חיבור: 

 חיבור רגיל:  

 תקשרות ממחשב למחשב דרך קווים טלפונים בעזרת מודמים. ה  –מטרת החיבור 
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 מחשב למודם: חיבור בין  

 

 :  Null Modemחיבור 

דרך ישירה להתקשרות בין מחשב למחשב ללא מודם. )להעברה הזאת יש  –משמעות החיבור 

 (. ”Laplink“ –שם מיוחד 
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 . DCE -ומחשב שעונה על השיחה נהפך ל  DTEמחשב שיוזם את השיחה נשאר 

 מחשבים מחוברים באחד משלושה חיבורים: 

 בחומרה( חיבור מלא: )לחיצת יד  

 

 

 חיבור מינימלי: )לחיצת יד בתוכנה(. 
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 חיבור חלקי:  )לחיצת יד עצמית(. 
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 : Loop Backחיבור 

 

 DB-9מחשב תקינה והאם כל הרגליים של הטורית של היציאה החיבור זה מאפשר לבדוק האם  

 מתפקדות כמו שצריך.  DB-25או 

פורט תקין או  ה. משווים את התוצאות כדי לדעת האם RXD -וקולטים ב TXDשולחים מידע ברגל 

 לא. 

 חיבור מלא: 

 

 חיבור מינימלי: 
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 ברים:  חסוגי מ
DB-9 to DB-25, Null Modem, Loop Back, Male-to-Female, Female-to-Male, Port Extenders, Port 

Savers 

. 

 

 מנגנון לחיצת יד בחומרה ובתוכנה. 

 עבור חיבור רגיל:תהליך לחיצת יד בחומרה 
 הצד היוזם שיחה )הצד השולח(. 

 ומבקש ממודם להתקשר ליעד.  1-ל  DTRמעלה רגל 

 מידע. את המודם מבצע התקשרות דרך קו טלפון ומבקש מצד המקבל לקבל  ה

 הצד המקבל. 

ובכך מודיע למחשב המקבל שיש בקשה   RIבקבלת בקשה להתקשרות מודם מפעיל רגל 

 לקבלת מידע. 
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 מידע.  הובכך מודיע למודם שלו שהוא מוכן לקבלת  "1"-ל DTRמחשב המקבל מעלה רגל 

 מודם שולח את התגובה למודם השולח שהוא מוכן לקבל את המידע. ולאחר מכן ה

חשב  בכך מודיע למ ו   1-של מחשב( ל DSR) שמחובר לרגל  DTRמודם השולח מעלה רגל 

 שתהליך התקשורת יכול להתחיל לעבוד. 

מודם ישלח לו  ה וממתין עד ש  1-ל RTSכאשר מחשב השולח מכין מנה למשלוח הוא מעלה רגל 

. במידה ומחשב או מודם רוצים לעשות TxD. מרגע זה ניתן לשלוח נתונים דרך רגל CTSברגל  1

.  CTSדרך רגל  ACKלקבל ו RTSדרך רגל  0עצירה זמנית בשידור נתונים הם צריכים לשלוח 

  CTSולאחר קבלת אישור דרך רגל  RTSלרגל   1כאשר הם שוב מוכנים לשידור הם מחזירים 

 ממשיכים את השידור. 

וממתין    DTRמודם מפעיל רגל ה –בדיוק אותו תהליך רק בסדר הפוך  קורה מצד המקבל 

 .  CTSומקבל תשובה דרך רגל   RTSדרך רגל  1שולח  לאחר מכן . DSRלתשובה דרך רגל 

מודם  הו  DTRדרך רגל  0סיים את השידור ורוצה להפסיק את השיחה הוא שולח מכאשר מחשב 

 תהליך מסתיים. הובזה   DSRלרגל  0מודם מחזיר ה פעולה הזאת ה מנתק את התקשורת. לאחר 

 חיבור מינימלי: )לחיצת יד בתוכנה( 

 

 .Software Handshakingתהליך לחיצת יד בתוכנה: 
שני צדדים צריכים להחליט לגבי מהירות התקשורת היעילה ביותר לשני צדדים.  בשלב ראשון

מהירות טובה הומר שאהה ביותר. אם צד שני עונה לו זה הצד היוזם שולח שידור במהירות גבו 

מהירות השידור  משני לא עונה, הצד היוזם מוריד  ה צד  הבשבילו והם עוברים לצד הבא. במידה ו

 תהליך ממשיך מהתחלה. הודד baud rateלפי מדרגות של 

 צדדים צריכים להסכים לגבי אורך המילה.  שני ה -שניהבשלב 

לבחור אחד בין חמש אפשרויות  –צריכים להסכים לגבי סיבית בקרה הצדדים  -שלישיהבשלב 

 הבאות: 

EVEN –  אחדים לזוגי. כמות ללהשלים 

ODD -  זוגי. -כמות אחדים לאללהשלים 

 ". 1זוגיות יהיה "ה סיביתת אחדים בתוך מילת שידור תמיד לא משנה מה כמו –" קבוע 1"

 ". 0זוגיות יהיה "סיבית האחדים בתוך מילת שידור תמיד   לא משנה מה כמות –" קבוע 0"

אפשר -טעיות בשידור, אי  2ם יש )א  ינהזוגיות לא אמה  סיביתעקב כך ש –זוגיות ה סיביתללא 

 זוגיות. את סיבית ה את הטעות( ברב המקרים מבטלים לזהות  

 סיביות.   2או  1.5, 1עצירה בין הכמות סיביות   את בשלב אחרון יש לקבוע 
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סיביות בשנייה. זמן של סיבית בערך  9600סיביות? נניח ומהירות השידור  1.5)מה זאת אומרת 

 מיקרו שניות(  52בל שחצי ביט זה מיקרו שניות. מכאן נק 104

סיביות   2ביט זוגיות,  1ביט מידע,  8ביט התחלה,  1דוגמה לחישוב נצילות של שידור במקרה של  

 עצירה 

 𝜂 =
8

1+8+1+2
∗ 100 = 66.67% 

 

 

 ולהפך.  RS232- ל  CMOS -ו  TTLממיר   -  MAX-232רכיב 
 .MAX-232ממיר רמות  

 

 Maxim Products Integratedעל ידי  1987הוא מעגל משולב שנוצר לראשונה בשנת  MAX232 -ה

לאותות המתאימים לשימוש במעגלים לוגיים   TIA-232 (RS-232)הממיר אותות מיציאה טורית 

הוא משדר כפול / מקלט כפול המשמש בדרך כלל להמרת  MAX232 -. הTTLדיגיטליים תואמי  

 .RX, TX, CTS, RTSאותות 

 

וולט באמצעות "משאבות   5ספקת וולט( מ 7.5  -)כ TIA-232מעגל מספק יציאות ברמת מתח ה

במכשירים   TIA-232שימושי ליישום  להיות מה שגורם לו. טעינה" על שבב וקבלים חיצוניים 

 שאחרת לא צריכים שום מתח אחר. 

 

  TTLוולט, לרמות  25, שעשויות להיות גבוהות ככל ± TIA-232  -המקלטים מפחיתים את כניסות ה

 וולט.  5סטנדרטיות של 

 

. RS-232 - ישנים יותר שביצעו תרגום דומה ל MC1489 -ו MC1488החליף זוג שבבים  MAX232 -ה

וולט, ושבב המקלט המרובע   -12 -וולט ו  12דרש הספק של  MC1488שבב המשדר המרובע  

MC1489  ה היה דרישת ההספק של וולט. החסרונות העיקריים של פתרון ישן ז 5דרש הספק של

 וולט, ושני שבבים במקום אחד.  5וולט, שתמכה רק בלוגיקה ספרתית של   -+/12
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 .MAX-232דוגמה לחיבור בין מיקרו בקר לבין מחשב בעזרת רכיב 

 

 

 . XXX -RSהשוואת סטנדרטים  

 

 

 .RS-485לחיבור חיישנים מבוסס על פרוטוקול   ModBusפרוטוקול 
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 ModBus RS-485הגדרת סטנדרט 

 

Modbus  – " פרוטוקול תקשורת פתוח מבוסס על קשרSlave-Master  משתמשים בתעשייה ."

בעיקר לקשר בין מחשב לבין רכיבים פריפריאליים )חיישנים, בקרים, מערכות שליטה והפעלת 

 "בית חכם", מערכות אזעקה.   –לק מהם רכיבים תעשייתיים וביתיים(. ח 

TCP/IP (Modbus TCP  .)ורשתות  RS-485  ,RS-422 ,RS-232ניתן להשתמש בקווי תקשורת הבאים: 

 .  UDPיש גם גרסאות לא סטנדרטיות כמו גרסה שעובדת דרך פרוטוקול 

ים  והיו מבוסס Modiconשל חברת  PLCטכנולוגיה הייתה מבוססת על מיקרו בקרים הבהתחלה 

הוא יותר אמין, יותר מכיוון ש RS-485ולאחר מספר שנים עברו לפרוטוקול   RS-232על סטנדרט 

 (. Multipointמהיר, עם קווים יותר ערוכים, ואפשרות לחבר לקו אחד מספר צרכנים )

  MODBUS Plusרגיל. פרוטוקול  ModBus שונה בהרבה מפרוטוקול   MODBUS Plus)שימו לב שפרוטוקול 

, עם זוג  Half duplexקווי  –  T-Ethernet 10BASE. ערוץ פיזי שלו עובד דרך קווים Schneider Electricשייך לחברה 

פרוטוקול  -עם תת HDLC(. מתבסס על פרוטוקול  Mbps 1)מעשי    Mbps 10  תשזור ומהירות שידור תיאורטי

MODBUS PDU .) . 

)Protocol Data Unit( PDU  –  הסוגים של פרוטוקול נתונים משותפים לכלModBus  מכיל קוד של פונקציה .

 (. Packetונתונים של מנה ) 

)Application Data Unit( ADU  –   מנה שלמה של פרוטוקול. מכיל חלק ייחודי שתלוי בשכבה הפיזית של

 .  PDU  - פרוטוקול וה

 סוגי נתונים:   4נמצאים  ModBusבפרוטוקול 

Discrete Inputs  –   ,לקריאה בלבד. מסוג ביט 

Coils  –  .מסוג ביט, גם לקריאה וגם לכתיבה 

Input Registers –  16  .ביט, מסומן או לא מסומן )בהתאם להגדרה(, לקריאה בלבד 

Holding Registers – 16   .ביט, מסומן או לא מסומן )בהתאם להגדרה(, לקריאה וגם לכתיבה 
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 ספרים של הגדרות: 3 -מורכב מ ModBusסטנדרט 

 Modbus Application Protocolספר ראשון: 

, מסביר פונקציות  PDUמשמעות של  ה את  . מסביר OSIפרוטוקול לפי שכבת יישום של מודל מכיל הגדרת 

 לכל פונקציה.   PDUאפשריות ומשמעות של  

 Modbus over serial lineספר שני:  

,  OSI( של מודל Physical Layer - ו Data Link Layerהערוץ )ת שכבה פיזית ושכבת והסברים לגבי מכיל הגדרו

              פרוטוקול בכל טווח פיזי שמתבסס על תקשורתאת ה. )ניתן לממש  RS-485  -ו  RS-232עבור פרוטוקולים  

 סינכרונית(. -א

 MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation Guideספר שלישי: ספר מיוחד  

 . TCP/IPלהעברת נתונים דרך  ADUספר מיוחד שמגדיר 

 

 סטנדרט: יתרונות שלה
טכנולוגיה  ה  ידות כדי לייצר רכיבים שעובדים לפאין צורך בקניית זכויות מיוח – "קוד פתוח"

 ל פתוח. הכ  –ת אהז

קיימים אלפי יצרנים ולכל יצרן יש אלפי סוגים של חיישנים, בקרים   מספר רכיבים גדול מאוד.

 . MODBUSמהחברות שעובדות לפי טכנולוגיה   תוכו'. נראה לדוגמה רק אח

 

 (.2016: )מידע משנת MODBUSמגוון רכיבי 
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 אחד מהחברות המובילות בעולם בתחום "אוטומציה ביתית" 

 חברה:  

 https://www.syxthsense.com/ 
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 )טכנולוגיה אחרת של "בית חכם"(.  KNXרכיבים מרכיבי הומת אותם  ער זול יותר למחי

 

 

 

 

 : ModBusחסרונות של סטנדרט ה
 סיביות.  16סיביות או   8: פרוטוקול עובד רק עם שני סוגי נתונים

נותנים באופן ידני בזמן בניית המערכת ישירות בתוך   IP. כתובות חסר אתחול המערכת

 החומרה. 

אין אפילו מנגנון   (. from Slave to Masterאין אפשרות לשלוח מידע מנשלט לשולט )

 .Polling –כל המערכת עובדת לפי "משאל"  –פסיקות 

זמן   את  זה מגדיל –ם שמחוברים בטור  וניתן לקבל נתונים מאוגרי אורך המילה מוגבלת 

 תגובה בין קריאה לקריאה. ה

משניות )חסר מנגנון  ה תחנות הלבין אחד מ  Masterבין  אין אפשרות לגלות שאין קשר

Acknowledge.) 
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יש אפשרות לחבר מספר  RS – 485גרסה הקודמת שהיא "נקודה לנקודה" בסטנדרט הבהבדל מ 

 ( לאותו קו:32צרכנים )עד 

 

(VFD – Variable Frequency Drive   

HMI – Human Machine Interface 

simatic s7-1200  –  בקר של חברת סימנס מסוגPLC .) 
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 ארכיטקטורה של הרשת: ה
עולות מודל שמתבסס על סדר פהוא  , master/slaveבקרים וחיישנים עובדים על בסיס מודל 

אחד )מחשב ראשי או מיקרו בקר(  master(. בדרך כלל מדובר על  transactionשאלה/תשובה ) 

שידור ופונה  את המיקרו בקר מתחיל הרכיבי קצה )חיישנים, מנועיים, גופי חימום וכו'(.   30ועד 

 רכיב שמזהה אתהלכל רכיב בנפרד או משדר לכולם ביחד דרך ערוץ מיוחד )פונקציה מיוחדת(. 

מידע שולח  -  Readהכתובת שלו עונה על הפנייה בהתאם לסוג הרכיב )חיישן מבצע פעולת 

מתחיל לעבוד במהירות שמיקרו בקר שולח   – Writeפעולת    המבצעמנוע  לדוגמא  למיקרו בקר,  

מיקרו  הבהתאם לדרישת המערכת. במידה ו  Writeוגם   Readמבצע גם    RTCלו, שעון זמן אמת 

 ולם הם לא עונים לו, אלא רק מקשיבים.  בקר שולח מידע לכ

 MODBUS (PDU    )- Protocol Data Unitנתוני 
קוד של  נתונים 

 פונקציה 

N <= 252 
B 

B 1 

 

.  127עד  0-קוד של הפונקציה מכיל פונקציות מהנתונים לא תלויים בסוג קווי תקשורת.  אלה

 שמורים לבקרת שגיאות.  255עד  128-קודים מ

 ADU  - Applicationבקווי תקשורת יש צורך להכניס אותו לתוך  PDUכדי שתהיה אפשרות לשדר 

Data Unit . 

ADU –  .חבילה שלמה של הנתונים ששונה בהתאם לקווי תקשורת 

 

 (.   IP/TCPדרך תקשורת אסינכרונית ואחד דרך קו   2) ADUסוגים של  3קיימים 
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Modbus ASCII –  משתמשים אך ורק בתוויASCII לזיהוי שגיאות משתמשים בשיטת .Checksum .

סוף השידור מסמנים בעזרת סימנים מיוחדים: תחילת שידור סימן ":" וסוף בתחילת השידור וב

 CR/LF ( "Enter.)שידור "

Modbus RTU – (   בינארית) מצומצמת הגרסה  ה( "הודעות מחולקות לפי "המתנה .idle  שידור ) 

הודעה  ההודעה )בתוך  ה זמן תלוי במהירות השידור(. בזמן שידור  הלפחות )  סיביות 3.5 במשך

 . CRCזיהוי ותיקון שגיאות משתמשים בקוד לסיביות.   1.5לעשות המתנה יותר מ ין עצמה( א

Modbus TCP –   משתמשים להעברת נתונים דרך פרוטוקולIP /TCP . 

 נראה כך:  RTUאו  ASCIIלגרסת  ADUמבנה כללי של 

קוד זיהוי   
 שגיאות 

  של קודה נתונים 
 פונקציה ה

 (Slaveהתקן )הכתובת 

 (: B1( )גדול Slaveהתקן )כתובת ה

ל ההתקנים  מיועדת לשליחת הודעה לכ 0כתובת  ,247עד  1לכל התקן יש כתובת ייחודית בין 

 שמורות לשימוש עתידי.   255עד  248 - שנמצאים ברשת, כתובות מ

 (: B1פונקציה )גודל  הקוד של ה

 משנית צריכה לעשות )איזה נתונים לשלוח או לקבל(. התחנה המה  SLAVE-ל MASTER-הודעה מ

 נתונים: 

 (. טבי 256שדות עד ה)יחד עם יתר  טבי 253עד 

ראשית מדברת התחנה  הרכיב שהפונקציה והשדה נתונים תלויים בקוד של המבנה של ה אורך וה

 כרגע.

 נראה כך:  RTUשל  ADUבאופן מדויק 

 פונקציה  אורך )סיביות(  שם

 בית של שקט   3.5לפחות   28 תו התחלה 

 כתובת של תחנת היעד  8 כתובת 

 בסעיף הבא.  ו פונקציה שנראה אותהקוד של ה 8 פונקציה 

 לא חובה(.  נתונים )כולל אורך ההודעה, אך  n × 8 נתונים 

 עם אופציה לתיקון שגיאות.   CRC- 16לפי שיטה  16 קוד זיהוי שגיאות 

 בית של שקט   3.5לפחות   28 תו סיום 

 

 נראה כך:  ASCIIשל  ADUבאופן מדויק 

 פונקציה  אורך )סיביות(  שם
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 ( ASCII Ah3מתחיל עם סימן ":" )ערך   8 תו התחלה 

 כתובת של תחנת היעד  16 כתובת 

 בסעיף הבא.  ו פונקציה שנראה אותהקוד של ה 16 פונקציה 

 לא חובה(.  נתונים )כולל אורך ההודעה, אך  n × 16 נתונים 

קוד זיהוי  

 שגיאות 
 ללא אופציה לתיקון שגיאות.  CheckSum  תלפי שיט 16

 16 תו סיום 
  ASCII)ערכי   CR/LFודעה מסתיימת בזוג תווים הה

0Ah ,0Dh) . 

 

 פונקציה: הקוד של ה
. ברשימה הזאת יש גם פונקציות  Modbus-IDAמוגדרות ע"י שפונקציות סטנדרטיות: פונקציות 

 מוגדרות וגם פונקציות לשימוש עתידי. 

(. כל משתמש יכול להגדיר 110עד  100וגם מ 72עד  65פונקציות של משתמש: )מספרים בין 

צה כדי שיהיה  קרכיבי אותה פונקציה באת פונקציה משלו ולהשתמש בה, אך הוא צריך להגדיר  

 הבנה בין צדדים. 

 

אשונה, אבל חברות ר הנמצאות פונקציות שלא שייכות לקבוצה  זושמורות: ברשימה הפונקציות ה

לצרכים שלהם ואין לשנות אותם, אבל אפשר להשתמש בהם. יש מספר   ןשונות שמרו אות

 פונקציות האלה: המוגבל של  

9,10,13,14,41,42,90,91,125,126,127 . 
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 : Modbusסוגי נתונים בפרוטוקול 
ו בקרים של רכיבי  קריאה וכתיבה לאוגרים של מיקר –אחד מהשימושים המקובלים ביותר 

 נים: סוגי נתו 4  הנה הרשת. בשביל זה 

סוג   שם באנגלית  רושיפ
 נתונים ה

 גישה הסוג 

 קריאה וכתיבה  סיבית  Coils אוגר דגלים  

כניסה בודדת  
 )פורט( 

Discrete Inputs  קריאה בלבד  סיבית 

 קריאה בלבד  סיביות  Input Registers 16 אוגרי קלט 

 קריאה וכתיבה  סיביות  Holding Registers 16 אוגרי שמירה 

 

 

 ל פה(. עאין צורך לדעת אותם ב –בנה בלבד מספר פונקציות )להדוגמאות של 

מספר  
 פונקציה ה

 פונקציה ההסבר של  פונקציה באנגלית

1 (0x01) Read Coil Status   קריאת נתונים ממספר אוגרי דגלים 
2 (0x02) Read Discrete Inputs   קריאת נתונים ממספר כניסות בודדות

 )פורטים( 
3 (0x03) Holding RegistersRead  אוגרי שמירה  קריאת נתונים ממספר 
4 (0x04) Read Input Registers  קריאת נתונים ממספר אוגרי קלט 
5 (0x05) Force Single Coil  כתיבת נתונים לאוגר דגל בודד 
6 (0x06) Preset Single Register  כתיבת נתונים לאוגר שמירה 

15 (0x0F) CoilsForce Multiple   כתיבת נתונים למספר אוגרי דגלים 
16 (0x10) Preset Multiple Registers  כתיבת נתונים למספר אוגרי שמירה 
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 העברת נתונים ללא שגיאה. 
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 שגיאות של פרוטוקול.
 סוגי שגיאות:  2ישנם 

 (. CheckSum Errorאו   CRC Errorשגיאות העברת מידע ) 

בקשה ולא שולחת הבקר( מדלגת על -משנית )חיישן או תתה תחנה הזאת כבמקרה של שגיאה 

NAK( .Not Ack .)להבין שהייתה שגיאה כי היא לא מקבלת  הראשית יכולהתחנה הACK  תחנה  ה מ

 משנית. ה

 . (אפשר לבצע מה שנדרש בהתאם להודעה -שגיאות לוגיות )מידע עבר ללא שגיאה, אבל אי

ראשית )חוץ  המשנית שולחת הודעת שגיאה לתחנה  ה תחנה הבמקרה והייתה שגיאה לוגית  

פונקציה  השל קוד  MSBראשית שלחה הודעה לכל התחנות(. במקרה הזה התחנה הש קרהמהמ

 פונקציה נשלח מספרהראשית שזאת הודעת שגיאה, ואחרי קוד ה" וזה אומר לתחנה  1מכיל "

 שגיאה במקום נתונים. ה
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 שגיאה לדוגמה: הודעות

 פונקציה שנשלח. הקוד את אפשר לעבד -אי – 01

 כתובת לא קיימת.  – 02

 התקבל לא חוקי. שערך  – 03

 

 תרשימי זרימה של קבלת שגיאות מהצד של תחנה ראשית )שרת(. 

 

  דוגמאות לתהליך שליחה וקבלת נתונים:

01 (0x01) Read Coils 

 בקשה 

CRC   מספר
 דגלים 

קוד של   כתובת
 פונקציה 

כתובת של  
 תחנה משנית 

כיוון שליחת  
 נתונים 

0x2409 0x000A 0x0013 0x0F 0x01 Master→Slave 

 

 תגובה 
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CRC  מספר   נתונים
נתונים  
 בביתים 

קוד של   כתובת דגלים 
 פונקציה 

כתובת  
של  

תחנה  
 משנית 

כיוון שליחת  
 נתונים 

0x72CB 0xCD01 0x02 0x000A 0x0013 0x0F 0x01 Slave→Master 

        

 

 הודעת שגיאה: 

CRC  כתובת של   קוד של פונקציה  קוד שגיאה
 תחנה משנית 

כיוון שליחת  
 נתונים 

0xC5F1 0x02 0x8F 0x01 Slave→Master 

 

 [ ( 6בצורה אחרת )כמו שנתון במקור ]  01דוגמה של פונקציה 

 

N –  במקרה ויש שארית זה לא  8-בכמות יציאות לחלק(N 1, אלא  +N  .) 

 

 Read Discrete Inputs  –  02דוגמה של פונקציה 

 

 

 Read Holding Registers -  03דוגמה של פונקציה 
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 Read Input Registers -  04דוגמה של פונקציה 

 

 

 

USB 

 .USB  – Universal Serial Bus-מבוא ל 
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 ,USB  (Compaqון. חברות שעבדו על סימן של ט מים נפה  דומה לסימן של אל USBסימן של 

DEC, IBM, Intel Microsoft, NEC , Nortel   ות  אר בסוף של "מזלג של נפטון" כדי לה ( שינו סימנים

 . USBרכיבים שניתן לחבר למחשב בעזרת תקשורת האת מגוון  

וטוקול תקשורת יחד עם הספקת מתח  ראשונה בהיסטוריה של קווי תקשורת פיתחו פרהפעם ב

וזרם לרכיבים פריפריאליים. עקב כך שמספר גדול של חברות פיתחו ביחד את הפרוטוקול הזה  

שמתעסקת אך ורק בהמשך חברות החליטו לעשות עמותה הוא נהפך לפרוטוקול אוניברסלי. 

 נות וכו'. , אישורים לחברות, הקמת קשר בין חומרה לבין מערכות הפעלה שו USBבפיתוח 

https://www.usb.org / 

 הגדרות עיקריות של סטנדרט עבור סעיפים הבאים: 

 הגדרות חיבורים וכבלים. 

 הגדרות של צריכת זרם.

 פרוטוקולים של החלפת מידע. 

 דרייברים של התקנים. 

 

 .USBיתרונות של 
 אין צורך לשחק עם הגדרות או דרייברים של התקן.  – קל לשימוש

 (.232RS -להוציא רכיבים ללא צורך בכיבוי מחשב )בהבדל מ ניתן לחבר או 

  RS-232בהשוואה ל -מהיר 

 . 0-פת לאכמות שגיאות שו –מערכת אמינה 

 (.127גדול מאוד. )עד  USBכמות רכיבים וסוגי רכיבים שניתן לחבר למחשב דרך 

 זול גם ליצרנים וגם למשתמשים. 

 לים לעבוד הרבה זמן ללא צורך בטעינה. אנרגיה נמוכה, כך שמחשבים אישיים מסוגצריכת 

מערכות הפעלה שונות קולטות רכיבים באופן אוטומטי ברגע שרכיב מוגדר בצורה חוקית ולא  

 דורשות דיסק התקנה. 

 ספק כוח שלהם )במידה וצריכת זרם נמוכה מהמקסימלית(. הלא לניתן לחבר רכיבים 
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למצב שינה וצריכת הספק שלו יורדת  רכיב לא פועל זמן רב )מספר שניות( הוא עוברהבמידה ו

 בצורה משמעותית. 

 כדי לחזור לתפקידו.  ספורות מילי שניות ה והוא חוזר לעבודה הוא צריךבמיד

 

 טבלת השוואה של פרוטוקולים שונים:  

סוג  
 ממשק

צורת  
 תקשורת 

מספר התקנים  
שמחוברים  

 לרשת

מרחק  
 מקסימלי 

מהירות  
 מקסימלית 

 שימוש  

RS-232   אסינכרונית
 טורית 

עד   16.5 2
מטר  33

)תלוי  
במהירות  
 תקשורת(

מודם,   kbps 115עד 
עכבר, לוח  

 מקשים. 

RS-485   אסינכרונית
 טורית 

מודם,   Mbps 10 מטר 1333 32
עכבר, לוח  

מקשים,  
MODBUS 

USB   אסינכרונית
 טורית 

מטר  5 127
עבור 

סגמנט  
 30)עד 

מטר  
 5בעזרת 

 מפצלים( 

1.5M, 12M, 
480M,  

בהתאם  
 לגרסה 

מצלמה,  
אודיו, דיסק,  
עכבר, לוח  

 מקשים,  

IrDA   אסינכרונית
 טורית 

 שלטים Mbps 16 מטר 2 2

I2C   סינכרונית
 טורית 

חיישנים,   Mbps 3.4 מטר 6 128
רכיבי  

הפעלה,  
מיקרו  

 בקרים. 
Parallel 

Printer 

Port 

 מטר  3 2 מקבילית 
מטר  10)

 עם מגבר( 

8Mbps   ,מדפסת
סורק, דיסק  

 חיצוני. 
SPI   סינכרונית

 טורית 
בהתאם לכמות  

פורטים של  ה
מיקרו בקר  ה
 4פחות ל

חיישנים,   2.1Mbps מטר 3.33
רכיבי  

הפעלה,  
מיקרו  

 בקרים. 
Ethernet   אסינכרונית

 טורית 
רשת  Gbps 10 מטר  533 1024

 מחשבים 
FireWire   אסינכרונית

 טורית 
מצלמה,   Gbps 3.2 מטר  100 64

 אודיו, דיסק,  

 

 [ (Jan Axelson [15) מהספר 
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 מושגי יסוד: רכיבי רשת, גודל הרשת, כמות רכיבים.
 

 : USBמבנה של רשת 
ה  (. פעם זה הי USB Controller) – USBישנו כרטיס שנקרא בקר  HOSTבתוך מחשב שנקרא 

אם. לכרטיס זה מחובר מפצל ראשי ה (, היום ברוב המקרים הוא בנוי בתוך לוח PCIכרטיס נפרד ) 

– Root Hub1כניסות ויציאה  4ש  . כל המפצלים )גם ראשי וגם של רמות נמוכות יותר( י  .

 127רמות של מפצלים חיצוניים או עד  5(. ניתן "לשרשר" עד Starזאת נקראת כוכב )טופולוגיה 

לה. כל מפצל גם נחשב בתור רכיב, כי גם הוא מקבל כתובת.  מפצלים הא ה רכיבים בעזרת 

כמובן שכל רכיב צורך זרם וגם "אוכל" מהירות מקסימלית שמתחלקת בין התקנים. אם יש לכם  

וכה כדאי  מ ואין לכם מספיק זרם לכולם או שהם עובדים במהירות נ USBמספר רב של התקני 

 יס הרכבה.  נוסף )משני( בעזרת כרט usb controllerלהוסיף 

 

 

חיבור פנימי כאשר אחד מפצלים עם  2. זה בעצם 1-7, אלא 1-4)ישנם מקרים שמפצל הוא לא 

 מפצל מחובר ליציאה של מפצל אחר(. ה  מכניסות
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 עוד דוגמה לסידור התקנים ומפצלים: 

 

 מדוע יש התקנים עם מהירות שונה? מדוע לא נותנים לכולם מהירות מקסימלית? 

היא מוגבלת. יש רכיבים כמו לוח מקשים ועכבר שעובדים   –מהירות אין סופית  אין אפשרות לתת

במהירות נמוכה )אצבעות של אדם וידיים עובדות במהירות של שניות(, התקנים כמו מתאם רשת 

וד. אם ניתן אעובדות במהירות גבוהה מ  FLASH, ומצלמות או זיכרון  Mbpsעובד במהירות של 

כול מה  ווה(, חלק מהרכיבים לא ינצלו את  רוחב פס שווה בש לכולם אותה מהירות )נחלק

 מהירות לא תהיה מספיקה להעברת נתונים תקינה.  ה שנותנים להם ולחלק 

 ? Portמה זה "פורט" 
 חיבור התקנים חיצוניים.   היא מחשב שיש לו כתובת משלו שמטרתושל  חיבור הוא  פורט 

 אלה שמתחברים מבחוץ. אם ויש כהישנם רכיבים שמחוברים לפורט בתוך לוח  

 

 התקן. הלבין   HOSTחלוקת תפקידים בין 
HOST: 

 זיהוי התקנים. 

הפעלה מחדש, ברגע שמכניסים או מוציאים התקן  מבצע שהוא כ ברגע שמחשב עולה, 

תקנים ומסדר רשימת רכיבים מחדש. במידה  ה)מחשב( עובר על רשימת ה HOST-ה  –מהמערכת 

מחפש דרייברים מתאימים להתקן   HOST-ה  ראשונה הוכנס למחשבוזה התקן חדש לגמרי שפעם 

 זה. 

 ניהול זרימת נתונים. 
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המארח מנהל את זרימת הנתונים בפס נתונים. ייתכן כי ציוד היקפי מרובה ירצה להעביר נתונים  

  ) מסגרות (      בקר המארח מחלק את הזמן הזמין למקטעים הנקראים פריימיםהבו זמנית.  

 פריים. -ומעניק לכל שידור חלק ממסגרת או מיקרו) מיקרו מסגרות (  פריימים-ומיקרו 

(, מנהל ההתקן מבקש את רוחב הפס הדרוש לו  enumerationתהליך "לחיצת יד" )הבמהלך  

עבור כל העברות שחייבות להיות בתזמון מובטח. אם רוחב הפס אינו זמין, המארח אינו מאפשר 

לבקש חלק קטן יותר מרוחב הפס או להמתין עד  דרייברהלהתחיל בתקשורת. לאחר מכן על 

שרוחב הפס המבוקש יהיה זמין. העברות ללא תזמון מובטח משתמשות בחלק הנותר של  

 להמתין.  יהיה פס תפוס עליהןה המסגרות ואם 

 

 זיהוי שגיאות. 

בעת העברת נתונים, המארח מוסיף ביטים לבדיקת שגיאות. בקבלת נתונים, המכשיר מבצע  

חישובים על הנתונים ומשווה את התוצאות עם סיביות הבדיקה שהתקבלו. אם התוצאות אינן  

( והמארח יודע שעליו   Acknowledgeתקן אינו מאשר קבלת הנתונים ) לא שולח התואמות, ה 

תומך גם בסוג העברה אחד שאינו מאפשר שידור חוזר, במטרה   USBלשדר נתונים מחדש. 

. באופן דומה, המארח בודק את השגיאות של הנתונים שהתקבלו לשמור על קצב העברה קבוע

תקן אינו יכול לשלוח או לקבל התקנים. המארח עשוי לקבל אינדיקציות אחרות לכך שההמה

 נתונים. לאחר מכן המארח יכול ליידע את מנהל ההתקנים על הבעיה. 

 

 העברת הספק. 

( ואדמה. ישנם מכשירים  V5)  כולל מתח הספקה USBבנוסף לשני חוטי האותות שלו, כבל 

השואבים את כל כוחם מחוטים אלה. המארח מספק חשמל לכל המכשירים בהפעלה או חיבור,  

ועובד עם המכשירים בכדי לחסוך בחשמל במידת האפשר. מכשיר בעל הספק גבוה ומופעל על 

מארח  צל ה אציאות  (. הי USB 2.0מילי אמפר )בסטנדרט  500יכול למשוך עד  (BUS) ידי אוטובוס

צריכת חשמל נמוכה בלבד,   או מפצל המופעל על ידי סוללה עשויות לתמוך בהתקנים בעלי

 מילי אמפר. להתקן יכול להיות גם ספק כוח משלו.  100ל  ותהמוגבל 

 

 החלפת נתונים עם התקנים חיצוניים. 

ציוד היקפי.  כל המשימות שלעיל תומכות בתפקיד העיקרי של המארח, שהוא חילופי נתונים עם  

במקרים מסוימים, מנהל התקנים מבקש מהמארח לנסות לשלוח או לקבל נתונים במרווחי זמן  

מוגדרים, בעוד שבמקרים אחרים המארח מתקשר רק כאשר יישום או רכיב תוכנה אחר מבקש 

 העברה. מנהל התקים מדווח על כל בעיה ליישום המתאים. 
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 ם., סוגי מחברי 3.1 3.0  2.0 1.1סטנדרטים 
 . USBסטנדרטים של 

שנת  סטנדרט
 פרסום 

  זרם מקסימלי  מהירות 

1.0 1996 LS 1.5Mbps 
FS 12 Mbps 

500 mA  

1.1 1998 LS 1.5Mbps 
FS 12 Mbps 

500 mA  

2.0 2001 LS 1.5Mbps 
FS 12 Mbps 

HS 480 Mbps 

500 mA  

3.0 2011 LS 1.5Mbps 
FS 12 Mbps 

HS 480 Mbps 
5 Gbps SS 

900 mA  

3.1 2014 LS 1.5Mbps 
FS 12 Mbps 

HS 480 Mbps 
10 Gbps SS 

1500 mA  

3.2 2017 LS 1.5Mbps 
FS 12 Mbps 

HS 480 Mbps 
20 Gbps SS 

3000 mA  

4.0 2019 LS 1.5Mbps 
FS 12 Mbps 

HS 480 Mbps 
40 Gbps SS 

4000 mA  )לא סופי(  

 

LS – Low Speed 

Full Speed – FS 

High Speed – HS 
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Super Speed – SS 

 נתונים טכניים של כבלים: 

 

 

 

  

 חיבורים: 

  רגיל  מיני  מיקרו 

 
 

 

סוג  
A 

type 
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סוג  
B 

type 

 

                

מספר  
 פין 

 הסבר 2צבע  1צבע  שם

1 Vbus    מתח הספקה 

2 D-    נתונים - 

3 D+   + נתונים 

4 GND    אדמה 

 

 3.0חיבור של סטנדרט 

    

 מספר פין  שם + צבע הסבר

 VBUS (VCC) 1 מתח הספקה 

 D− 2 +( Dמידע )הפוך מ 

 D+ 3 מידע 

 GND 4 אדמה 

+(  Dמידע )הפוך מ 
 מקלט

StdA_SSTX− 5 

 StdA_SSTX+ 6 מידע, מקלט 

 GND_DRAIN 7 אדמה לאות החוזר 

(  -Dמידע )הפוך מ 
 משדר

StdA_SSRX− 8 

 StdA_SSRX+ 9 מידע, משדר
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 . Bמיקרו  3.0חיבור מיוחד של סטנדרט 

 מספר פין  שם + צבע הסבר

 VBUS (VCC) 1 מתח הספקה 

 D− 2 +( Dמידע )הפוך מ 

 D+ 3 מידע 

OTG   זיהוי קווי(
 תמסורת( 

OTG ID 4 

 GND 5 אדמה 

(  -Dמידע )הפוך מ 
 משדר

StdA_SSTX− 6 

 StdA_SSTX+ 7 מידע, משדר

 GND_DRAIN 8 אדמה לאות החוזר 

+(  Dמידע )הפוך מ 
 מקלט

StdA_SSRX− 9 

 StdA_SSRX+ 10 מידע, מקלט 

 

 

   

 

 

 .Enumerationתהליך  
 מה צריכה לעשות מערכת הפעלה: 

 .USBזיהוי התקנים שמכניסים או מוציאים מפורט  •
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 שיח עם התקן הזה. -הקמת קשר עם התקן חדש כדי לדעת באיזה דרך אפשר לבצע דו  •

של המחשב   USB -מציאת מנגנון המאפשר לדרייבר של תוכנה לתקשר עם חומרת ה •

 .USBוהיישומים שרוצים לגשת לציוד היקפי 

 .Enumerationתהליך לחיצת יד 

 מטרת תהליך: 

)מחשב( צריך להבין: באיזה מהירות הוא צריך לדבר  USB HOSTברגע שהתקן חדש נכנס לפורט 

  HOSTצריך לתת לו, באיזה כתובת הוא יהיה מחובר, מהו דרייבר שהוא  מה זרם  כעם ההתקן, 

 צריך לעלות כדי להבין את ההתקן. 

 נראה את התהליך לפי שלבים: 

, או שהמערכת עולה עם  USBלמערכת נכנס התקן חדש. משתמש מחבר התקן ליציאת  .1

תקן יכול להיות מחובר למפצל ראשי אצל  ה התקן מחובר מראש לפני הדלקת מחשב. ה

המארח או על מפצל שמתחבר למפצל ראשי. מפצל מספק חשמל ליציאה, וההתקן נמצא  

 מהפס.  mA 100. ההתקן יכול לשאוב עד Powered stateבמצב מופעל 

( בכל אחת  - D -+ ו Dמפצל עוקב אחר המתחים בקווי האות )המפצל מזהה את ההתקן. ה .2

קילו אוהם בכל קו. להתקן יש נגד   14.25של   pull-downפצל יש נגדי  מהיציאות שלו. למ

pull-up  אוהם בקו   900שלD  להתקנים שעובדים במהירות +full-speed  אוD -   להתקנים

 High-speedמהירות ב. התקנים בעלי יכולת להתחבר low-speedשעובדים במהירות 

- משיכת ההתקן מעלה את הקו שלו ל . בחיבורו ליציאה, full-speedמתחברים במהירות 

", ומאפשרת למפצל לזהות כי התקן מחובר. בזיהוי התקן, המפצל ממשיך לספק  1"

 להתקן.  USBחשמל אך עדיין לא מעביר תעבורת 

 interruptהמארח לומד על ההתקן החדש. כל מפצל משתמש בנקודת הקצה שלה  .3

endpoint  היציאה )ואם כן,   או רק אם המפצל  במרכז. הדוח מציין כדי לדווח על אירועים

 Get Port Statusאיזו פורט( חוו אירוע. עם היוודע האירוע, המארח שולח למוקד בקשת 

בל סטטוס פורט ושאר בקשות מחלקת המפצל המתוארות הן  קקבלת מידע נוסף. ל

בקשות סטנדרטיות שכל הרכזות תומכות בהן. המידע שהוחזר מספר למארח מתי מכשיר  

 אחרונה. מחובר ל

רגע לפני   (full speedאו  lowהמפצל מזהה אם ההתקן מתחבר במהירות נמוכה או מלאה ) .4

 fullאו   lowאיפוס ההתקן, המפצל קובע אם ההתקן  מתחבר במהירות נמוכה או מלאה )

speed)   על ידי בחינת המתחים בשני קווי האות. המפצל מזהה את מהירות ההתקן על ידי

ח גבוה יותר כאשר הוא אינו פעיל. הרכזת שולחת את המידע  קביעת איזה קו יש מת 

יכול לזהות במקום זאת   USB 1.xהבאה. מפצל  Get Port Statusלמארח בתגובה לבקשת 

י מהירות לפני  דורש זיהו  USB 2.0את מהירות ההתקן ממש לאחר איפוס פס נתונים. 

  high-speed-capableדע אם לבדוק התקן המהיר במהירות י מפצל ההאיפוס, כך ש

 במהלך האיפוס כמתואר להלן. 

מארח חוקר את ההתקן החדש, המארח שולח  ההמפצל מאפס את ההתקן. כאשר  .5

למפצל בקשה להגדרת פורט להגדרת פורט המבקשת מהרכזת לאפס את היציאה.  

לפחות.   ms 10למשך  Resetשל המכשיר במצב  USB -הרכזת ממקמת את קווי נתוני ה

הם נמוכים מבחינה לוגית. )בדרך כלל, לקווים יש    -D+ וגם  Dאיפוס הוא מצב מיוחד בו 

מצבי לוגיקה מנוגדים.( המפצל שולח את האיפוס רק להתקן החדש. מפצל והתקנים  

 אחרים בפס נתונים לא רואים את האיפוס. 

 highתומך במהירות גבוהה   full-speedהמארח בודק אם התקן עובד במהירות מלאה  .6

speed   זיהוי אם התקן תומך במהירות גבוהה משתמש בשני מצבי אות מיוחדים. במצב . 
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J Chirp רק קו ,D   עולה ובמצב +Chirp K  רק קוD   עולה.  במהלך האיפוס, התקן התומך

ומגיב   Kיכולת מהירה מזהה את צ'ירפ  '. מפצל בעל Kבמהירות גבוהה שולח צ'ירפ 

, ההתקן מסיר את מלואו  KJKJKJוסירפ ג'י לסירוגין. בזיהוי התבנית  Kרה של צ'ירפ בסד

  -ל  הירות גבוהה. אם המפצל אינו מגיבמשיכת מהירות ומבצע כל תקשורת נוספת במ 

Chirp K   של ההתקן, ההתקן יודע שעליו להמשיך לתקשר במהירות מלאה. כל ההתקנים

 לבקשות בקרה במהירות מלאה. המהירים חייבים להיות מסוגלים לענות 

נתיב האות בין ההתקן לפס נתונים. המארח מאשר שההתקן יצא ממצב  את  מפצל קובעה .7

. ביט בנתונים המוחזרים מציין אם המכשיר  Get Port Statusהאיפוס על ידי שליחת בקשת 

עדיין נמצא במצב איפוס. במידת הצורך, המארח חוזר על הבקשה עד שההתקן יצא  

פוס. כאשר המפצל מסיר את האיפוס, ההתקן נמצא במצב ברירת המחדל   ממצב האי 

Default state רישומי ה .- USB   של ההתקן נמצאים במצבי האיפוס שלהם, וההתקן מוכן

להגיב להעברות שליטה בנקודת הקצה אפס. ההתקן מתקשר עם המארח באמצעות  

 . 00hכתובת ברירת המחדל  

כדי לבדוק את גודל החבילה המקסימלי של צינור   Get Descriptorהמארח שולח בקשת  .8

, נקודת הקצה אפס.  00hברירת המחדל. המארח שולח את הבקשה לכתובת המכשיר 

מכיוון שהמארח מונה רק התקן אחד בכל פעם, רק התקן אחד יגיב לתקשורת המופנית  

אר  גם אם מספר התקנים מתחברים בו זמנית. הבית השמיני של מת 00hלכתובת המכשיר 

  Windowsההתקן מכיל את גודל החבילה המרבי הנתמך על ידי נקודת הקצה אפס. מארח 

בתים(, המארח מתחיל   64בתים אך לאחר שקיבל רק מנה אחת )בין אם יש לה  64מבקש 

מבקש  Windowsשל ההעברה. בסיום שלב הסטטוס,  Status stageבשלב הסטטוס 

אינו דורש איפוס כאן.   USB 2.0 -לעיל. מפרט ה 5מהמפצל לאפס את ההתקן כמו בשלב 

 האיפוס הוא אמצעי זהירות שמבטיח שההתקן יהיה במצב ידוע עם סיום האיפוס. 

המארח מקצה כתובת. לאחר סיום האיפוס, בקר המארח מקצה כתובת ייחודית להתקן   .9

. ההתקן משלים את שלב  Set Address requestעל ידי שליחת בקשת הגדר כתובת 

הסטטוס של הבקשה באמצעות כתובת ברירת המחדל ואז מיישם את הכתובת החדשה.  

המכשיר נמצא כעת במצב כתובת. כל התקשורת מנקודה זו ואילך משתמשת בכתובת  

החדשה. הכתובת תקפה עד שההתקן מנותק, מפצל מאפס את היציאה או שהמערכת  

 ה הבאה, המארח עשוי להקצות כתובת אחרת למכשיר. תופעל מחדש. בספיר 

לכתובת החדשה   Get Descriptorהמארח חוקר את יכולות ההתקן. המארח שולח בקשת  .10

חזר את כל המתאר. המתאר מכיל את  א וא את מתאר המכשיר. הפעם המארח מכדי לקר

  גודל החבילה המרבי לנקודת הקצה אפס, מספר התצורות בהן תומך המכשיר ומידע

 בסיסי אחר אודות ההתקן.

המארח ממשיך ללמוד על המכשיר על ידי בקשת מתאר התצורה אחד או יותר שצוינו  

במתאר המכשיר. בקשה למתאר תצורה היא למעשה בקשה למתאר התצורה ואחריה כל  

מתחיל בבקשת  Windowsהמתארים הכפופים לה עד למספר הבתים המבוקשים. מארח  

רה בלבד. כלול בתים אלה הוא אורכו הכולל של מתאר  תשעת הבתים של מתאר התצו

 התצורה ומתאריו הכפופים. 

מבקש שוב את מתאר התצורה, והפעם מבקש את מספר הבתים   Windowsלאחר מכן 

באורך הכולל שנאסף. המכשיר מגיב על ידי שליחת מתאר התצורה ואחריו כל המתארים  

ר ממשק ואחריו כל מתארי נקודות  הכפופים לתצורה, כולל מתארי ממשק, כאשר כל מתא

 קצה עבור הממשק. בתצורות מסוימות יש גם מתארים ספציפיים לסוג ההתקן או לייצרן. 

מארח מקצה וטוען מנהל התקן )למעט התקנים מרוכבים(. לאחר שהוא חקר על התקן   .11

מתאריו, המארח מחפש את ההתאמה הטובה ביותר במנהל ההתקן לניהול תקשורת עם  

כדי לזהות את ההתאמה הטובה ביותר.   INFמשתמשים בקבצי  Windowsרחי ההתקן. מא

או קובץ המסופק על ידי ייצרן   USBעשוי להיות קובץ מערכת עבור מחלקת  INF -קובץ ה

המכיל את מזהה הספק )היצרן( ואת מזהה המוצר של המכשיר. עבור התקנים שנמנו  
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.  INFסן במקום לחפש בקבצי עשוי להשתמש במידע מאוח Windows)התחברו( בעבר, 

לאחר שמערכת ההפעלה מקצה וטוען את מנהל ההתקן, הנהג רשאי לבקש מהמכשיר  

לשלוח מחדש את המתארים או לשלוח מתארים ספציפיים לקבוצת רכיבים. יוצא מן  

הכלל לרצף זה הוא התקנים מרוכבים, שיכולים להיות בעלי דרייברים שונים שהוקצו  

. המארח יכול להקצות מנהלי התקנים אלה רק לאחר הפעלת  למספר ממשקים בתצורה

 הממשקים, לכן על המארח להגדיר תחילה את ההתקן כמתואר להלן.  

מנהל ההתקן של המארח בוחר תצורה. לאחר שחקר על ההתקן מהמתארים, מנהל   .12

 Setההתקן מבקש תצורה על ידי שליחת בקשת הגדרת תצורה עם מספר התצורה הרצוי 

Configuration request  התקניים רבים תומכים בתצורה אחת בלבד. אם התקן תומך .

בתצורות מרובות, מנהל ההתקן יכול להחליט איזו תצורה לבקש בהתבסס על מידע שיש  

למנהל ההתקן לגבי אופן השימוש במכשיר, או שהנהג יכול לשאול את המשתמש מה  

קנים רבים בוחרים רק את  לעשות או פשוט לבחור את התצורה הראשונה. )מנהלי הת

התצורה הראשונה.( עם קבלת הבקשה, ההתקן מיישם את התצורה המבוקשת. ההתקן  

 נמצא כעת במצב מוגדר וממשקי ההתקנים מופעלים. 

עבור התקנים מרוכבים, המארח יכול כעת להקצות מנהלי התקנים. כמו בהתקנים אחרים,  

ל התקן עבור כל ממשק פעיל  המארח משתמש במידע שנאסף מההתקן כדי למצוא מנה

 בתצורה. לאחר מכן ההתקן מוכן לשימוש. 

, והמארח מונה מפצל שהתחבר לאחרונה באותו אופן כמו  USBמפצלות הן גם התקני  

מכשירים אחרים. אם למפצל מחוברים התקנים, המארח מונה אותם לאחר שהמפצל  

 מודיעה למארח על נוכחותם. 

Attached state  המפצל אינה מספק חשמל לקו )מצב מצורף(. אםVBUS   ,של ההתקן

ההתקן נמצא במצב מצורף. היעדר חשמל עלול להתרחש אם המפצל זיהה מצב יתר על  

, המארח  VBUS -המידה או אם המארח מבקש מהרכזת להסיר חשמל מהנמל. ללא כוח ב

וההתקן אינם יכולים לתקשר, ולכן מנקודת מבטם, המצב זהה למצב שבו ההתקן אינו  

 חובר. מ

Suspend State  התקן נכנס למצב השעיה לאחר שזיהה שלא היה פעילות בפס, כולל .

מילי שניות לפחות. במצב השעיה, ההתקן צריך להגביל את השימוש   3, למשך SOFסמני 

 בהספק של פס נתונים. התקנים מוגדרים ולא מוגדרים חייבים לתמוך במצב זה. 

 (.SuperSpeed) מהירות  USB 3.0מה קורה במקרה של 

בפורט, מפצל מאתחל ומאמן את קישור הפורט. לאחר מכן, תהליך  SuperSpeed באיתור של

 .זיהוי מהירות מתבצע ללא צורך בזיהוי נוסף של מהירות

 .המארח אינו נדרש לאפס את היציאה לאחר חקירת התקן חדש 

ליך לחיצת יד  תה .לאחר התצורה  mA 900  -לפני התצורה ו mA 150מגבלות זרם הפס הן 

Enumeration . 

 תהליך: המטרת 

כוב הפס של  ליידע את ההתקן על עי  Set Isochronous Delay המארח שולח בקשה לעיכוב

 ם השהייה קבועה(. ע וכרוניות )ז חבילות אי

ליידע את ההתקן על זמן ההשהיה של המערכת )משך הזמן   Set SEL המארח שולח בקשת

 .נמוך(הדרוש למעבר ממצב הספק 

 .הפרוטוקולים לכניסה ויציאה ממצב השעיה שונים זה מזה

 להגדרת ערך עומק המפצל.  Depth Set Hubעבור מפצל, המארח שולח בקשה 
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 רמות מתח, זמנים.  מבנה מילת שידור, 
 . dif0, dif1, se0אותות 

 .USBאותות חשמליים בסטנדרט 

 

 

 

 מבנה של מילת שידור: 
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 מנה: מבנה של מנה תלוי בסוג 

 . KJKJKJKKע שמציין תחילת שידור:  ו: שדה קבSYNCשדה 

PID .כמו שדיברנו קודם מציין סוג מנה : 

ADDRESS .מציין כתובת של התקן : 

ENDPOINT קצה. ה: מציין כתובת של נקודת 

CRC .מציין קוד זיהוי שגיאות : 

EOP :End Of Packet  :00מציין סיום המנהJ. 

 ...TOKEN ( :IN ,OUT )מנת אסימון 

 

 (0DATA  ,1DATAמנת נתונים: ) 

 

 ...HANDSHAKE( :ACK ,NACK )מנת 

 

 : SOFמנת 

 

כדי להשלים הודעה מחברים מנות לתוך מסגרת. כדי לציין מסגרת אנו צריכים לשלוח מנה 

מיקרו שניות   125וכל   FSמילי שנייה במהירות  1. שולחים אותו כל Start of Frame - מיוחדת 

עם אותו מספר שביחד  SOF 8שולחים  HS, כדי לעזור לתהליך הסנכרון. במהירות HSבמהירות 

 ואז מספור מתחיל מהתחלה.  2047עד  0-הוא "מספר רץ" מ SOFי שנייה. מספר של מיל 1ן ותזה נ

 ערכים של נגדים: 
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 רמות מתח: 

 

 סוגי העברת נתונים:
 Isochronous Interrupt Bulk Control 

שטף אודיו,   שימוש
 שטף ווידאו.  

לוח מקשים,  
 עכבר

מדפסת, סורק,  
 דיסק קשיח 

 זיהוי והגדרות 

 האם קיים  
 ? LSבמהירות 

 כן לא כן לא

 כן כן כן לא זיהוי שגיאות 

 הודעה  שטף שטף שטף סוג העברה 

קצב העברה  
 בטוח 

 לא לא לא כן

השהייה בטוחה  
 בין שידורים 

 לא לא כן כן

 

Control transfer 

. העברות  USB -העברות בקרה  הן הסוג היחיד שיש לו פונקציות המוגדרות על ידי מפרט ה

בקרה מאפשרות למארח לקרוא מידע על ההתקן, להגדיר את כתובת ההתקן ולבחור תצורות  

והגדרות אחרות. העברות בקרה עשויות גם לשלוח בקשות ספציפיות לספק ששולחות ומקבלות  

 חייבים לתמוך בהעברות בקרה.  USB -קני ה נתונים לכל מטרה. כל הת

Bulk transfer 

העברות בתפזורת מיועדות למצבים בהם קצב ההעברה אינו קריטי, כגון שליחת קובץ למדפסת, 

קבלת נתונים מסורק או גישה לקבצים בכונן. עבור יישומים אלה, מהירות טובה של העברה  

אם הפס הנתונים עמוס מאוד, העברות  חשובה, אך הנתונים יכולים לחכות במידת הצורך. 

 HSבתפזורת מתעכבות, אך אם הפס פנוי, העברות בתפזורת מהירות מאוד. רק מכשירים מהירים 

יכולים לבצע העברות בכמות גדולה. התקנים אינם נדרשים לתמיכה בהעברות בכמויות     FS -ו

 גדולות. 

Interrupt transfer 
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עברות הפסיקה מיועדות למכשירים שחייבים לקבל את תשומת הלב של המארח או ההתקן 

מעת לעת. מלבד העברות בקרה, העברות הפסקה הן הדרך היחידה שבה התקנים במהירות 

יכולים להעביר נתונים. מקלדות ועכברים משתמשים בהעברות הפסיקה כדי לשלוח נתוני   נמוכה

לחיצה על מקש ותנועת עכבר. העברות בפסיקה יכולות להשתמש בכל מהירות. התקנים אינם  

 נדרשים לתמיכה בהעברות הפסיקה. 

Isochronous transfer  תיקה(.  אל של זמן ביוון הע –שווה )יוונית(, כרונוס  –)איזו 

הבטיחו זמן אספקה אך ללא תיקון שגיאות. נתונים העשויים להשתמש  Isochronousהעברות 

הוא סוג   Isochronousכוללים שמע או וידאו להפעלה בזמן אמת.   Isochronousבהעברות 

ההעברה היחיד שאינו תומך בהעברה אוטומטית מחדש של נתונים שהתקבלו עם שגיאות, ולכן  

יכולים לבצע העברות    FS - ו HSת חייבות להיות קבילות. רק התקנים מהירים שגיאות מזדמנו

Isochronous התקנים אינם נדרשים לתמיכה בהעברות .Isochronous . 

Control transfer ( משתמש בצינורות הודעותMessage pipes .) 

בצינור הודעות, כל העברה מתחילה בעסקת התקנה המכילה בקשה. כדי להשלים את  

ההעברה, המארח וההתקן עשויים להחליף נתונים וסטטוס מידע, או שההתקן יכול פשוט לשלוח  

פרטי סטטוס. לכל העברת שליטה יש לפחות עסקה אחת ששולחת מידע לכל כיוון. אם מכשיר 

 תומך בבקשה שהתקבלה, המכשיר מבצע את הפעולה המבוקשת. 

 ציין כי הבקשה אינה נתמכת ע"י התקן.אם ההתקן אינו תומך בבקשה, ההתקן מגיב עם קוד המ

 (.   Stream Pipesכל היתר סוגי העברה משתמשים בצינורות שטף ) 

. המארח או התקן המקבל פשוט  USB -בצינור שטף אין לנתונים מבנה המוגדר על ידי מפרט ה 

בכל דרך מקבלים את מה שמגיע. חומרת ההתקן או תוכנת המארח יכולות לעבד את הנתונים 

קבלים יעשו זאת. צריך  מ ם עם נתוני שטף, התקנים השולחים וה גמה ליישום. כמובן, המתאי

להסכים על פורמט מסוג כלשהו. לדוגמא, יישום מארח עשוי להגדיר קוד המבקש מההתקן  

לשלוח סדרת בתים המציינת קריאת טמפרטורה ומועד הקריאה. למרות שהמארח יכול  

המוגדרת על ידי ספק, העברות   Get_Temperatureלהשתמש בהעברות שליטה עם בקשת 
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יות עדיפות בגלל רוחב הפס המובטח שלהן. הפסיקה עשויות לה

 

 סוגי הודעות: 
 )לחיצת יד(.   handshake)נתונים(,  data)אסימון(,   tokenסוגי הודעות:   3ישנם 

 לכל אחד מסוגי הודעות יש צורה משלו: 

 

כתובת של  – addressמספר שמציין את סוג החבילה,  – Packet Identificationאו  PIDכאשר 

נתונים  – DATAמנגנון זיהוי ותיקון שגיאות,  – CRCנקודת יעד של ההתקן,  – endpointההתקן, 

 להעברה.  

סיביות הן משליש  4סיביות , עוד  4מכיל מספר  PID-. שימו לב שPIDנראה את סוגי חבילות לפי 

 , כדי להבטיח את אמינות של סוג הנתון: PIDל

if(pid[7]==~pid[3]&& pid[6]==~pid[2]&& pid[5]==~pid[1] &&pid[4]==~pid[0]) 

read_pid(); 

else 

throw_error(); 
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PID – packet identifier 
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WiFi  802.11או סטנדרט 

 

 WiFi -מבוא ל 
בנתה  Wi-Fi Allianceחוטית חברה  -לאחר פיתוח בסיס של טכנולוגיה של תקשורת אל

קיצור של סלוגן זה הוביל להגדרה של   - «The Standard for Wireless Fidelity»סלוגן:  
שפיתח  John O'Sullivanה אחרת מהנדס מאוסטרליה ר. לפי הגד«Wi-Fi» -סטנדרט כולו 

 Hi-Fi (Highג של סטנדרט אודיו  שיס של טכנולוגיה הזאת לקח את המו את הבס
Fidelityיהיה מוכר  לקהל  מושג ה ( ושינה את האות הראשונה. הוא עשה את זה כדי ש
 הרחב. 

 

הוא סטנדרט שמגדיר תשורת אל חוטית לרשת מקומית לטווחים קצרים   WiFiאו  802.11סטנדרט 

ומת  עסטנדרט הזה להמיוחדים. איפה נמצא  יחסית עם אנרגיה נמוכה וללא צורך האישורים 

)כמו    PANחוטי? הוא נמצא בין תחום תקשורת לרשתות אישיות -שיטות אחרות של שידור אל

  100מרחק שלו תלוי בסוג משדר, אך מוגדר עד ה . MAN( לבין רשתות עירוניות IRבלוטוס וגלי  

בנוסף, ניתן לחלק רשתות אלחוטיות גם לשני פלחים רחבים: קצר טווח וארוך  מטר מקסימום.

 טי לטווח קצר נוגע לרשתות המוגבלות לאזור מוגבל. זה חל על רשתות מקומיות טווח. אלחו

(LAN),  כגון בנייני חברות, קמפוסים בבתי ספר, מפעלי ייצור או בתים, כמו גם רשתות אזוריות

שבהן מחשבים ניידים הנמצאים בסמיכות זה לזה צריכים לתקשר. רשתות אלה    (PAN)   אישיות

 (ISM)  קטרום ללא רישיון השמור לשימוש תעשייתי, מדעי ורפואיפועלות בדרך כלל בספ

ג'יגה הרץ  2.4-התדרים הזמינים שונים ממדינה למדינה. רצועות התדרים הנפוצות ביותר הן ב  

ג'יגה הרץ, הזמינות ברוב העולם. זמינותם של תדרים אלה מאפשרת למשתמשים להפעיל   5לבין 

ללא תשלום. מכיוון שלא נדרש רישיון לשימוש, הדבר הקל  רשתות אלחוטיות ללא קבלת רישיון ו 

 .על הרחבת רשתות כאלה

 . WiFiתת סוגים של רשתות  
 רשת רגילה: 
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 רשת מורחבת: 

 

 

 : Access Point – רשת עם נקודת גישה 

 

 

 סיווג רשתות אל חוטיות לפי טווח.  
ות את הקישוריות  ברשתות ארוכות טווח קישוריות מסופקת בדרך כלל על ידי חברות שמוכר

(, WMANהאלחוטית כשירות. רשתות אלה משתרעות על אזורים גדולים כגון אזור מטרופולין )

מדינה או מחוז, או מדינה שלמה. המטרה של רשתות ארוכות טווח היא לספק כיסוי אלחוטי  
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(. כאשר WWANברחבי העולם. הרשת לטווח הרחוק הנפוצה ביותר היא רשת רחבה אלחוטית )

 כיסוי גלובלי אמיתי, קיימות גם רשתות לווין.  נדרש

 

 [. 7חוטיות:  ]- טבלת השוואה של רשתות אל

 

 

 

כמעט במקביל להופעתם של מחשבים ניידים, אנשים החלו לחשוב שזה יהיה נחמד להיות  

מסוגלים, למשל, להיכנס באופן מקוון לאינטרנט ולקרוא את החדשות האחרונות בדרך לעבודה.  

 .ת רבות החלו לפתח פתרונות חומרה מתאימים כמובן שחברו

בסופו של דבר מצאו גישה מעשית מאוד. זה כלל לצייד מחשב נייד ומחשב שולחני במשרד עם  

 .משדר רדיו לטווח קצר שיאפשר להם לתקשר זה עם זה

האלחוטיות הראשונות שנוצרו על ידי יצרנים שונים. הבעיה  - LAN בזמן קצר הופיעו רשתות ה

   A הייתה שרשתות חברות שונות התגלו כבלתי תואמות זו עם זו. לדוגמא, מחשב שנמצא בחברה

שנמצא בחברה אחרת לידו.  באמצע שנות התשעים הוחלט   Bלא היה מסוגל להבין את המחשב 
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האלחוטיות לתקן אחד. כדי להבין את כל מגוון הטכנולוגיות   LAN -להביא את כל רשתות ה

 שכבר היה בעל ניסיון בתקנים של רשתות ,  IEEE סה מאוחדת הופקד מכון הקיימות ולפתח תפי

LAN    .מקובלות 

וכן   802.3, 802.2, 802.1היו  LAN -פרוטוקול. כל שאר תקני ה השם של ההבעיה הראשונה היא  

,   WiFi . בז'רגון המקצועי, התקן נקרא802.11האלחוטי נקרא  LAN -, אז תקן ה802.10הלאה עד 

 .802.11 -ה חשוב וראוי לכבוד, לכן נתייחס אליו כראוי  אך תקן ז

היה קשה יותר לפתור את השאר הבעיות. הבעיה הראשונה היא למצוא טווח תדרים מתאים  

וזמין, שיהיה מקובל  ברחבי העולם. הפתרון היה שונה מאוד מזה ששימש ברשתות סלולריות.  

)לשימוש  ISMפועלת בתדרי  802.11יפי, הימנעות מהצורך לרכוש רישיון יקר לטווח תדרים ספצ 

-MHz 902-928  ,2.4-2.5 GHz, 5.725לא מסחרי בתעשייה, ארגונים מדעיים ורפואיים(, למשל 

5.825 GHz  כל המכשירים רשאים להשתמש בתדרים אלה, בתנאי שהם מגבילים את כוח  .

 802.11שדרים השידור שלהם כדי למנוע הפרעה להתקנים אחרים. כמובן, המשמעות היא שמ

 יכולים להפריע לטלפונים אלחוטיים ביתיים, לפתיחת דלתות מוסך מרחוק ולתנורי מיקרוגל. 

  AP (Access Point)נוצרות על ידי מחשבים ניידים, טלפונים ניידים ותשתית  802.11רשתות 

ת הממוקמים בבניינים. נקודות גישה נקראות לפעמים תחנות בסיס. נקודות גישה מתחברות לרש

קווית, וכל התקשורת בין הלקוחות ברשת עוברת דרך נקודת הגישה. בנוסף, לקוחות רשת 

יכולים לתקשר ישירות זה עם זה, למשל, זוג מחשבים משרדיים יכול להחליף מידע ללא נקודת 

(. משתמשים בו בתדירות Ad Hocגישה בבניין. תצורה זו נקראת רשת מקומית אלחוטית )רשת 

 . AP נמוכה יותר ממצב

 

     

נעשה מעל המרחב האווירי והתנאים תלויים מאוד בסביבה.   802.11העברת אותות לפי סטנדרט 

אותות רדיו משתקפים מאובייקטים מוצקים, כך שהמקלט יכול  802.11בתדרים המשמשים את 

מכמה כיוונים בו זמנית. איתותים המשתקפים    דלא רק את האות הראשי, אלא גם הלקלוט 

לים להפריע או להגביר זה את זה, ולהוביל לתנודות ברמת האות שהתקבלו. זה נקרא מחדש יכו

   .העברה מרובת מסלולים

הדרך העיקרית להתגבר על התנאים המשתנים של שידור אלחוטי היא העברת מידע בכמה  

דרכים עצמאיות. לפיכך, סביר להניח שנתונים יתקבלו גם אם אחד הנתיבים נתקע בגלל  

ך. מסלולים עצמאיים אלה מוטבעים בדרך כלל באפנון דיגיטלי בשכבה הפיזית.  האפקט הדוע

שימוש בתדרים מרובים בתוך הלהקה המותרת, מסלולי שידור משתנים    -ישנן אפשרויות רבות  

 .בין זוגות אנטנות שונים, או ביטים חוזרים במרווחי זמן
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 LAN (, רשת1997תקן המקורי )השתמשו בכל השיטות לעיל. על פי ה 802.11גרסאות שונות של 

מגה לשנייה בטווח התדרים המותר. כמעט מיד, אנשים   2או  1אלחוטית המופעלת במהירות 

החלו להתלונן שזה איטי מדי, והחלה התפתחות של תקן מהיר יותר. אפשרות הפס הרחב הפכה  

 Mbps. 11שפועל במהירות של עד  (b  802.11) 1999לסטנדרטית בשנת  

 OFDM (Orthogonal Frequency -( החלו להשתמש בתכנית אפנון שונה 2003)  a/g 802.11התקן 

Division Multiplexing   -   ריבוב חלוקת תדרים אורתוגונלית(. תוכנית זו מחלקת רוחב פס רחב של

ספקטרום לנתחים צרים רבים שעליהם מועברים ביטים שונים במקביל. מעגלים משופרים,  

. זו עלייה משמעותית, אך אנשים עדיין רצו  Mbps 54- ל  802.11a / gהגדילו את קצב ההעברה של 

משתמשת בפסי תדרים   -802.11n (2009 ) -סה האחרונה שתתמוך ברוחב פס רב יותר. הגר

 .Mbps 450-רחבים יותר ועד ארבע אנטנות לכל מחשב, מה שמאפשר מהירויות של כ 

 

 . ODFMהסבר של  

 

 OFDM[ .8 ]מעגל ליצריה של 

נתקלים בבעיה בהעברה בו זמנית של אותות  802.11מכיוון ששידור אלחוטי הוא רחב, משדרי 

 802.11עים זה לזה, מה שעלול להשפיע על הקליטה. כדי לפתור בעיה זו, מרובים המפרי

תוך שימוש ברעיונות של אתרנט    ,CSMA (Carrier Sense Multiple Access) משתמשת בשיטת

 .שנוצרה בהוואי ALOHA  קווית קלאסי, אשר נלקחו מרשת אלחוטית מוקדמת עוד יותר

ק זמן אקראי קצר ומעכבים את האות אם מכשיר  מחשבים יושבים במצב המתנה של שידור לפר 

כלשהו מעביר מידע. תוכנית זו מקטינה את הסבירות ששני מחשבים ישלחו אותות בו זמנית. אבל  

 .עצם תוכנית העבודה אינה זהה לרשתות קוויות 
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אינה מספיקה כדי שהאות יגיע   A אך רמת המשדר B, שולח אות למחשב A נניח שמחשב

והעובדה שהוא לא "שומע" את המידע    B ,רוצה להעביר מידע למחשב C -ש. נניח Cלמחשב 

זו גורמת לכמה בעיות. לאחר כל    C "לא אומרת שהאות שלו יתקבל. "חירשות A, המועבר על ידי 

התנגשות, השולח מושהה לפרק זמן אקראי ארוך יותר ומעביר מחדש את החבילה. למרות  

 .על המעגל עובד מספיק טובקשיים כאלה וחלקם אחרים בעיות, בפו

 AP שנמצא בשימוש ונכנס לטווח של AP -בעיה נוספת היא תנועה. אם לקוח נודד מתרחק מה 

יכולה לצבור מספר תאים, שלכל אחד מהם   802.11אחר, יש בעיה שיש להתגבר עליה. רשת 

 נקודת גישה משלה, ומערכת הבקרה אוספת את התאים. מערכת כזו מתחברת לרוב לאתרנט,

אך יכולה להשתמש בה בכל טכנולוגיה אחרת. כאשר לקוחות מסתובבים, הם יכולים להיכנס 

לטווח נקודות גישה עם חוזק אות טוב יותר ולעבור אליהם. מבחוץ, מערכת כזו נראית כמו רשת 

 מקומית קווית רגילה. 

 CSMAמשתמש בשיטת   MAC  (MAC layer   .)WIFIנעשה בתת שכבה  802.11מימוש תקשורת של 

 (Carrier Sense Multiple Access לעומת שיטת )TDMA (Time Division Multiple Access  )

עובדת כאשר ערוץ פנוי   CSMA(. שיטת  ,AirMAX WiMAX, Nstremeשמשתמשים בשיטות אחרות  )

מחלקת את הגישה לערוץ נתון למספר חריצי זמן, ומקצה חריצים אלה לכל צומת   TDMAושיטת 

 ברשת. כל תחנה משדרת רק בחריץ שהוקצה לה, ובכך נמנע מהתנגשויות. 

מוגבלת באופן משמעותי יותר מאשר ברשתות הטלפון הנייד. בדרך  802.11 -ניידות הלקוחות ב 

אחד לשני, לא כשהם נעים כל הזמן. שימוש   משמש לקוחות שעוברים ממיקום קבוע 802.11כלל 

בתנועה, התנועה מוגבלת לרשת אחת   802.11 - נייד זה אינו נדרש. גם כאשר משתמשים ב

שיכולה לכסות רק בניין אחד גדול. תוכניות עתידיות יצטרכו לספק ניידות ללקוחות ברשתות 

נושא האבטחה. מכיוון   (. לבסוף, יש את802.21שונות ובשימוש בטכנולוגיות שונות )למשל 

ששידור אלחוטי משודר, מחשבים שכנים יכולים לקבל בקלות חבילות מידע שלא נועדו עבורם.  

 . WEP (Wired Equivalent Privacy) משתמש בהצפנת  802.11כדי להימנע מכך, תקן  

הרעיון העיקרי הוא ליצור הגנה ברשת אלחוטית הדומה לחוטית. הרעיון היה טוב, אך למרבה 

הצער, היו פגמים רבים בתכנית. מאוחר יותר הופיעו תוכניות הצפנה חדשות, קבועות בתקן  

 .נמצאת כעת בשימוש WPA2 .  גרסת  WiFi Protected Access   (WPA) שנקרא 802.11

מבצע מהפכה ברשת האלחוטית שנמשכת גם היום. בנוסף לבניינים, רשתות כאלה   802.11תקן 

 .ספינות ומכוניות כדי שאנשים יוכלו לגשת לאינטרנט באשר הםמשמשות ברכבות, מטוסים, 

התברר שכן טלפונים ניידים וכל מוצרי האלקטרוניקה הצרכניים, מקונסולות משחק ועד מצלמות  

 דיגיטליות, יכולים לגשת לרשת.

 .802.11יתרונות וחסרונות של רשת  
 יתרונות: 

 יעילות מוגברת 

להעברת מידע מהירה יותר בתוך עסקים ובין שותפים  תקשורת נתונים משופרת מובילה 

ללקוחות. לדוגמה, אנשי מכירות יכולים לבדוק מרחוק את רמות המלאי ואת המחירים בזמן 

 .שיחות מכירה 

 כיסוי וניידות טובים יותר

חוטים קושרים אותך למיקום אחד. שימוש אלחוטי הוא שיש לך את החופש לשנות את המיקום  

את החיבור שלך, ללא צורך בכבלים או מתאמים נוספים כדי לגשת לרשתות  שלך מבלי לאבד 

 .משרד
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  Flexibility מישותג

עובדים ברשת אלחוטית מבוססי משרד יכולים להיות מרושתים בלי לשבת במחשבים ייעודיים,  

ויכולים להמשיך ולעשות עבודה פרודוקטיבית בזמן שהם רחוקים מהמשרד. זה יכול להוביל  

 .ת עבודה חדשים, כגון עבודה ביתית או גישה ישירה לנתונים ארגוניים בעת אתרי לקוחותלסגנונו

 חיסכון עלויות 

רשתות אלחוטיות יכולות להיות קלות וזולות יותר להתקנה, במיוחד בבניינים המפורטים במקום  

או כאשר בעל הבית לא יאפשר התקנת כבלים. היעדר חוטים וכבלים מוריד את העלות. זה 

עשה על ידי שילוב של גורמים, עלות נמוכה יחסית של נתבים אלחוטיים, ללא צורך בתעלות, נ

קידוח והזנת חוטים בתוך הקירות או שיטות אחרות שעשויות להיות נחוצות ליצירת חיבורים  

 .פיזיים. בנוסף, אין צורך בתחזוקת חוטים

Adaptability  סגילות  

 .מישות גבוהה בעת שינוי התקנהשילוב מהיר וקל של מכשירים ברשת וג 

 הזדמנויות / יישומים חדשים

רשת אלחוטית עשויה לאפשר לך להציע מוצרים ושירותים חדשים. לדוגמא, טרקליני יציאה רבים  

משדה התעופה, תחנות רכבת, בתי מלון, בתי קפה ומסעדות התקינו שירותי רשת אלחוטית  

את הציוד שלהם למשרדים הביתיים שלהם  נקודה חמה כדי לאפשר למשתמשים ניידים לחבר 

 בזמן הנסיעה. 

 חסרונות: 

 יטחון ב

שידור אלחוטי פגיע יותר להתקפות של משתמשים לא מורשים, ולכן יש לשים לב במיוחד  

 .לאבטחה 

 בעיות התקנה 

אתה עלול לסבול מהפרעות אם אחרים באותו בניין משתמשים גם בטכנולוגיה אלחוטית או  

אחרים של אותות רדיו. זה יכול להוביל לתקשורת לקויה או, במקרים  כאשר קיימים מקורות  

 .קיצוניים, לאובדן תקשורת אלחוטית לחלוטין 

 כיסוי 

בחלק מהמבנים כיסוי עקבי יכול להיות קשה, מה שמוביל לנקודות שחורות שבהן אין אות. 

תדרי הרדיו   לדוגמה, במבנים הבנויים באמצעות חומרי חיזוק פלדה, יתכן שתתקשה להרים את

 .המשמשים 

 מהירויות שידור 

שידור אלחוטי יכול להיות איטי ופחות יעיל מרשתות קוויות. ברשתות אלחוטיות גדולות יותר רשת 

 השדרה בדרך כלל תהיה קווית ולא אלחוטית. 
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 : 802.11חומרה של רשתות  
 

 

 

מכשיר כלשהו שיש לו  עשויה להיות מחשב, מחשב נייד, מחשב כף יד, טלפון או כל  (STA) תחנה

  .את היכולת להפריע למדיום האלחוטי

היא מכשיר המאפשר  (BS) , תחנת בסיס   base stationהמכונה לעתים נקראת   ,(AP) נקודת גישה

  .או סטנדרטים נלווים ,Wi-Fi להתקנים אלחוטיים להתחבר לרשת קווית באמצעות

 

basic service set מערך שירותים בסיסים (BSS) רכב מנקודת גישה יחד עם כל המו- STA 

הפשוט ביותר   BSS -ה BSS. בתוך אותו STA משמש כמאסטר לבקרת AP -הקשורים אליו. ה 
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הוא קבוצה של מערך שירותים בסיסי   (ESS) מערך שירותים מורחב .אחד STA -ו AP -מורכב מ

הקישור הלוגית בכל יחיד לשכבת בקרת  BSS -המופיע כ (BSS) אחד )או יותר( המחוברים זה לזה

  BSS. תחנה הקשורה לאחת מאותן

 

עצמאי )   BSS נקרא BSS  -הן תחנות ניידות ואין חיבור לרשת קווית, ה -BSS כאשר כל התחנות ב

independent BSS.) IBSS  הוק שאינה מכילה נקודות גישה, מה שאומר שהם לא  -היא רשת אד

  .יכולים להתחבר לאף מערך שירותים בסיסי אחר

 

מחליפים מסגרות זה עם זה   APs ( היא המנגנון שבו distribution system)    (DS) מערכת הפצה

אינו מציין   IEEE 802.11 אינה חייבת להיות ברשת, ותקן DS ועם רשתות קוויות, אם קיימות. 

קווי משמש    Ethernet   ,. כמעט בכל המוצרים המסחריים DS-טכנולוגיה מסוימת עבור ה

 .כטכנולוגיית רשת השדרה

 

Wireless Controller 
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רכיב אופציונלי שמכיל מספר נקודות גישה עם הגדרות אופציונליות נוספות כמו הגדרת רוחב פס  

 שונה לכל צרכן. 

 . OSIבהתאם לשכבות   802.11פרוטוקול של 

 

כבה קישור נתונים )בחלק נמצא בשתי שכבות: שכבה פיזית וש 802.11לפי מה שמתואר בציור 

 (. MACשכבה -תת –התחתון שלה 
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 מבנה של מילת שידור:

 

 נבדוק את השדות לפי סדר:

FC – Frame Control . 

כמות   שם השדה 
 סיביות 

 משמעות השדה 

Protocol 
Version 

מגדיר את הגרסה של פרוטוקול של משדר, מקלט בודק  2
 לפי גרסה האם הוא מסוגל להבין את השידור או לא.  

Type 2  סוגי   3שדה הזה ושדה הבא מתארים מהו סוג השידור. יש
 שידורים:  

control, data, management  )בקרה, מידע וניהול השידור( 

Subtype 4 ית עבור סוג נתונים  סוג מגדיר את הפונקציה הספציפ -תת
 שצוין בשדה הקודם.   

To DS 1  האם מידע נשלח למערכת(distributed system) – 
ורק במקרה של תחנה   DATAמשתמשים רק לנתונים מסוג 

(ST שולחת נתונים לנקודת גישה )AP . 

From DS 1  האם מידע נשלח ממערכת(distributed system) – 
ורק במקרה של תחנה   DATAמשתמשים רק לנתונים מסוג 

(ST מקבלת נתונים מנקודת גישה )AP . 

More 
Fragments 

מציינת האם יהיו עוד מסגרות בהודעה הנוכחית או שזאת   1
 המסגרת האחרונה. 

Retry 1   מציין האם זה שידור חוזר על אותו מידע שנשלח בעבר
א משנה על איזה סוג  )עקב שגיאה( או שזה שידור חדש, ל 

 נתונים מדובר. 

Power 
Management 

או   active modeנמצאת במצב פעיל   STAמראה האם תחנה  1
 . power-save modeבמצב "שינה" 

More Data 1  מציין לתחנה שנמצאת במצב שינהpower-save mode 
 יש עוד מסגרות לשליחה.    APשלנקודת גישה 

WEP 1   משתמשים בהודעה בשיטת הצפנה כלשהי  או  מציין האם
 לא. 

Order 1   מראה האם כל המסגרות נתונים שהתקבלו צריכים להיות
 "(. 0"( או לא )"1מועבדים לפי סדר הנשלח )"

 

Duration/ID Field: 

)    PSסוג -( פרט לתת control type framesשדה הזה שימושי אך ורק בנתונים מסוג בקרה )ה

Power Save Poll 23(. שדה זה משמש כדי לציין משך זמן שצריכים לקחת בחשבון כדי לקבל 
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אותו שדה מציין כתובת של תחנה  – PSסוג של שדה בקרה הוא -ת. כאשר תתוהודעות הבא

 AID   (association identity .)המשדרת ונקרא 

Address Fields . 

 מידע הבא: את השדות של כתובת מכילות   4נתונים. הבסוג של  ייםשדות האלה תלוה

BSS Identifier (BSSID) -  מזהה באופן ייחודי כל. BSS   

Destination Address (DA) –  מצייןMAC  .כתובת של תחנה סופית שתקבל את התשדורת 

Source Address (SA) –  מצייןMAC .כתובת של תחנה ראשונה שיזמה והתחילה את התשדורת 

Receiver Address (RA) -  מצייןMAC  .כתובת של תחנה הבאה שתקבל את התשדורת 

Transmitter Address (TA) -   מצייןMAC  .כתובת של תחנה הבאה שתעביר את התשדורת 

Sequence Control 

 שדה זה מחולק לשני חלקים:  

Sequence Number –  עד 1" -מציין מספר רץ של כל מסגרת שמשודרת ברשת. מספר עולה ב "

 . 0-ואז מספור חוזר ל 4095-שהוא מגיע ל

Fragment Number -  מציין מספר רץ של כל מנה של אותה מסגרת שמשודרת ברשת. מספר

 . 0-ואז מספור חוזר ל  15-" עד שהוא מגיע ל1" - עולה ב

Frame Body 

 גוף ההודעה מכיל מידע או נתונים אחרים. 

Frame Check Sequence 

( על כל   cyclic redundancy check)  CRCתחנה שמשדרת משתמשת בקוד זיהוי שגיאות מסוג 

 CRC. תחנה המקבלת מבצעת חישוב Frame Bodyושל גוף ההודעה   MAC headerהשדות של 

 ומשווה אותם כדי לדעת האם מידע התקבל באופן תקין. 

 

 . 802.11אבטחת מידע ברשת 
מאובטחות כמו רשתות קוויות. רשתות קוויות, ברמתן הבסיסית    רשתות אלחוטיות בדרך כלל אינן

, המחוברות בכבל רשת. עם זאת, רשתות  B -ו  Aביותר, שולחות נתונים בין שתי נקודות, 

אלחוטיות משדרות נתונים לכל כיוון לכל מכשיר שבמקרה מאזין, בטווח מוגבל. ניתן לאבטח  

התקנת חומות אש. רשת אלחוטית עם אותם  רשת קווית, למשל על ידי הגבלת גישה פיזית ו 

אמצעים קיימת עדיין חשיפה להאזנות. לכן, רשתות אלחוטיות דורשות מאמץ ממוקד יותר  

 לשמירה על האבטחה. 

 Authentication -אימות 
אימות מבוסס בדרך כלל על הוכחת "ידע על סוד משותף", כגון שם משתמש וסיסמא. במערכות 

כיח את החזקת "הסוד המשותף" על ידי הוכחת "החזקת אסימון" שקשה מורכבות יותר, ניתן להו 

 יותר לגנוב או לזייף, כגון תעודה או כרטיס חכם. 

 

 Confidentiality -סודיות 
ההצפנה מפעילה שיטת טרנספורמציה   .הסודיות מוגנת בדרך כלל על ידי הצפנת תוכן ההודעה

( על תוכן ההודעה המקורי )הנקרא טקסט ידועה והפיכה )הנקראת אלגוריתם הצפנה או הצפנה 
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רק מי שיודע להפוך את התהליך   .רגיל(, תוך התעסקות או התחפשות ליצירת טקסט ההצפנה

צורות ההצפנה הנפוצות ביותר הן   .)לפענח את ההודעה( יכול לשחזר את הטקסט המקורי

על   .שלהם  טרנספורמציות מתמטיות המשתמשות במשתנה המכונה מפתח כחלק מהמניפולציות 

המקלט המיועד לדעת הן את השיטה הנכונה והן את ערך המפתח בו נעשה שימוש, על מנת  

הגנה על  .עבור תוכניות הצפנה מסחריות, השיטה תהיה לידע ציבורי  .שיוכל לפענח את ההודעה

 .סודיות המפתח הופכת להיות מכריעה

 Integrityשלמות 
לת לוודא שההודעה שהתקבלה לא שונתה בשום  בהקשר של אבטחת תקשורת, הכוונה היא ליכו

הם דוגמה אחת לבדיקת תקינות,   (FCS) צורה שהיא וזהה להודעה שנשלחה. בתים מסגרת רצף

הרגילים אינם מחושבים על הודעת טקסט  FCS  -אך הם אינם נחשבים מאובטחים. הבתים של ה

טקסט הצופן, תוך שימוש בשיטה  רגיל ומוגנים על ידי הצפנה. במקום זאת הם מחושבים על גבי 

עוזרים בזיהוי מנות שניזוקו בטעות במעבר. תוקף,  FCS ידועה ונשלחים לברור )לא מוצפן(. בתים

הרגיל )למשל, כדי להסתיר את השינוי המכוון   FCS  - לעומת זאת, יכול לחשב מחדש את ה

בדיקת   שלהם בחבילה שתפסה והועבר מחדש(. ככל שקשה לתוקף לחשב מחדש את רצף

מושג האינטגריטי  .השלמות או פונקציית הגיבוב האבטחה, כך מבחן שלמות המסר אמין יותר

מורחב לעיתים כדי לכלול אימות שמקור המסר זהה למקור המוצהר. חותמות זמן ומספרי רצף 

הודעות יכולים להגן מפני "התקפות חוזרות", אך, שוב, הם אינם נחשבים מאובטחים, אלא אם כן  

ביטחון הוא תמיד יחסי, אף פעם לא מוחלט. לכל הגנה, יש )או בקרוב   .וגנים על ידי הצפנההם מ

תהיה( התקפה מוצלחת. על כל התקפה, יש )או בקרוב תהיה( הגנה מוצלחת. רק זמן ומאמץ 

ההגנה   .באמת עומדים על הפרק. ככל שההגנה טובה יותר, כך לוקח יותר זמן ומאמץ לפרוץ

ת ותואמת את טווח ההתקפות הצפוי. איזון חשוב בשני מובנים. ראשית,  הנכונה היא המאוזנ

הקישור החלש ביותר חייב להיות מאובטח מספיק. שנית, יש לגבות את האלמנטים הפסיביים  

של אימות, הצפנה ובדיקת שלמות על ידי גורמים פעילים כמו ניטור וביצוע ניסיון להפרות,  

ה הנכונה היא זו שבה הפרה דורשת מעט יותר זמן ומאמץ  שמירה על משמעת אבטחה וכו '. ההגנ

מצד התוקפים ממה שהם מוכנים להשקיע. אמצעי אבטחה מטילים על המגן עלויות ומגבלות. 

 .כמו כל החלטה עסקית אחרת, פשרות אלה חייבות להיעשות בעיניים פתוחות 

  Confidentiality and Encryption -סודיות והצפנה 
גישה בלתי מורשית לתוכן ההודעה( מושגת על ידי הגנה על תכני הנתונים  סודיות )מניעת 

אך בלעדיה, כל מכשיר תואם   ,WLAN הצפנה היא אופציונלית ברשתות .באמצעות הצפנה

היו שלושה דורות עיקריים של גישות   .לתקנים דומים בטווח יכול לקרוא את כל תעבורת הרשת

עברו   Wi-Fi ת התשעים, אלגוריתמי אבטחה של. מאז סוף שנו WLAN אבטחה עבור רשתות

שדרוגים מרובים עם פחת מוחלט של אלגוריתמים ישנים יותר ותיקון משמעותי לאלגוריתמים  

 :לפי סדר ההיכרות הכרונולוגי  .חדשים יותר

• WEP (Wired Equivalent Privacy)  

• WPA (Wi-Fi Protected Access)  

• WPA2 (Wi-Fi Protected Access, version 2) 

WEP 
WEP אושררה כסטנדרט אבטחה ב- Wi-Fi  הגרסאות הראשונות של1999בספטמבר . WEP   לא

היו חזקות במיוחד, אפילו לא בזמן שפורסמו, מכיוון שמגבלות ארה"ב לייצוא טכנולוגיות הצפנה  

סיביות בלבד. עם ביטול   64שונות הובילו ליצרנים להגביל את המכשירים שלהם להצפנת 

סיביות  128סיביות,  256של   WEP סיביות. למרות הכנסת הצפנת 128מגבלות הוא הוגדל ל ה

למרות שינויים באלגוריתם וגודל מפתח מוגדל, עם הזמן   .נותרה אחת היישומים הנפוצים ביותר
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וככל שעוצמת המחשוב גדלה, נעשה קל יותר וקל יותר  WEP התגלו פגמי אבטחה רבים בתקן

נתן הפגנה   FBI  2005צפו מעללי הוכחה של תפיסה, ובשנת  2001בשנת לנצל אותם. כבר 

תוך דקות  WEP ( בה הם פיצחו סיסמאותWEP במטרה להגביר את המודעות לחולשות ( פומבית 

למרות שיפורים שונים, עבודה סביב ניסיונות אחרים לחיזוק   .תוך שימוש בתוכנה זמינה בחינם

או אם לא   WEP ביותר ויש לשדרג מערכות המסתמכות עלהיא נותרה פגיעה  ,   WEP מערכת 

  .2004בשנת  WEP פרשה רשמית Wi-Fi ניתן יהיה לבצע שדרוגי אבטחה. ברית  

WPA  
. 2003בתחילת  WPA הקימה את Wi-Fi Alliance קבוצת הסחר של  WEP כדי לטפל בפגיעות   

  256הם   WPA . המפתחות המשמשים  WPA-PSK (PreShared Key) הנפוצה ביותר היא WPAתצורת 

.   WEP סיביות המשמשים במערכת 128סיביות ו   64סיביות, עלייה משמעותית ביחס למפתחות 

כללו בדיקות תקינות הודעות )כדי   WPA חלק מהשינויים המשמעותיים שהוטמעו באמצעות

 Temporalדת הגישה ללקוח( ופרוטוקול   לקבוע אם תוקף תפס או שינה מנות שהועברו בין נקו

Key Integrity  TKIP  . 

 TKIP   מעסיקה מערכת מפתח לכל מנות שהייתה יותר מאובטחת באופן קיצוני ממפתח קבוע

למרות   (AES) . על ידי תקן הצפנה מתקדם TKIP . מאוחר יותר הוחלפה   WEPהמשמש במערכת 

רדפה אחרי     WEPרוח הרפאים"  של . "  WEP  -ביחס ל  WPA -מה שהיה שיפור משמעותי ב

WPA  . TKIP  -  רכיב ליבה של ,WPA   תוכנן להפעלה בקלות באמצעות שדרוגים  למכשירים

 למחזר אלמנטים מסוימים המשמשים במערכת ה   - ככזה היה עליו  .  WEP קיימים המותאמים ל 

WEP   .שבסופו של דבר נוצלו גם הם  WPA , כמו קודמתה WEP,  ח כי הן באמצעות הוכחת הוכ

מושג והן באמצעות הפגנות ציבוריות יישומיות כפגיעות לחדירה. מעניין שהתהליך שבו בדרך 

)אם כי התקפות כאלה    WPA אינו מתקפה ישירה על אלגוריתם ה  WPA כלל מפרים את ה  

 Wi-Fi   משלימה שהופעלה באמצעות WPAהוכחו בהצלחה( , אלא על ידי התקפות על מערכת 

Protected Setup  (WPS)  שנועד להקל על קישור מכשירים לנקודות גישה מודרניות  ,.  

WPA2 
 WPA   הוחלף רשמית על ידי  2006החל משנת .WPA2  אחד השינויים המשמעותיים ביותר בין 

WPA ל  WPA2 היה השימוש החובה באלגוריתמים של AES   ( והכנסת CCMP (Counter Cipher 

Mode with Block Chaining  כתחליף ל TKIP   עדיין נשמר ב( WPA2   כמערכת נסיגה ובשביל

 WPA2 (. נכון לעכשיו, פגיעות האבטחה העיקרית במערכת ה   WPA יכולת פעולה הדדית עם 

המאובטחת על מנת   Wi-Fi -ומחייבת את התוקף כבר לגשת לרשת ה  בפועל הינה מעורפלת 

ככאלה,    .לקבל גישה למפתחות מסוימים ואז להנציח התקפה נגד מכשירים אחרים ברשת

מוגבלות כמעט לחלוטין לרשתות  WPA2 ההשלכות הביטחוניות של נקודות התורפה הידועות ב 

   .ברמת הארגון והן אינן ראויות לשיקול מעשי כמעט ללא שום קשר לאבטחת הרשת הביתית 

וקטור ההתקפה דרך   ,  WPA הצער, אותה פגיעות שהיא החור הגדול ביותר בשריון   למרבה

 .  WPA2 נותר בנקודות גישה מודרניות עם יכולת  ,  Wi-Fi Protected Setup     (WPS) -הגדרת ה

שעות של  14-2באמצעות פגיעות זו מצריכה בין  WPA / WPA2 למרות שפריצה לרשת מאובטחת

 ב מודרני, זה עדיין מהווה דאגה ביטחונית לגיטימית . מאמץ מתמשך עם מחש
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 .BlueToothתקשורת 

 היסטוריה של הבלוטוס.
 

 לרכיב חדש של התקשורת? מושהשתמשו במי זה הרולד בלוטוס ומדוע 
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  –)שן כחולה(  נתנו למלך של דניה שהצליח לאחד שתי מדינות  Bluetoothשם מוזר 
דניה ונורבגיה. לפי סיפור אחת הוא אהב לאכול אוכמניות כחולות ובגלל זה שיניים שלו  

(,  Bletandהיו בצבע כחול. לפי סיפור אחר שערות שלו היו בצבע שחור )בשפה שלהם 
(.  בשנת  Bluetooth –תר אנגלי כאשר תירגמו שם שלו לאנגלית שינו שם שלו למשהו יו

התחילה מחקרים בנושא התקשרות בין טלפונים   L. M. Ericssonחברת  1994

סלולאריים לבין מכשירים אחרים ובחרו שם "בלוטוס" עקב כך שהם רצו לאחד את  
 המכשירים שונים ברשת אחד. השם הזה "נדבק" לפרויקט. 

 
 יצרני התקן: זה מה שכתבו על עמוד פתיחה של חוברת בלוטוס 

"הטכנולוגיה נקראת על שם המלך הדני הרולד בלאטנד, שאהב אוכמניות והתפרסם  
בזכות איחוד השבטים הלוחמים של דנמרק, נורבגיה ושבדיה. חיבור מכשירים מיצרנים  

שונים ולמטרות שונות, כמו מחשבי אפל ועכברי מיקרוסופט, היא הטכנולוגיה של  
 ריכת חשמל נמוכה וחיבור מאובטח". הכול בעלות נמוכה, צ - בלוטוס 

 תיאור כללי של טכנולוגיה. 
טכנולוגיה זו פשוטה ואלגנטית. ולכן, למעשה, אין לה שום תחרות בתחום יצירת רשתות מקומיות  

 קטנות וחיבור אלחוטי של מכשירים במשרד או בבית. 

Bluetooth   היא טכנולוגיה המסוגלת להעביר נתונים במרחק קצר. זה החליף חיבורי היקפי קווי

 עם חיבורי רדיו. הוא מספק תקשורת רדיו חסכונית בעלות נמוכה בין סוגים שונים של מכשירים. 

Bluetooth  הוא שבב שעובד בתדר גבוה, גם מקלט וגם משדר. הוא פועל בטווח תדריםISM  אינך .

 כדי להשתמש בתדרים אלה. הם משמשים בכל המדינות למעט ספרד וצרפת.   זקוק לרישיון

 

 . BTמכשיר ראשון שעבד עם טכנולוגיה 

הוא שיטה להפצת הספקטרום,   Bluetoothהעיקרון הראשי של בניית רשתות המבוססות על 

כאשר יש קפיצות תדרים, כלומר כאשר המשדר מפצל נתונים לחבילות ואז מעביר אותם  

פעמים בשנייה. הוא מקבל   1600אקראי. איתו תדר הספק משתנה -אלגוריתם פסאודו   באמצעות

mailto:markalex012@gmail.com
http://www.elecstudy.org/


596 
 

 markalex012@gmail.com   www.elecstudy.org     חזרה לתוכן עניינים     טסליצקי מרק

ערוצים(. מטרה ראשונית הייתה להחליף מערכת ישנה על  79תדרי משנה ) 79 -ערך של אחד מ

 ג'יגה הרץ(   2.485עד  2.4בעזרת גלי רדיו בתדר גבוה )בתחום בין  RS-232בסיס 

ג'יגה   2.48עד   2.402ת לבחירת המשתמש: תחום ראשון בין בשלב מתקדם יותר נתנו שתי אופציו

 ג'יגה הרץ.  2.4835עד   2.4הרץ ותחום שני בין 

ספקטרום פרוס עם קפיצות   –  Frequency Hopping Spread Spectrumהיא שיטת  BTשיטה שבחרו בשידור 

 תדרים. 

 פשוטה למימוש, עמידה מפני רעשים, חומרה זולה יחסית.  FHSSשיטת 

פעמים בשנייה  1600, תדר של גל נושא קופץ )משתנה( Bluetooth -, בFHSSעל פי אלגוריתם 

ערוצי   23הרץ, וביפן, צרפת וספרד הוקצו - מגה 1תדרים הפועלים ברוחב  79)בסך הכול מוקצים 

אקראי וידוע רק למשדר ולמקלט, אשר - א פסאודותדרים(. רצף המעבר בין תדרים לכל חיבור הו 

שניות. לפיכך, אם  -מיקרו 625מכוונים מחדש באופן סינכרוני מתדר של גל נושא אחד לשני כל 

כמה זוגות של משדר מקלט עובדים בקרבת מקום, הם אינם מפריעים זה לזה. אלגוריתם זה הוא  

ועבר: המעבר מתרחש על פי  גם חלק בלתי נפרד מהמערכת להגנה על סודיות המידע המ

אקראי ונקבע בנפרד לכל חיבור. בעת העברת נתונים דיגיטליים ואות שמע -אלגוריתם פסאודו 

(64 kbit / s   נעשה שימוש בשיטות קידוד שונות: אות השמע אינו חוזר על עצמו ,)לשני הכיוונים

 .  )ככלל(, ונתונים דיגיטליים יועברו מחדש במקרה של אובדן חבילת המידע

to-«point- -לנקודה(, אלא גם ב -)נקודה point»-to-«pointתומך לא רק בטופולוגיה  BTפרוטוקול של 

multipoint» . 

רק מכשירים שהוגדרו לאותו תחום שידור מבינים זה את זה. מכשירי צד שלישי תופסים את  

 המידע המועבר כרעש רגיל. 

ות לטלפונים, לבין מדפסות למחשבים.  מודרניים יכולים לקשר בין מכוני Bluetoothחיבורי 

המערכת פותחת אפשרויות שלא היו זמינות בחיבורים קווית. הטכנולוגיה יכולה לאפשר לאדם  

לשלוט על הכול מרחוק, מהאזנה למוזיקה ועד הכנת קפה. שעונים חכמים ואפילו נעלי ספורט  

שחררה חברת "פומה"   2018. לדוגמא, בסוף Bluetoothמסונכרנים עם טלפון חכם באמצעות 

 .  Bluetooth 4.0עם  Computer-RSמחדש את נעלי הריצה  
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 רכיבים עם בלוטוס.
אינם חייבים להיות בקו ראייה זה לזה. עם זאת, חסימות   Bluetoothהתקנים המחוברים באמצעות 

סוג  עובדים בטווח של עד מטר אחד,  3גדולות מדי יפריעו לאות. באופן רשמי, מכשירי רדיו מסוג 

, )משתמשים בעיקר למטרות תעשייתיות(  1מטר, וסוג  10, )הנפוצה ביותר במכשירים ניידים( 2

 מטר. 100עד 

הספק מקסימלי   סוג 
mW 

הספק מקסימלי  
dBm  

רדיוס של קליטה  
 מטרים 

1 100 20 100 

2 2.5 4 10 

3 1 0 1 

 

 .BTגרסאות שונות של  
ממשה   2שנות שעברו מאז טכנולוגיה עברה מספר שינויים ומספר גרסאות. גרסה מספר  20-ב

ממשה  4(. גרסה מספר   Enhanced Data Rate (EDR)מהירות גבוהה של שידור נתונים שנקראת ) 

 נראה כל גרסה ושינויים שלהם בהקדם.  –פרוטוקולים קלסים, שכבות של רשת 

 . 1999ת גרסה ראשונה שעבדה יצאה בשנ

 1.0מטרות ראשוניות בגרסה 

 שימוש ברחבי העולם; 

 לעבוד עם העברת קול ונתונים; 

הוק; ) מדובר ברשתות שאין להן מבנה קבוע, שבהן מכשירי לקוח  -היכולת ליצור קשרים אד

 מחוברים "על הסף" ויוצרים רשת(. 

 היכולת לעמוד בפני הפרעות ממקורות אחרים בשטח פתוח; 

 קומפקטי מאוד לשילוב קל עם מכשירים שונים; גודל 

 צריכת חשמל זניחה, בהשוואה למכשירים אחרים המיועדים למטרות דומות; 

 ממשק פתוח סטנדרטי; 

 זול. 

בגרסה הזאת מכשירים של יצרנים שונים לא עבדו ביחד בצורה חלקה. הייתה חובה לשדר  

 לא נתן אפשרות לחיבור אנונימי.  בתחילת תהליך הקמת קשר. זה   (BD_ADDR)כתובת של הרכיב 

 1.1גרסה 

תיקון טעיות לוגיות שהיו בגרסה הקודמת. הוספת תמיכה לערוצים לא מוצפנים, בדיקת הספק 

 (. RSSIהסיגנל )

 RSSI  :ראשי תיבות של(Received Signal Strength Indicator  הוא מונח בתקשורת, המתאר )

 עוצמה או הספק של אות רדיו. 

 1.2גרסה 

 שינויים עיקריים: 

 התחברות וגילוי מהיר. 
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 עמידה טובה יותר נגד רעשים.

 מגה ביט בשנייה.  1עד  –מהירות השידור גבוהה יותר 

הוספת אופציה לשידור קול בשטף אודיו, אפשרות לשדר חבילות פגומות, השהייה בשידור רדיו  

 לסנכרון בין נתונים לבין אודיו. 

 (.TxD, RxD, GNDגידים )  UART  3הוסיפו תמיכה ב

     .  (Retransmission Modes)ושידור חוזר  (Flow Control) הוסיפו מצבי שידור לניהול נתונים 

 FSK -(. זאת שיטה שדומה ל Gaussian frequency-shift keying. ) GFSKגרסה השתמשה באפנון 

 רגיל עם הוספת מסנן גאוס. 

 Bluetooth 2.0 + EDR 2.0גרסה 

EDR  (Enhanced Data Rate .)מגה ביט בשנייה ע"י הוספת מנגנון  2.1שידור עד עליית מהירות ה

 .  PSK -ו GFSKשיטה הזאת מאחדת שיטות 

 ירידת צריכת אנרגיה ועליית איכות של אבטחת מידע. 

 2.1גרסה 

הוספת טכנולוגיה לגילוי סוג התקן שמבקש התחברות. עוד טכנולוגיה לירידת צריכת אנרגיה  

בהשוואה   10עד פי  3. טכנולוגיה הזאת הגדילה משך זמן העבודה פי Sniff Subratingשנקראת  

לסטנדרט הקודם. בנוסף לזה טכנולוגיה החדשה מעלה מהירות החיבור בין שני מכשירים  

ע"י שינוי שיטה להחלפת מפתחות של הצפנה ללא ניתוק   –ומפשטת את צורת ההתחברות 

 Near Field"י שימוש בטכנולוגיה   הקשר. בנוסף לכך החיבור עצמו נהפך ליותר מוגן ע

Communication. 

                        
NFC  10-היא טכנולוגיה אלחוטית לטווח קצר שעובדת במרחק של לא יותר מ  

כולל תמיד יוזם ויעד; היוזם מייצר באופן   NFCמגהרץ.  13.56פועלת ב   NFCסנטימטרים. 
בין שני   NFCפעיל שדה בתדרי רדיו שיכול להשפיע על היעד הפסיבי. תקשורת 

 מכשירים אפשרית גם בתנאי ששני המכשירים מופעלים. 
במכשירים   NFC -בשל גודלו הקומפקטי וצריכת החשמל הנמוכה, ניתן להשתמש ב

לעתים קרובות בחלק האחורי של הגאדג'ט,   קטנים. בסמארטפונים, האנטנה מותקנת
מתחת לכיסוי. כך שלמשתמשים אין שאלה כיצד ליישם בדיוק גאדג'ט להעברת נתונים  

)בעיה זו אופיינית במיוחד לטאבלטים בשל גודלם הגדול ומגוון הטכנולוגיה הקטן(,  
 מיקום השבב מסומן לעיתים קרובות עם מדבקה מיוחדת על המקרה.
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שימוש בקריאת   –. מטרה העיקרית RFIDת מחליפה את טכנולוגיה טכנולוגיה הזא
כרטיסים "חכמים" בתחבורה ציבורית, מערכות תשלום. בעיקר שימוש בטלפונים  

 סלולאריים וכרטיסי אשראי.  
 

 בהשוואה למערכת בלוטוס: 

 NFC Bluetooth טכנולוגיה 

סוג הרשת  
 )טופולוגיה( 

point-to-point point-to-point, multi-point 

 מטרים  10עד  ס"מ 20עד  רדיוס 

 מגה ביט בשנייה  24 קילו ביט בשנייה  424 מהירות השידור 

 שניות 6עד  שניות 0.1עד  זמן התחברות 

 לא כן RFIDתיאום עם 

 
 

 בעתיד נרכיב את הנושא במידה ויהיה עניין לנושא. 
 

 

 .Bluetooth 2.1 + EDRגרסת ביניים 

, מעלה אבטחת מידע והגנה נגד פריצות ומעלה  5להוריד צריכת אנרגיה פי בגרסה הזאת הצליחו 

 מהירות ואיכות של התחברות בעזרת הקטנת כמות צעדים שדורשים להקמת קשר בין מכשירים. 

  3.0גרסה 

 מגה ביט בשנייה.  Wi-Fi – 25עליית מהירות השידור עד סדר גודל של סטנדרט 

 גרסה חשובה ביותר.  – 4.0גרסה 

 . כולל פרוטוקולים: Bluetooth 4.0 -אישר את מפרט ה  Bluetooth SIG -, ה2010ביוני  30 -ב

• Bluetooth  ,קלאסי 

• Bluetooth  במהירות גבוהה 

• Bluetooth   .עם צריכת אנרגיה נמוכה 

Bluetooth  מהיר מבוסס עלWi-Fi ואילו ,Bluetooth  קלאסי מורכב מפרוטוקולים מפרטיBluetooth  

 קודמים. 

 (.W 0.0025של מערכת הבלוטות )הספק לא עולה על התדרים 

 (GHz 2.48 - 2.402הרץ ) 2,480,000,000 - 2,402,000,000תחום תדרים: 

עם אנרגיה נמוכה מיועד בעיקר לחיישנים אלקטרוניים זעירים )המשמשים   Bluetoothפרוטוקול 

המטופל וכו '(. צריכת    בנעלי ספורט, ציוד אימון, חיישנים מיניאטוריים המונחים על גופו של

חשמל נמוכה מושגת באמצעות אלגוריתם עבודה מיוחד. המשדר מופעל רק בזמן שליחת  

[. התקן  13אחת למשך מספר שנים ] CR2032הנתונים, מה שמבטיח אפשרות להפעלה מסוללת 

בתים.   8-27מגה ביט / שנייה עם גודל חבילת נתונים של  1מספק קצב העברת נתונים של 

ולשמור עליו במרחק של  ms  5 -החדשה שני מכשירי בלוטות 'יוכלו ליצור חיבור בפחות מבגרסה 

מ'. לשם כך נעשה שימוש בתיקון שגיאות מתקדם, ורמת האבטחה הדרושה ניתנת על  100עד 

 סיביות.  128של  AESידי הצפנת 
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להעביר מידע   חיישני טמפרטורה, לחץ, לחות, מהירות נסיעה וכו 'המבוססים על תקן זה יכולים

 למכשירי ניטור שונים: טלפונים ניידים, מחשבי כף יד, מחשבים אישיים וכו'. 

.  2009בסוף  ST-Ericssonשוחרר על ידי  Bluetooth 4.0 -ו  Bluetooth 3.0 -השבב הראשון התומך ב

 נכון לעכשיו, מספר גדול של מכשירים ניידים שקיימים בשוק תומכים בתקן זה. 

 (.  4)דור  LTEהתחברות עם מכשירים סלולאריים בסטנדרט   מאפשרת 4.1גרסה 

 
 

Term Evolution-Long   

תלוי בכוח הקרינה והוא בלתי מוגבל תיאורטית, וקצב   LTEהטווח של תחנת בסיס  
העברת הנתונים המרבי תלוי בתדר הרדיו ובמרחק מתחנת הבסיס. המהירות המותרת  

- מגה 450ק"מ ) 19.7-הרץ( ל -מגה 2600ק"מ ) 3.2סיביות היא -ג'יגה 1התיאורטית עבור 
  MHz 800 -ו MHz, 1800 MHz 2600רץ(. מרבית המפעילים ברוסיה פועלים ברצועות ה

מגה הרץ מסוגלות לספק מהירות כזו   800(. תחנות בסיס בטווח של LTE-FDD)תקן 
מגה הרץ הוא הנפוץ ביותר בעולם, ומשלבת   1800ק"מ. טווח  13.4במרחק של עד 

 ק"מ(.  6.8קיבולת גבוהה וטווח ארוך יחסית )
 

-694בטווח  LTEשתות איגוד הטלקומוניקציה הבינלאומי לבנות רהמליץ   2015בנובמבר 
מגהרץ באירופה, אפריקה, המזרח התיכון ומרכז אסיה. תדרים אלה במספר   790

 מדינות, במיוחד ברוסיה, תפוסים באמצעות שידורי טלוויזיה אנלוגיים. 
 

למה שבסופו של דבר תהיה טכנולוגיית   3G UMTSשוקל לשדרג   LTEחלק גדול מהתקן 
4G  חלק ניכר מהעבודות נועד לפשט את ארכיטקטורת המערכת: היא עוברת .

-E(. IP  -אחת )כל IP+ מנות מיתוג של הרשת המאוחדת לתשתית   UMTSמשרשרת 
UTRA  הוא ממשק אלחוטיLTE :המאפיינים העיקריים שלו . 

 
מגה ביט / שנייה ומהירות ההורדה   299.6מהירות ההורדה המרבית מהרשת היא עד 

מגה ביט / שנייה, תלוי בקטגוריית ציוד   75.4המקסימלית לרשת מהמנוי היא עד 
 מגה הרץ(.  20המשתמשת בספקטרום  4×   4המשתמש )אנטנה 

קטנות בתנאים   IPעבור מנות   ms 5חביון נמוך בהעברת נתונים )זמן השהיה של 
 יצירת חיבור.אופטימליים(, חביון נמוך יותר בעת  

קמ"ש  500קמ"ש או  350תמיכה משופרת בניידות, כדוגמא טרמינל שנע במהירות 
 בהתאם לטווח התדרים.

OFDMA   ,למורד קישורSC-FDMA  .להעלאה לחיסכון באנרגיה 
חצי דופלקס עם אותה   FDD -, כמו גם ב TDD - והן ב FDDתמיכה הן במערכות תקשורת 

 טכנולוגיית גישה לרדיו. 
  15הרץ, -מגה 10הרץ,  - מגה 5הרץ, - מגה  3הרץ, - מגה  1.4גמישות מוגברת. ספקטרום: 

 הרץ לרוחבי תאים סטנדרטיים. - מגה 20-הרץ ו  - מגה
ק"מ. ברצועות התדרים הנמוכות   100תמיכה בגדלי תאים ממספר עשרות מטרים ועד 

ק"מ הם גודל התא האופטימלי. בערים ובאזורים   5יים, יותר לשימוש באזורים כפר
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באיחוד האירופי( משמשות   GHz 2.6צפופים, רצועות תדרים גבוהות יותר )למשל 
 ק"מ ואף פחות.  1לתמיכה בפס רחב נייד מהיר. במקרה זה, גודל התא יכול להיות 

 הרץ. -מגה 5לקוחות פעילים בכל תא  200תומך לפחות 
(. CDMA2000 -ו GSM / EDGE, UMTSסטנדרטים ישנים יותר )למשל תמיכה בדו קיום עם 

, ולאחר  LTEמשתמשים יכולים להתחיל שיחה או העברת נתונים באזור עם זמינות  
 GSMשעזבו את אזור הכיסוי, להמשיך לעבוד ללא שום פעולות מיוחדות מצדו ברשתות 

/ GPRS. 
 ממשק רדיו למיתוג מנות.

 

 5.0גרסה 

 . 2-, צריכת אנרגיה ירדה פי 4-, רדיוס של קליטה פי2-השידור פיעליית מהירות 

 5.1גרסה 

 אוספת מערכת לזיהוי כיוון ההתחברות בין מקור ליעד.  

Bluetooth 5.1 ( "מציע שתי שיטות שונות לקביעת כיוון, בשם "זווית ההגעהAoA ו )-   "זווית היציאה"

(AoDעל אחד משני המכשירים להכיל מערך של אנטנות .)   מרובות, וניתן להשתמש בנתונים

 . Bluetooth - המתקבלים מהאנטנות הללו כדי לזהות את הכיוון שממנו מגיע אות ה 

 

, מערכת מיצוב יכולה לקבל  Bluetooth 5.1אם אתה מסתובב עם טלפון חכם ובטלפון זה יש 

ת, למצוא  מושג טוב לגבי המיקום המדויק שלך. זה יכול לשמש כדי לשפר את הניווט בתוך הבי

 " כדי לאתר טוב יותר את המיקום שלך. smarthomeאת המקשים שאבדת או לאפשר חומרת " 

 .2020פורסמה בינואר  – 5.2גרסה 

 בגרסה הזאת עשו שיפורים הבאים: 

הוא יותר   – EATT  (Enhanced Attribute protocol )גרסה חדשה יותר    – ATTשיפור פרוטוקול  •

בהתחברות דרך מידע מוצפן. בנוסף פרוטוקול זה תומך בשידור מקבילי  מאובטח כי הוא משתמש רק 

 של נתונים. 

שמאפשרת ליעל תהליך התקשורת מבחינת חסכון בצריכת    LE Power Control חידוש במערכת  •

 ההספק. 
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.  LE Audio - מאפשרת סטנדרט חדש לשידור אות אודיו  –  LE Isochronous Channelsפונקציה חדשה  •

שמאפשר שידור למספר אוזניות בה זמני. עיבוד נתונים מתבצע    BTסטנדרט חדש למערכות אודיו דרך  

 בצורה סינכרונית. 

 

 

 

 ארכיטקטורה של בלוטוס.
  רשת בטופולוגיה כוכב שבנויה מתחנה ראשית -    piconetבסיס של הרשת היא הרשת בשם 

מטרים. באותו חדר יכולים להיות מספר  10( שנמצאות במרחק עד 7ומספר תחנות משניות )עד 

"פיקו" רשתות במידה וחדר מספיק גדול. יותר מזה רשתות האלה יכולות בקשר אחד עם שנייה  

. בנוסף לזה כל     scatternetבעזרת רכיב מגשר. מספר תת רשתות בונות ביחד רשת שנקראת  

רכיבים שלא פועלים כרגע, אבל הגדרות שלהם נמצאות   255שמור מידע על רשת יכולה ל

 בזיכרון של הרשת. כל רכיב יכול להיות במספר מצבים אנרגטיים שנלמד אותם בפרקים הבאים. 

 [( 1)ציור מהספר ] 

 

 
לקחו אותיות משם של הרולד בלוטוס בשפה דנית   BT. יצרנים של BTסימן של 

 לסימן אחד.  )העתיקה( וחיברו אותם 

 

 אתחול וניהול ההתחברות בין רכיבים. 

 Kinitיצירת מפתח   •

 (. Kabוקיצור שלו  link keyיצירת מפתח התקשרות )יש לו שם  •
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 אימות.  •

 (.  pairingשלבים האלה מייצרים תהליך שנקרא "צימוד" ) 

סודי משותף, בו   Kinitצימוד הוא תהליך של חיבור שני מכשירים )או יותר( על מנת ליצור ערך 

רשמיים ניתן למצוא   Bluetoothישתמשו בהמשך בעת התקשורת. בתרגומים מסוימים של מסמכי 

 משני הצדדים.  PINגם את המונח "זיווג". לפני שתתחיל בהליך ההתאמה, עליך להזין קוד 

Kinit ל פי אלגוריתם נוצר עE22 :הפועל עם הערכים הבאים , 

BD_ADDR   היא כתובתMAC  סיביות ל 48ייחודית של - Bluetooth ; 

PIN  ;קוד ואורכו 

IN_RAND  סיביות אקראי.  128הוא ערך 

כדי ליצור   LK_RAND (B) -ו  LK_RAND (A)סיביות  128מכשירים מחליפים מילים שנוצרו באקראי 

ושוב החלפת הערך  Kinitבסיביות עם מקש האתחול   XORר מכן . לאחKabאת מפתח הקישור 

 . E21שהתקבל. ואז המפתח מחושב באמצעות אלגוריתם 

 לשם כך נדרשים הערכים הבאים: 

BD_ADDR 

 )כל מכשיר שומר את עצמו ומתקבל מערכי מכשיר אחרים(  LK_RANDסיביות  128

 Mutualאימות הדדי, או    -בשלב זה מסתיים ההתאמה והשלב האחרון של אתחול בלוטות '

authentication -   מתחיל. זה מבוסס על ערכת מענה לבקשות. אחד המכשירים הופך להיות

ושולח אותו למכשיר סמוך )בטקסט ברור( הנקרא  AU_RAND (A)"מאמת", מייצר ערך אקראי 

על פי   SRES -הנושא. ברגע שמכשיר היעד מקבל את "המילה" הזו, מתחיל חישוב ערך ה

, והוא נשלח למאמת. המכשיר השכן מבצע חישובים דומים ובודק את תגובת  E1לגוריתם א

 תואם, המכשירים מחליפים תפקידים והתהליך חוזר.  SRES -הנושא. אם ה

 פועל עם הערכים הבאים:  E1אלגוריתם 

AU_RAND  שנוצר באופן אקראי 

 Kabכתובת קישור 

BD_ADDR  כתובת שליחת נתונים 

 אבטחת מידע.
.  Bluetoothויניב שקד פרסמו מאמר המפרט את ההתקפה על מכשירי   אבישי וול 2006ני ביו

של  PIN -החומר הכיל תיאור של התקפה פעילה ופסיבית כאחד, המאפשר להשיג את קוד ה

המכשיר ואז להתחבר למכשיר זה. התקפה פסיבית מאפשרת לתוקף מצויד כראוי "להאזין" 

(sniffing  את תהליך )  אתחול החיבור ואז להשתמש בנתונים המתקבלים כתוצאה מהאזנה וניתוח

(. מטבע הדברים, כדי לבצע התקפה כזו, תוקף צריך spoofingכדי לבסס את החיבור "זיוף" )

להיות בסביבה הקרובה ומיד ברגע יצירת קשר. זה לא תמיד אפשרי. לכן נולד הרעיון של  

ה מיוחדת ברגע מסוים, המאפשר להתחיל את התקפה פעילה. התגלה שאפשר לשלוח הודע

תהליך האתחול עם מכשיר התוקף. שני הליכי הפריצה מורכבים למדי וכוללים מספר שלבים 

שהעיקרי בהם הוא איסוף מנות נתונים וניתוחם. ההתקפות עצמן מבוססות על נקודות תורפה  

 במנגנון האימות ויצירת מפתח צופן בין שני מכשירים. 

 ".hitehouseWהתקפה של "
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אם התוקף הצליח להאזין לשידור, ובמהלך תהליך ההתאמה הוא יירט ושמר את כל ההודעות, ניתן למצוא את  

 באמצעות כוח אכזרי.  PIN  -ה

. הוא היה הראשון שהציע לתפוס  2004הראשונה ששמה לב לפגיעות זו הייתה "אולי ווייטהאוס", באפריל 

בכוח אכזרי באמצעות המידע שהתקבל. עם זאת, לשיטה    PIN  - ה הודעות במהלך ההתאמה ולנסות לחשב את

יש חיסרון משמעותי אחד: התקפה יכולה להתבצע רק אם ניתן היה לצותת לכל נתוני האימות. במילים אחרות,  

אז הוא לא יוכל להמשיך  אם התוקף היה מחוץ לאוויר כאשר ההתאמה התחילה או החמיץ ערך כלשהו,  

 בהתקפה. 

 וול ושקד". התקפה של "

. פותח סוג שני של Whitehouseוול ושקד הצליחו למצוא פתרון לקשיים הקשורים למתקפה של 

התקפה. אם תהליך ההתאמה כבר התחיל ונתונים הוחמצו, לא ניתן לבצע את ההתקפה. עם  

והחלו באימות הדדי, תוכלו להכריח   Kab -זאת, אם המכשירים כבר הצליחו לתקשר, הצילו את ה

 כשירים להתחיל מחדש את תהליך ההתאמה לביצוע מתקפת ההתאמה הנ"ל. את המ

התקפה זו מחייבת שליחת ההודעות הנכונות בזמן הנכון. מכשירים סטנדרטיים זמינים מסחרית  

 אינם מתאימים למטרה זו. 

תוקף יכול לפתוח במתקפת זיווג בסיסית. לפיכך, לאחר ששתי הבאמצעות אחת משיטות אלה, 

ללא הפרעה. יתר על כן,   PIN - ו בארסנל שלהם, תוקף יכול לגנוב את קוד הההתקפות הלל

, הוא יוכל ליצור קשר עם כל אחד מהמכשירים הללו. וכדאי לקחת בחשבון  PINלאחר קוד  

אינה מסופקת ברמה   Bluetoothשברוב המכשירים האבטחה ברמת השירותים הזמינים באמצעות 

טחת ההתאמה. לכן, ההשלכות של פעולותיו של  הנכונה. רוב המפתחים מסתמכים על אב

התוקף יכולות להיות שונות: מגניבת פנקס הכתובות של הטלפון ועד יצירת שיחה יוצאת  

 מהטלפון של הקורבן ושימוש בו כמכשיר האזנה. 

 

 .BTמחסנית פרוטוקולים של 
 [ מחסנית ניראת כך: 1לפי טננבאום ]

 

לא רק עקב  –ולא לאף מודל אחר  IP/TCP  -ולא ל  OSIלא מתאים למודל  BTשימו לב שרכיב 

שכבות: שכבה פיזית  3-מספר שכבות )אלא עקב חיבור שכבות(. כל הפרוטוקולים מחולקים ל

Physical Layer  שכבת קישור נתונים ,Datalink Layer   ושכבות עליונותUpper Layers. 
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את . היא מתארת  802 -ו OSIו(, שתואם למודלים של בחלק התחתון נמצאת השכבה הפיזית )רדי 

תקשורת הרדיו ואת שיטות האפנון המיושמות. זה נועד להפוך את המערכת לזולה ונוחה ככל 

 האפשר עבור הקונה הפשוט.

, אך כוללת כמה  MACשכבת בקרת הקישור )העברה ישירה( דומה במקצת לשכבת המשנה של 

מתאר כיצד הצומת הראשי מנהל משבצות זמן וכיצד מרווחים  אלמנטים של השכבה הפיזית. הוא  

 האלה מקובצים למסגרות. 

להלן שני פרוטוקולים המשתמשים בפרוטוקול בקרת הקישור. פרוטוקול בקרת החיבור קובע 

ערוצים לוגיים בין התקנים, מנהל מצבי צריכת חשמל, התאמה והצפנה ואיכות השירות. הוא  

רח. ממשק זה הוא נוחות ליישום: בדרך כלל, הפרוטוקולים  ממוקם מתחת לקו הממשק המא

  -, והפרוטוקולים במעלה הם מיושמים על מכשיר הBluetooth -במורד הזרם מיושמים על שבב ה

Bluetooth .בו נמצא השבב 

. הוא אוסף L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol)פרוטוקול שכבת הקישור הוא 

 רך משתנה ומספק אמינות בעת הצורך. הודעות באו

L2CAP  .משמש פרוטוקולים רבים, כולל שני פרוטוקולי השירות שתוארו קודם לכן 

מחקה את פעולתו   RFcommפרוטוקול גילוי השירות משמש לאיתור שירותים ברשת. פרוטוקול 

בר,  של יציאה טורית של היציאה הטורית של המחשב, אליה מחוברים בדרך כלל מקלדת, עכ

 מודם והתקנים אחרים. 

ברמה העליונה ביותר נמצאים היישומים. פרופילים מיוצגים על ידי מלבנים אנכיים מכיוון שכל 

אחד מהם מגדיר חלק ממחסנית הפרוטוקול למטרה מסוימת. פרופילים ספציפיים, כגון  

דוגמא,  פרופילים למכשירים כגון אוזניות, משתמשים רק בפרוטוקולים הנדרשים להפעלתם. ל

אם יש להם רק   L2CAPאם יש להם מנות לשלוח, ולדלג על  L2CAPפרופילים יכולים לכלול 

 ספירת שמע ברקע. 

השונים,   Bluetooth -בחלקים הבאים נבחן את שכבת הרדיו ואת פרוטוקולי שכבת קישור נתוני ה 

  MACמכיוון שהם, אם כי בערך, עדיין תואמים את השכבה הפיזית ואת שכבת המשנה של 

 במחסנית פרוטוקולים אחרים. 
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 תוספות: 

 . CISCOסימנים רשמים של חברת 
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 מילון מושגים:

0-9 
3G 

הדור השני של טכנולוגיית תקשורת סלולרית דיגיטלית המאופיינת במהירויות מינימליות של 

בקצה הגבוה. ספקי שירותי דור שלישי ממשיכים להשתמש במיתוג  Mbpsועשרות  kbpsמאות 

 כדי לבצע שיחות קוליות.  - הקולי בלבד  G2-כפי שנעשה בטכנולוגיות ה  -מעגלים 

4G 

ומבוססת כולה   1Gbps-ל 100Mbpsרית דיגיטלית שמהירותה נעה בין טכנולוגיית תקשורת סלול

 . IP (VoIP), הקול מיושם כקול על גבי G4מיתוג מנות. עם רשתות  IPעל רשת 

5G 

טכנולוגיית תקשורת סלולרית דיגיטלית מתפתחת העולה על המפרטים של דורות קודמים של 

לא סוכם על ידי איגוד הטלקומוניקציה  , הטאץ' האחרון 2017תקשורת סלולרית. נכון לתחילת 

(. ספקים שונים ריכזו מוצרים ניסיוניים לבדיקה המשתנים  ITU-Rמגזר הרדיו )   - תהבינלאומי

. קצב הסיביות בפועל יהיה ככל הנראה בעשרות נמוכות של 100Gbps-ל  Gbpsבמהירות מכמה 

Gbps  .בנסיבות הטובות ביותר 

802.11 

כולל מספר מפרטים בולטים   IEEE 802.11(. תקן WLANאלחוטי ) LANליישום  IEEEתקן  - 802.11

 : כולל

 802.11 a: 54Mbps maximum speed, 5GHz UNII frequency range;  

802.11b: 11Mbps, 2.4GHz ISM frequency range;  

802.11g: 54Mbps, 2.4GHz; 802.11n: 600Mbps, 2.4GHz and 5GHz;  

802.11ac: 1300Mbps, 5GHz. 

 

802.1X 

802.1X -  פרוטוקול אימות מבוסס יציאה המשמש בהתקני גישה קווית ואלחוטית לרשתLAN תקן .

IEEE 802.1X  2מופעל על מתגי שכבה ( ונקודות גישה אלחוטיותWAP כדי לדרוש ממערכות )  

לפני   -שם משתמש וסיסמה, למשל  - המחוברות לממשקים במכשירים כאלה לשלוח אישורים 

 מתן גישה לרשת.
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A 
Analog signal 

צורת גל תקשורת המקבילה למקור האות. לעתים קרובות מיוצגים כגל סינוס, אותות אנלוגיים  

ספק ייצוג מדויק  חייבים להיות מועברים כל הדרך אל המטרה בדיוק כפי שהופקו על מנת ל

בקצה המקלט. בשל הנחתה והשפעת רעש חיצוני, מטרה זו אינה ניתנת להשגה במידה רבה. 

 ניתן ליישם מסננים ומגנים עם אותות אנלוגיים כדי לשפר במידת מה את איכות האות המתקבל.

Antenna 

ומערכות שונות לשידור מכשיר הממיר בין גלי רדיו לזרם חשמלי. אנטנות משמשות במעגלים 

 וקליטת אותות אלחוטיים בצורה של אנרגיית תדר רדיו. 

ARP (Address Resolution Protocol) 

( לכתובת פיזית Layer-3הפרוטוקול האחראי לשיוך כתובת לוגית )לעתים קרובות מפרוטוקול 

ת המשנה  כדי לשדר בקשה ברש ARP-(. לרוב משתמשים בLayer-2)לעיתים קרובות מפרוטוקול 

)בקרת גישה למדיה( של מארח ספציפי כאשר  Ethernet MACהמקומית עבור כתובת   IP-של ה

 המתאימה שלו כבר ידועה.  IP- כתובת ה

AS (Autonomous System) 

 קבוצה של התקני רשת, רשתות ומערכות קצה הנכללות תחת ניהול טכני אחד. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  

 IBM( של הקו המקורי של  DOSערכת התווים המשמשת במערכת ההפעלה של הדיסק )

Personal Computer (IBM/PC)  ערכת תווים היא קוד המקצה את אחת התמורות הבינאריות .

בערכת התווים לכל אחד מהתווים הזמינים ליישומים מבוססי טקסט הפועלים במערכת  

סיביות. התוצאה היא   8מורחב הוא קוד של  ASCIIסיביות בעוד  7ל הוא קוד ש ASCIIההפעלה. 

 תווים, בהתאמה.  256- תווים ו 128קבוצה של 

ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) 

( בנויים לשימוש כללי  IC"שבב מחשב" המיועד לשימוש ספציפי. חלק מהמעגלים המשולבים )

המשמש   ASIC-מיועדים לשימוש מסוים. ה ASICמוגמרים, אך   וניתן ליישם אותם במגוון מוצרים

 מודרני הוא אחת הדוגמאות הנפוצות ביותר המוזכרות בקורסי הכשרה ברשת. Ethernetבמיתוג  

Asynchronous communication 

שיטת תקשורת נתונים בין שני מכשירים המושגת ללא שימוש באות שעון משותף. מאפיינים 

אסינכרונית כוללים תקופות ללא תקשורת כלל ויכולת לשנות את קצב  נוספים של תקשורת

הכלולה ברוב מערכות המחשבים הישנות   RS-232שידור הסיביות. היציאה הטורית הקלאסית 

 היא ממשק ידוע שמשתמש בתקשורת אסינכרונית. 

Attenuation 

( ונובעת  dBבדציבלים )אובדן עוצמת האות לאורך מסלול תקשורת. הנחתה נמדדת לרוב 

 אחרים.  מהתנגדות טבעית בערוץ הקווי או האלחוטי ומגורמים סביבתיים
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B 
Backbone  

מסלול מדיה בעל קיבולת גבוהה יותר מאלה המשמשים לחיבור התקני קצה לרשת. עמודי  

התקני שדרה נפרסים לעתים קרובות כדי לחבר בין חדרי ציוד או חללי חיבור צולבים המכילים 

ריכוז המשמשים להצעת קישוריות למכשירי קצה בתשתית עם כוכבים. עמודי שדרה נושאים בו  

 זמנית תנועה עבור התקני קצה מרובים. 

Bandwidth  

בתקשורת אנלוגית או דיגיטלית, הערוץ שנכבש על ידי הספק ונמדד כהפרש בהרץ  –רוחב פס 

(Hzבין התדרים הגבוהים והנמוכים ביותר בערוץ ). 

Baseband  

סוג של איתות דיגיטלי הכולל שימוש בתדר בודד או ברוחב פס כמעט אפסי   -פס בסיס  

" בשמות  BASEומיוצג על ידי " Ethernetלהעברת זרם סיביות. איתות פס בסיס משמש ברשתות 

 . 10GBASE-T-ו 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-Tטכנולוגיות השכבה הפיזית השונות, כגון 

Baseline  

התוצאות המאוחסנות בארכיון של בדיקה אחת או יותר המבוצעות על מערכת או רשת הפועלת 

כראוי ומשמשות כסטנדרט שאליו ניתן להשוות תוצאות עתידיות; מוגדר גם כאיסוף וארכיון של 

תוצאות כאלה. קווי בסיס הם מרכיב קריטי בפתרון בעיות בהתקני מחשוב ורשת ועם הקישורים  

 ם אליהם. המצטרפי

BGP (Border Gateway Protocol) 

 BGPפרוטוקול ניתוב השער החיצוני המשמש לבניית טבלת הניתוב של האינטרנט המסחרי. 

( שנמצא בשימוש כיום. ספקי שירותי  EGP( הוא פרוטוקול השער החיצוני היחיד )BGP4) 4גרסה 

כדי לשתף מסלולים חיצוניים שהם לומדים מלקוחות ומספקי   BGP-( משתמשים בISPאינטרנט ) 

אינטרנט אחרים זה עם זה. הפצת כל המסלולים בין ספקי האינטרנט של האינטרנט מאפשרת 

 לכל לקוחות האינטרנט לגשת לחלק גדול מאתרי האינטרנט והמשאבים של האינטרנט. 

Binary  

בינארית היא מערכת שיש לה שני רכיבים  מאופיין בכך שיש לו שני חלקים. מערכת  -בינארי  

נפרדים. באלקטרוניקה, בינארי יכול להתייחס למצב של מעגל או תא זיכרון, מופעל או כבוי,  

קיים או לא, "כן" או "לא". מדענים משתמשים במערכת המספור הבינארי כדי לייצג ולחזות  

צירה ופתרון בעיות של  המאפשרות י  -  1-ו 0 -באופן מתמטי מעגלים כאלה עם שתי ספרות  

רכיבים בודדים כמו גם מערכות שלמות. השימוש הפופולרי במונח מתייחס למערכת המספור 

הבינארית, שהיא אחת מכמה מערכות כאלה )מתוך אפשרות אינסופית של מערכות מספור(  

(, עשרוני  8-שבני אדם נוהגים להשתמש בהן כדי לתאר את העולם הסובב אותם. אוקטלי )בסיס

( הן שלוש מערכות המספור האחרות שאתה יכול לצפות 16-( והקסדצימלי )בסיס 10-בסיס)

 להתמודד איתן בתעשיית הטכנולוגיה. 

Bit (b) 

של   קיצור היחידה הבסיסית של מערכת המספור הבינארית. המילה ביט היא   - , ביטסיבית

, במערכת 1או  0מתייחסת לאחת משתי הספרות,  bitהמונח "ספרה בינארית". לכן, המילה 

המספור הבינארית. התעשייה תומכת גם בשימוש במילה "ביט" כדי לייצג מיקום בודד בערך  

 מספרי שמתבטא בבינארי, ללא קשר לערך הסיביות שלו. 
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Bits per second (b/s or bps) 

ידוע    יחידת מידה להעברת נתונים בין מכשירים ו/או על פני מדיום.  -( bpsאו    b/sסיביות לשנייה )

 .bpsגם בשם "קצב סיביות". כמעט כל המדדים של מהירות העברת הנתונים מבוססים על 

Biometrics  

סוג של זיהוי המבוסס על תכונות אנושיות אינדיבידואליות. פשוטו כמשמעו "מדד   -ביומטריה  

מכל החיים", תחום הביומטרי משתמש במגוון מדידות ביולוגיות בניסיון להבדיל בין אדם אחד 

האחרים על ידי שימוש בתכונות כמו טביעות אצבע, טביעות כף היד, קול, כתב יד, רשתית,  

 קשתית וזיהוי תווי פנים. 

BIOS (Basic Input/Output System) 

במערכות מחשב ישנות יותר ובכמה   מעגל )תוכנה וחומרה(  –)מערכת קלט/פלט בסיסית( 

רישום החומרה במהלך האתחול, איתור והעברת שליטה   מערך מערכות מודרניות האחראית על 

למערכת הפעלה הניתנת לאתחול, ולאחר מכן ביצוע הוראות שונות, ממערכת ההפעלה ו מנהלי  

 ( שלה.I/Oההתקן שלו, מכוונים לחומרת המערכת ולממשקי הקלט/פלט )

Bridge 

לוטין בנתבים ברשתות הוחלף כמעט לח Layer-2, התקן רשת מדור קודם של Ethernet-ב -גשר 

לחיבור בין מקטעי כבלי רשת נפרדים והציגו את  Layer-1מודרניות. גשרים החליפו את משחזרי 

, המאפשרים את היכולת להעביר  Ethernetוגבולות מסגרת  MACהיתרון של הבנת כתובות 

ום, התעשייה נתונים שאינם מיועדים עבור ִמגזָר. כי - או לסנן   -נתונים, במידת הצורך, ולחסום 

משתמשת במונח גשר כפועל להתייחס להעברת מידע באופן שקוף מממשק אחד למשנהו  

 באותו מכשיר מבלי שהמכשיר הזה יהיה יעד או מקור במהלך השידור. 

Broadband 

סוג של איתות תקשורת ברוחב פס התומך בהעברת נתונים ממקורות מרובים, כולל  - פס רחב 

 דים על פני סדרת התדרים ברוחב הפס. כאלה מסוגים שונים, המופר

 

Buffer 

מיקום זיכרון דיגיטלי המשמש להפחתת אובדן הנתונים או השונות בקצב העברת    -חוצץ 

הנתונים. ללא מאגרי נתונים, מערכת קולטת חייבת להיות מוכנה לעבד נתונים חיצוניים המוצגים  

. חוצצים הם מרכיבים מרכזיים במערכות תקשורת שבהן שינויים בעיכוב,  מידילממשק באופן 

להשפיע לרעה על האיכות או השימושיות של המערכת. ללא חוצץ כזה,  המכונה ריצוד, יכולים  

 יש לדחוס תעבורה בזמן אמת, או שלמערכת השידור אין השהייה מורגשת.

Byte (B) 

האוסף הבסיסי ביותר של ביטים הנדרש על ידי מסלול שידור. מערכות קודמות דרשו    -בית 

כך שההגדרה הישנה של בתים המכילים   זמנית,-שמונה ביטים להיות משודרים או להפעיל בו

 64פועל על בתים של  x86-64שמונה ביטים בדיוק מתקיימת כיום. עם זאת, נכון לומר שמעבד 

סיביות, מה שעשוי לבלבל את הרוב העצום של קהילת הטכנולוגיה. הפך נפוץ להשתמש במונח  

לוק על כך ששורש "אוקטט" כדי להתייחס לקבוצה של שמונה ביטים מכיוון שאי אפשר לח

 המילה מתייחס לערך שמונה. 
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C 
Cable modem 

( המשמש לשליחה וקבלה של תעבורת  CPE - customer premise equipmentציוד הלקוח )

כבל משתמשים בטכנולוגיה הידועה   מיםאינטרנט דרך מעגל טלוויזיה בכבל קואקסיאלי. מוד 

כדי לקודד את תעבורת   DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)בשם 

 הנתונים לשידור לרשת הטלוויזיה בכבלים בפס רחב ולפענח אותות כמו שהם מתקבלים. 

Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU) 

נקודתי   ( של ציוד DCE - data circuit-terminating equipmentצורת ציוד מסיימת מעגל נתונים )

(CPE - customer premise equipment המשמש לחיבור התקני רשת ארגוניים לרשת דיגיטלית )

 .T1סינכרונית, כגון מעגל 

Checksum 

מנגנון זיהוי שגיאות עבור נתונים המבוסס על הנתונים אך הוא בדרך כלל קטן בהרבה מהנתונים  

מביאים ליצירת סכום בדיקה שונה    המקוריים. האלגוריתמים הטובים ביותר של סכום בדיקה

מהותית לאחר שינוי קטן יחסית בנתונים. רוב סכומי הבדיקה משמשים לגילוי שינויים לא רצויים  

בנתונים המקוריים, אך ניתן אפילו להשתמש בסכימי בדיקה ארוכים יותר כדי לשחזר את  

 הנתונים המקוריים ששונו. 

Circuit-switched network 

( המספקת חיבור זמני דרך מסלול ייעודי דרך ליבת הרשת WANאו רשת רחבה ) קישור טלפוניה

 של ספק השירות. 

CLI (Command Line Interface) 

פקודות בודדות מבוסס טקסט. לרוב   רשימת( המאופיין בUI - user interfaceממשק משתמש )

הוא הממשק   CLI-; עבור מערכות הפעלה מסוימות, הCLIמערכות ההפעלה המודרניות יש 

(, GUI - graphical user interfaceהוא ממשק המשתמש הגרפי ) CLI-הנפוץ ביותר ל ניגוד העיקרי. 

 לעתים קרובות בעכבר או בהתקן הצבעה אחר. הרוב משתמשים 

Client/server architecture 

מודל רשת שבו מערכות מחשוב מיוחדות, הידועות כשרתים, מספקות משאב אפשרי אחד או 

יותר למערכות פחות חזקות, המכונות לקוחות, לפי בקשה. בארכיטקטורת לקוח/שרת טהורה, 

שהיא מעט נדירה כיום, שרתים הם המכשירים היחידים שמציעים משאבים, כגון קבצים, אחסון,  

ודואר, למשל( . מודל רשת שבו כל    DNS, DHCP, HTTP) IPירותי הדפסה ושירותים מבוססי  ש

המערכות יכולות לשרת או להיות משרתות, ללא לקוח אחד שמתגלה כעולה על אף אחד אחר,  

 ידוע בתור ארכיטקטורת עמית לעמית. 

Cloud 

דות גישה בלתי מוגבלות  מונח הנובע מהתפיסה המופשטת שאותם נתונים ושירותים זמינים מנקו

. מחשוב ענן הוא פוטנציאל תשתית נרחבת של שירותים ושיטות גישה כאלה, בין אם גישהל

 מסופקים על ידי ספק ענן ובין אם באופן פנימי, כמו ממרכז הנתונים של הארגון עצמו. 

Coaxial cable 

בקיצור; צורה נפוצה של כבלי נחושת המאופיינת בכך שיש שני מוליכים:  coaxידוע גם בתור 

האחד הוא הליבה של הכבל, המוקף בשני, מגן קלוע. תכנון זה מביא לכך שלמוליכים הפנימיים  
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והחיצוניים יש ציר סיבוב משותף, מה שיוצר מסלול אות התומך בתדרים גבוהים יותר עם פחות  

 להפרעות חיצוניות. אובדן אות ועם פחות רגישות

Codec 

של קודן/מפענח; אלגוריתם או מכשיר המשתמש באלגוריתם כזה להמרת צלילים   חיבור

רבים כמעט בשימושים   Codecאנלוגיים לזרמי סיביות דיגיטליים )קידוד( ובחזרה )פענוח(. רכיבי 

שלהם כמו בסוגיהם. שימוש אחד בקודקים הוא בהמרת קול לזרם סיביות דיגיטלי לאחסון או  

 שידור ברשת.

Compression 

הפחתת כמות הנתונים המועברת או מאוחסנת. כמה אלגוריתמי דחיסה בונים מילון של קודים  

ארוכים יותר שהוחלפו בקודים קצרים יותר לפני שידור או אחסון. המכשיר המקבל או  

האפליקציה המאחזרת משתמש במילון כדי להרחיב את המידע הדחוס לצורתו המקורית. זה ידוע  

דן. דחיסה ללא הפסדים היא אידיאלית עבור נתונים מוחלטים, כגון מידע בשם דחיסה ללא אוב

 פיננסי בגיליון אלקטרוני שאסור לפרש אותו בצורה לא נכונה. 

Console 

(. בדרך כלל,  UIהתקני הקלט והפלט מועסקים על ידי המשתמש בהפעלת ממשק משתמש )

עם   עבודמאפשר למשתמשים ל מסוף הוא שילוב של מקלדת, עכבר )אופציונלי( ומסך. קונסול 

מערכות, כגון מחשבים, נתבים ומתגים, כדי להגדיר או לשלוט בהן. המונח "סוג קונסול" משמש 

  - , המוגדר בתוכנת אמולציית מסוף VT-100לעתים קרובות כדי להתייחס לסוג המסוף, כגון 

Putty ניתן להשתמש כדי להתאים להגדרות דומות במכשיר המנוהל על ידי המסוף.  -, למשל

( כדי לעבור בין מערכות מרובות,  KVMבמכשירים הנקראים מתגי מקלדת, וידאו, עכבר )

 הנשלטות אחת בכל פעם על ידי קונסול אחת.

Cookie 

 Cookies-פיסת נתונים המאוחסנת במערכת של משתמש על ידי דפדפן האינטרנט שלו. חלק מ

 וון שהן חודרות לפרטיות המשתמש.מועילות ומבורכות בעוד שאחרות אינן רצויות מכי
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D 
Data  

כל צורה של מידע המשמשת כקלט למערכת או לאפליקציה לעיבוד או שמופקת כפלט  

ממערכת או אפליקציה. לאחר למעלה ממאה שנה של עיבוד נתונים אלקטרוני, איסוף וניתוח  

 זמן סביר. נתונים נכנסו לזירה המכונה "ביג דאטה". כמות הביג דאטה בפרק  

 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)  

והגדרות קשורות ללקוחות על בסיס זמני או קבוע.    IPלהקצאת כתובות  TCP/IPפרוטוקול  

באופן  IPעל ידי בחירה ב"קבל כתובת  DHCPמוגדרים לבקש חכירה משרת  Windowsלקוחות 

ם רשת. כחלופה, טכנאים או משתמשים  של מתא  IP-שיח של מאפייני ה- אוטומטי" בתיבת הדו 

 סטטיות שאינן משתנות עד לשינוי ידני.  IPיכולים להזין הגדרות 

DNS (Domain Name System) 

ומונח כללי לרשת הגלובלית או הארגונית של מערכות האחראיות לפתרון   TCP/IPפרוטוקול  

מזהה מובנה עבור האזור . שם תחום הוא  IP( מתאימים לחלוטין לכתובות FQDNsשמות דומיין )

 המכיל התקנים קשורים או התקנים תחת ניהול משותף. 

Driver 

המאפשר למערכת הפעלה להשתמש ברכיב חומרה על ידי מתן שליטה לוגית.    (תוכנה)קוד 

מערכות הפעלה אינן מסוגלות באופן מקורי לגשת לחומרה. דרייברים ספציפיים הן למערכת  

ט בה פועלים כמתרגמים בין השניים, מקבלים הוראות  ההפעלה והן לחומרה שיש לשלו

, האחראי על BIOS-ממערכת ההפעלה ומייצרים הוראות עבור החומרה ואותות פסיקה עבור ה

 השליטה הפיזית בממשקים המובילים. לחומרה הנשלטת. 

DSL (Digital Subscriber Line)  

 גישה לאינטרנט בפס רחב המבוסס על זוג חוטי טלפון סטנדרטיים.  אלקטרוני שמאפשר מעגל
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E 
Encapsulation 

התואמת לטכנולוגיית   (PDU) הוספת מידע בקרה למטען נתונים כדי ליצור יחידת נתוני פרוטוקול 

משמש כטכניקה להעברה משימוש בפרוטוקול אחד לפרוטוקול חלופי   Encapsulation .המעטפת

בתוך   PDU זה יכול לשמש גם כמנגנון אבטחה כדי לטשטש .IPv6-ל IPv4-שכבה, כמו מבאותה 

 .אחר מאותו סוג

Encryption 

פעולת שינוי הנתונים כדי להפוך אותם לבלתי קריאים על ידי כל אדם או מכשיר, למעט על ידי  

ורשה. מנקודת הנמען המיועד, שעמו נערך משא ומתן על איגוד אבטחה, או על ידי יישום אחזור מ

המבט של אבטחת מידע, הצפנה היא המנגנון העיקרי למתן סודיות בנתונים מאוחסנים או  

 משודרים. 

Ethernet 

, מתקשר ישירות Layer-2, כפרוטוקול  Ethernetהנפוצה ביותר בשימוש כיום.  LAN-טכנולוגיית ה

המתחברת  Layer-1ק , וכן עם האלקטרוניקה של ממשIPסמוכים, כגון   Layer-3עם פרוטוקולי 

 למדיה ברשת ומקודדת את האותות הדיגיטליים המועברים מלמעלה. 
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F 
 

Frame 

. כיחידת נתוני פרוטוקול  Layer-1וכמה פרוטוקולים של  Layer-2יחידת הנתונים הבסיסית של 

(PDU  מסגרת היא בעצם צעד אחד מעל קצת. למעשה, מסגרת היא מבנה הנתונים הראשון ,)

 הסיביות שאוסף ביטים לפורמט סטנדרטי המבוסס על הפרוטוקול המדובר. מעל רמת  

FTP (File Transfer Protocol) 

  משתמש בזוג יציאות FTPלהעברת נתונים בין לקוח לשרת ברמת הקובץ.  TCP/IPפרוטוקול  

עם אבטחה מרומזת; היציאה   990-ו 989-, בצורה הלא מאובטחת שלה ו21-ו  20 ( TCP )פורטים 

המספרים הגבוהים יותר בכל מקרה משמשת ליצירה, תחזוקה ולאחר מכן להרוס את  בעלת

משמש לעתים קרובות באופן  FTPההפעלה בעוד שהנמוכה משמשת להעברת נתונים. המונח 

ברקע תוך הצגת ממשק משתמש  FTPרופף כדי להתייחס לכלי שירות המשתמש בפרוטוקול 

  - ת ואחת המייצגת את תיקיית השרת המרוחק מקומי  -( הדומה לשתי תיקיות GUIגרפי )

 המאפשרת קבצים ו תיקיות שיש לגרור ביניהן קדימה ואחורה. 
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G 
Gateway 

שכבתי. לפני  -מונח קלאסי לנתב; נתב בקצה של רשת או אינטרנט ארגוני; ממיר פרוטוקול רב

ר ברירת מחדל",  שהושג המונח נתב, נתבים נקראו שערים, שהוא המקור למונח הנפוץ עדיין "שע

כלומר נתב ברירת המחדל של רשת משנה, המשמש מארחים מקומיים בעת שידור מנות  

לרשתות מרוחקות שאינן נמצאות בעצמן. טבלאות ניתוב. המונח שער בסופו של דבר בא  

הפרוטוקול של נתונים   מחסניתלהתייחס למערכת שמסוגלת לתרגם כל שכבה של כל או חלק מ 

נכנסים לפרוטוקולים בשכבות המתאימות של מחסנית אחרת לפני העברת הנתונים החוצה דרך 

 ממשק אחר. 

GPS (Global Positioning System) 

פותחה לשימוש צבאי, הרשת העולמית של לוויינים המשמשת לאיתור המיקום והגובה של  

רות הגישה המנוי על או המכשירים המועסקים על אלקטרוניקה ניידת יבשתית; באופן כללי, שי

מובנים במכשירים מסמארטפונים ומכשירי כושר לבישים    GPS. מקלטי GPS-ידי משתמשי רשת ה

ועד לקונסולות האלקטרוניות של כלי רכב ביבשה, באוויר ובמים, שרבים מהם מספקים גם  

משמש את המקלטים לסנכרון שעונים   GPSפונקציות בידור. בנוסף לשירותי מיקום, מיפוי וניווט, 

 בגלל השעונים האטומיים המדויקים שקיימים בלוויינים. 

GUI (Graphical User Interface) 

( מאופיין באזור עבודה במסך מלא ובסמלים המייצגים אובייקטים  UIממשק משתמש מחשוב )

עכברים וכדורי   - ה עובדים היטב עם התקני קלט בסגנון הצבע  GUIכגון תיקיות וקבצים. ממשקי 

 מדית.מ -מכיוון שאזור העבודה פרוש כרשת קרטזית דו -עקיבה, למשל 
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H 
Hard drive 

הצורה הסטנדרטית של אחסון מגנטי קבוע עבור מערכת   .(HDDידוע גם ככונן דיסק קשיח )

מחשב. דיסקים קשיחים הם קופסאות מתכת עמידות המכילות דיסק אחד או יותר עם ציפוי  

( של  I/Oמגנטי ומחוברים באמצעות אחד מכמה ממשקים סטנדרטיים לאפיק הקלט/פלט ) 

מנוע והמנגנון הדרושים המחשב. הקופסאות מכילות גם את האלקטרוניקה, גלגלי השיניים, ה 

 סיבובים לדקה בהתאם לדגם הכונן.  15,000עד  5,400לסובב את הדיסקים ביחד במהירויות של 

Hardware 

בניגוד לתוכנה, הרכיבים העמידים של מערכת המחשב. החומרה כוללת את המארז והמארז, 

 המקלדת והעכבר. המעגלים, התקני האחסון והרכיבים ההיקפיים, כגון הצג, המדפסת,  

Host 

; מערכת מחשב מיינפריים; מערכת ההפעלה עליה פועל היפרוויזר.  IPמכשיר ברשת עם כתובת 

 נקראים על שם המיינפריים של סביבות רשת מרוכזות מדור קודם ומודרניות.   IPמארחי 

Hub 

עם ממשקי רשת מרובים; באופן כללי, מכשיר הריכוז המרכזי   Ethernet Layer-1התקן 

היא למעשה משחזר מרובה יציאות   Ethernet-טופולוגיה של רכזת ודיבור עם כוכבים. רכזת הב

העוסק רק בחידוש אותות נכנסים לפני שליחתם החוצה את כל היציאות בו זמנית. כמרכז הגנרי  

של טופולוגיה עם חוט כוכבים, התקן הרכזת יכול להיות רכזת, מתג, רכז, נתב או התקן רב  

 ע שילוב של פונקציות כאלה. תכליתי המצי
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I 
Interface 

יציאה פיזית המשמשת לקישוריות לרשת או למכשיר היקפי; נקודת חיבור בין שני כבלים, שני  

רכיבים, שני פרוטוקולים, שני תהליכי תוכנה או שתי רשתות. ממשקי כבלים מכונים לעתים  

או פרוטוקול יכולים להיקרא גם   תוכנהשל  םקרובות לסירוגין יציאות. ממשקים בין אובייקטי 

 משמש גם במקרים מסוימים באותה משמעות. ( socket)יציאות במובן לוגי. המונח שקע 

Internetwork 

אינטרנט, או בקיצור אינטרנט, נוצרת כאשר שתי רשתות אוטונומיות או   רשת רשת של רשתות. 

אחד או יותר ביניהם. לדוגמה, שני רשתות  Layer-3יותר מחוברות זו לזו, בדרך כלל עם מכשיר 

LAN  "מבוססות במלואן המחוברות זו לזו באמצעות נתב יחיד מהווים אינטרנט פשוט. ה"אינטרנט

מתייחס לעבודת האינטרנט העולמית הקיימת מתוקף רשתות אוטונומיות מרחבי העולם מחוברות 

 זו לזו. 

IPsec (Internet Protocol Security) 

יוצר רשתות  IPsecבין שתי נקודות קצה.   IPפרוטוקולים המיועדים לאבטחת תעבורת מסגרת של 

( על ידי שילוב פרוטוקולים שיכולים להחליף מפתחות אבטחה באופן  VPNsוירטואליות פרטיות )

פרטי כחלק מהמשא ומתן החסוי על שיוך אבטחה בין נקודות קצה שמצטרפות אליהן רשת לא  

 מאובטחת כמו האינטרנט.

IPv4 

העיקרי שנמצא בשימוש באינטרנט ובאינטראנט פרטי. פרוטוקול אינטרנט  Layer-3פרוטוקול 

כתובות   -, מספקת מזהים לוגיים מקצה לקצה  Layer-3(, כמו פרוטוקולים רבים של IPv4) 4גרסה 

IPv4  סיביות, המיוצגות כארבעה מספרים עשרוניים של שמונה סיביות מופרדות על ידי   32של

יש מבנה כתובות היררכי    IPv4. לכתובות 192.168.10.1דות )סימון עשרוני מנוקד(, כגון נקו

 המתאים את עצמו לניתוב. 

IPv6 

( כולל כתובות של IPv6) 6. פרוטוקול אינטרנט גרסה IPv4נועד להחליף את   Layer-3פרוטוקול 

סימון המבוסס על . בניגוד לIPv4ממספר הכתובות האפשרי עם  296סיביות המספקות פי  128

בסך  -, שמונה שדות של ארבע ספרות הקסדצימליות IPv4עשרות המשמשים לייצוג כתובות 

 לדוגמה היא  IPv6. כתובת IPv6משמשים לייצוג כתובות   - 32ל והכ
  

2001:0db8:1234:5678:02ab:cdff:feef:1234. 

 

ISDN (Integrated Services Digital Network) 

אוסף של פרוטוקולים בשכבה נמוכה יותר ומעגלים קשורים המשמשים לעתים קרובות לגישה 

 נקראת על שם התמיכה הדיגיטלית שלה בשירותי קול, נתונים ווידאו.  ISDNלאינטרנט בפס רחב.  
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J 
Jitter 

  ( ברשת. למרות שניתן לסבול עיכוב בחיבורים בזמן אמת ברמותהמתנה, עיכובהשהיה ) סוג של

יכול למתן את   ןנכו חוצץמשמעותיות, כמות קטנה של ריצוד יכולה לשבש מאוד חיבור כזה. 

 ההשפעות של ריצוד סביר, אך ריצוד ניכר יגרום להפחתה של המאגר ויגרום להתדרדרות. 
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L 
LAN (Local Area Network) 

ניין או קומה;  רשת בבעלות מלאה של מיזם; רשת המשתרעת גיאוגרפית על שטח קטן, כגון ב

רשת המורכבת מכל המכשירים מאחורי וכולל ממשק נתב יחיד; רשת המשתמשת בסוג של 

 .LANהמוגבלים לפריסה ברשת  Layer-2פרוטוקולי 

Latency 

מהווה דאגה עד   האינ  השהייה כמות העיכוב במסלול תקשורת. עבור תעבורה שאינה בזמן אמת, 

עד שהאפליקציה האחראית על הנתונים המועברים נכשלת בזמן שהיא  סביר שהעיכוב יהיה 

ממתינה לתגובה מהקצה הנגדי. עם תעבורה בזמן אמת, לאחזור יש השפעה בולטת יותר. עם 

 .VoIPברשתות  250ms-זאת, משתמשים בדרך כלל אינם תופסים חביון הלוך ושוב של פחות מ

Load balancing 

שליחת תעבורת נתונים פרופורציונלית על פני מספר מסלולי אותות. המונח איזון עומסים משמש 

לעתים קרובות לסירוגין עם חלוקת עומסים. עם זאת, חלוקת עומסים יכולה להיות מושגת טכנית  

ם  פשוט על ידי שימוש במספר מסלולים כדי לשלוח נתונים באותו כיוון כללי, אך איזון עומסי 

 מבקש להתאים עומסים משותפים על סמך קריטריון, עד וכולל מקסום התפוקה לכל מסלול.
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M 
Man-in-the-Middle Attack (MITM) 

כל אחת ממשפחת התקפות סייבר מתאפיינת בהדגמה של המערכת התוקפת בין שתי מערכות  

ידע או להשפיע על יכולות להתבצע כדי לגנוב מ  MITMהמתקשרות באופן לגיטימי. התקפות 

זרימת המידע. תוקפים יכולים לצותת באופן פסיבי או להתחזות לאחד מנקודות הקצה שנפגעו או  

 לשתיהן. 

Mark 

" נתנו שם  0"-" זה לא מתח חיובי )יכול להיות שלילי(, ל1"-ו V0" זה לא 0עקב כך שבתקשורת "

Space שם 1"-ול "Mark. 

Memory 

מיקום לאחסון זמני או קבוע של נתונים. המונח זיכרון, כשהוא מיוחס כלאחר יד למכשירים  

)זיכרון גישה  RAMאלקטרוניים, מתייחס לרוב לאחסון הראשי המבוסס על שבבים נדיף המכונה 

אקראית(. מבחינה טכנית, המונח זיכרון יכול להתייחס לכל צורת אחסון, כגון כוננים קשיחים,  

 ב מוצק וזיכרון פלאש, שכולם נחשבים לגישה אקראית. כונני מצ

Mirroring 

להעברה של מסגרות המיועדות לכל שאר הממשקים. בדרך  Ethernetהגדרת ממשק על מתג 

יעבירו רק תעבורה ותעבורה לא ידועה המיועדת למכשיר המחובר  Ethernet Layer-2כלל, מתגי 

 ליציאה מסוימת. 

Modem (modulator/demodulator) 

(, כגון מחשב אישי,  DTE( המסייע להתקן ציוד מסוף נתונים )DCEמכשיר לתקשורת נתונים )

 בתקשורת דרך קישור רחב. 

Motherboard 

המעגל הראשי במערכת מחשוב. לוחות אם מספקים פלטפורמה משותפת שבה ניתן להתקין 

אם מספק גם את את המעבד, הזיכרון, ערכת השבבים ולוחות המתאמים של המערכת. לוח ה

מסלולי האותות המאפשרים לרכיבים מותקנים לתקשר זה עם זה ועם רכיבים חיצוניים  

 המחוברים באמצעות כבלים שמורכבים ללוח האם בכותרות. 

Multiplexing 

השילוב של מספר מקורות של תעבורת נתונים על מסלול תקשורת אחד. ריבוי משמש גם כדי  

בורה של כל היישומים המשדרים או המקבלים על פני אותו  לתאר את תהליך השזירה של התע

 זרם סיביות במורד מחסנית הפרוטוקול ולרוחב מדיית הרשת. 
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N 
Node 

הוא מונח גנרי שבא שימושי בכל פעם שהדובר או   Nodeכל מכשיר פעיל בכל מקום ברשת. 

הכותב צריכים מונח שאינו מתחייב לפונקציה. לפעמים, "צומת" משמש במקום המונח מארח 

", כמו ב"מזהה צומת" במקום "מזהה IPכשם תואר שפירושו "קשור לאחד מהמכשירים ברשת 

 מארח". 
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O 
Operating System (OS) 

מערכת מחשב או מכשיר אלקטרוני אינטליגנטי אחר. תוכנת יישומים  תוכנת המערכות העיקרית ב

נכתבת כדי לפעול על משפחה מסוימת של מערכת הפעלה. כל מערכת הפעלה אחראית  

 לפונקציות ליבה מסוימות. 

Optical fiber 

סוג של אמצעי כבלים המנחה גלי אור במורד ליבה עשויה זכוכית או פלסטיק. כבל סיב אופטי  

משמש בעיקר עבור  single-mode (SMF). MMF-( ו MMFמוד )- שני סוגים עיקריים: מולטימסווג ל

, שבהם המרחקים קצרים מאלה שנמצאים באזור הרחב, יישום המתאים ביותר עבור  LANיישומי 

SMF. 

OSI model (Open Systems Interconnection) 

מודל הייחוס הבולט בתעשייה. מודלים התייחסות מספקים מסגרת סדורה לדיונים או פריסה של  

של פרוטוקולים. מכיוון שאף פרוטוקול לא עובד בפני עצמו, הכרחי לפתרון בעיות   אוסף

ולהמרות בין פרוטוקולים וחבילות פרוטוקולים שההיררכיה של הפרוטוקולים בשימוש תובן על 

שבע השכבות אינו נחשב למודל מעשי בתעשייה,   OSIיפול בהם. למרות שמודל ידי האחראים לט

הוא מפורט יותר במספר השכבות שהוא מציין, ובכך מוביל להמשך אזכורו. לכל אחת משבע 

השכבות יש תפקיד ספציפי בתקשורת נתונים בתוך כל צומת רשת נתון וניתן לשייך לפרוטוקולים  

של בלוקים עם   אוסףעתים קרובות מיוצג ל OSI- אחד או יותר מכל חבילת פרוטוקולים. מודל ה 

, השכבות הן  7לשכבה  1השכבה בעלת המספרים הנמוכים ביותר בתחתית. בעבודה משכבה  

 ; ַהָצגָה; ויישום. שייחבּוָרה; עפיזיות; קישור למידע; ֶרֶשת; תַ 

OSPF (Open Shortest Path First) 

אידיאלי עבור   OSPFדולות. פרוטוקול ניתוב מצב קישור התומך בעבודות אינטרנט פרטיות ג

רשתות ארגוניות גדולות כאשר הוא נפרס כמתוכנן על ידי הקמת אזורים עם מענה היררכי  

 הידועים כאזורים. 
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P 
Packet 

.  IPכאל חבילת  IP. מקובל להתייחס לנתונים של  Layer-3מבנה הנתונים משויך לרוב לפרוטוקולי 

ה שחולקה לחתיכות קטנות יותר כדי להתאים  מנות הן לרוב רק חלק מהודעת יישום שלמ

 מסגרות.   למגבלות הקטנות יותר שנכפו על ידי מבני נתונים בשכבה נמוכה יותר, כגון

Packet switched network 

רשת המאופיינת במסלולים משתנים כל הזמן, שנוצרו לפי דרישה או מבוססים באופן קבוע,  

וג מעגלים, רשתות מיתוג מנות דורשות שלכל באמצעות קבוצת מתגים. שלא כמו רשתות מית

מסגרת מידע שנשלחת יש מידע כתובת עצמאי משלה, שיכול לשמש את התקני המיתוג כדי  

להעביר את המסגרת על מסלול שנבחר באופן שרירותי. מכיוון שהמסלול יכול להשתנות  

ה יותר או  ממסגרת למסגרת, רשתות מיתוג מנות דורשות להשתמש באמולציית המעגל היקר

 שהמשתמש ירשם במקום זאת לרשת מיתוג מעגל.

Ping 

 Internet-מרוחק, או כלי השירות המשמשים אותו. ה IPהפעולה של בדיקת הזמינות של מארח 

Control Message Protocol (ICMP)  משמש את כלי השירותping   כדי לשלוח בקשת הד למארח

המרוחק המדובר. הציפייה היא שתשובת הד תוחזר על ידי המארח המרוחק, המציין שהוא  

מופעל ופועל. אם לא מתקבלת תשובה, יש לבצע פתרון בעיות נוסף מכיוון שרק פינג מוצלח  

 מספק מידע סופי. 

Policy 

ם ונהלים. נהוג לדון ולהחליט על צו תאגידי מבוסס המשמש כהתחלה של פיתוח ויישום של תקני

(, שכל DRמדיניות עבור דיסציפלינות כגון אבטחה, רשתות, שימוש מקובל והתאוששות מאסון )

 אחת מהן יכולה לכלול מדיניות אינדיבידואלית רבות. 

Port 

ממשק פיזי במכשיר אלקטרוני; מזהה לוגי מבדיל עבור יישום או תהליך. כאשר משתמשים בו 

ס למזהי תוכנה לוגיים, המונח יציאה מופיע לעתים קרובות בדיונים על פרוטוקולי  כדי להתייח

שני הפרוטוקולים מקדישים את שני   (.UDP-ו  TCP  ) TCP/IPשל פרוטוקול   בורהעשכבת הת

השדות הראשונים בכותרות שלהם למזהים המספריים של המקור והיעד של התהליכים שהם  

יכים בסופו של דבר להיות מזוהים על ידי אנשי מקצוע בתחום  מקיפים. מספרי יציאות נפוצים צר

הרשת והאבטחה מכיוון שהם משמשים בתצורה של חומות אש והתקני קצה כדי לציין אילו  

 תהליכים יש לאפשר או למנוע גישה מעבר לנקודת התצורה. 

Processor 

שב או במערכת (, המעגל המשולב העיקרי במחCPUצורה מקוצרת של יחידת עיבוד מרכזית )

ממוחשבת. מעבדים מבצעים מיקרוקוד שנוצר מהתוכניות הקומפילציה שנוצרו כדי לפתור צורך 

 CPU-הוא עצמו המחשב ושכל שאר הרכיבים תומכים ב CPU-או לבצע פונקציה. נכון לומר שה 

 ויוצרים את מערכת המחשב שהמשתמשים רואים אותה ומזהים אותה בקלות רבה יותר כמחשב.

Protocol 

שיטה מוסכמת לתקשורת; מערכת כללים לתקשורת. פרוטוקולי נתונים משמשים לסטנדרטיזציה  

של אופן הפעולה של נקודות קצה והתקני ביניים. ללא פרוטוקול משותף אחד או יותר, שני  

 התקני קצה אינם מסוגלים לתקשר אחד עם השני.
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Proxy server 

אחרים. שרתי פרוקסי מספקים פונקציות מרובות ובדרך כלל מכשיר קצה הפועל בשם מכשירים  

ממוקמים בצורה כזו שכל התעבורה היוצאת חייבת לעבור דרך השרת. מיקום זה תומך ברוב 

תפקידי השרת, כגון התרת או דחיית סוגים שונים של תעבורה יוצאת שנוצרת על ידי לקוחות 

 שהתקבל כאשר לקוחות מבקשים זאת. נט ושמירה במטמון של תוכן אינטרנט-בתוך האינטרא

Public key cryptography 

השימוש בזוג מפתחות קריפטוגרפים קשורים ציבוריים ופרטיים לצורך אימות, סודיות או שניהם.  

(, השימוש בהם נחשב CAכאשר המפתחות נוצרים יחד עם אישור על ידי רשות אישורים מהימנה )

כמעט ומבטל את האפשרות שצד שלישי יפגע במפתח   PKI .(PKI)חלק מתשתית מפתח ציבורי  

הפרטי. הבסיס להצפנה הוא שאף מפתח לא יכול לפענח את מה שהצפין. צריך את המפתח  

 הנגדי כדי לעשות זאת. 
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Q 
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R 
RAID (Redundant Array of Independent Disks) 

כוללים    RAID-ות תקלות, שיפור קיבולת ושיפור ביצועים לאחסון נתונים. כל סוגי הפתרון לסביל

( שמתחבר למספר כונני דיסקים ומשלב את  HBAבקר מיוחד הנקרא מתאם אוטובוס מארח )

מגבירים את קיבולת    RAID-קיבולת האחסון המצטברת שלהם לנפח לוגי אחד. רוב סוגי ה

קלות. רבים מהסוגים מגדילים את כל שלושת הגורמים, אך  האחסון, הביצועים או סובלנות הת

 חלקם מגדילים רק אחד או שניים מהשלושה.  

RAM (Random Access Memory) 

סוג של זיכרון המאופיין בכך שהוא מאפשר גישה לכל מיקום שניתן להתייחס אליו בכל סדר;  

, כולל כונני  RAMכנית זיכרון זיכרון המערכת הראשי של מחשב. רוב צורות הזיכרון הן מבחינה ט

 (.  ROMמגנטי ומצב מוצק, זיכרון פלאש, כוננים אופטיים ואפילו שבבי זיכרון לקריאה בלבד )

Reboot 

כדי להפעיל מחדש מכשיר; הפעלה מחדש של מכשיר. שורש המונח הוא "אתחול", שמקורו 

המערכת זה להפעיל  בביטוי "משוך את עצמך למעלה ברצועות האתחול שלך". כדי לאתחל את 

מחדש את המכשיר בזמן שהוא כבר פועל, כלומר לאתחל אותו שוב לאחר שכבר עשה זאת. 

ניתן לדרוש אתחול מחדש לאחר התקנות מסוימות של יישום או תוכנת מערכת, לאחר שינויי 

תצורה מסוימים, או לאחר שהתרחשה בעיה שהופכת את המערכת לקשה או בלתי אפשרית 

 לשימוש. 

Router 

המשמש להעברת תעבורה מקטע לוגי אחד למשנהו כדי לשלוח את התעבורה   Layer-3מכשיר 

על סמך   IP, נתבים משמשים להעברת תעבורת TCP/IPלעבר הנמען המיועד. בעבודות אינטרנט 

 מידע נגישות המאוחסן בטבלת הניתוב של הנתב.

Routing protocol 

 ,OSPF, EIGRPסף לפרוטוקולי ניתוב דינמיים, כגון פרוטוקול המסייע בבניית טבלת ניתוב. בנו

RIP, IS-IS ו-BGP אתה יכול לשקול את התצורה של מסלולים סטטיים והגדרת כתובות ,IP  

בממשקי הרשת של המכשיר כפרוטוקולי ניתוב בכך שהתחביר המעורב באלה תצורות הן  

 מערכת חוקים מוסכמת, כמו כל הפרוטוקולים. 

Routing table 

נתונים של יעדי רשת ומארח ידועים מנקודת המבט של המכשיר שמשתמש בו. כל ערך מסד 

בטבלת ניתוב מכיל, לכל הפחות, את היעד שאליו מגיעים, מסכת רשת משנה כדי לאפשר  

לחלק הרלוונטי של היעד בכניסה של הטבלה, ממשק  IPהשוואה של כתובת היעד בכותרת 

של המכשיר הבא שאליו יש להעביר  IP-בנתיב, כתובת ה ליציאה אל. להגיע ליעד או לנתב הבא 

את החבילה, ומדד שישמש כשובר שוויון סופי אם יהיו שני ערכים התואמים את היעד המיועד. 

אם יהיו מספר התאמות ללא דרך להחליט מה הוא הטוב ביותר, התנהגות ברירת המחדל של  

זמנית, ולהגדיל את רוחב הפס  -בו רוב הנתבים היא להשתמש במספר המרבי של נתיבים המותר

 הזמין הכולל. 
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S 
Server 

מכשיר שחולק משאב עם לקוח. בארכיטקטורת הלקוח/שרת, שרתים הם לרוב התקנים מיוחדים  

עם מערכות הפעלה מיוחדות מותקנות. עם זאת, שרת הוא כל מכשיר בכל ארכיטקטורה שחולק 

 . משאב בכל עת

Single Sign-On (SSO) 

 מודל אימות שבו נדרשת רק סט אחד של אישורי כניסה כדי לקבל גישה למערכות רבות.  

Software 

כל תוכן דיגיטלי שנמצא כרגע במקום אחסון או שניתן להתייחס אליו בתקציר. רשימה קצרה  

של תוכנות קלות לזיהוי כולל יישומים, מערכות הפעלה, מסמכים, גיליונות אלקטרוניים, מצגות 

בידורית. המונח תוכנה יכול להתייחס להתקן החומרה, כרטיס זיכרון או כונן הבזק למשל, ומדיה 

 המכיל תוכנה, או לקוד התוכנה בפועל שידוע כקיים על אמצעי אחסון כזה.  

Space 

" נתנו שם  0"-" זה לא מתח חיובי )יכול להיות שלילי(, ל1"-ו V0" זה לא 0עקב כך שבתקשורת "

Space שם 1"-ול "Mark. 

Spanning Tree Protocol (STP)  

 פרוטוקול גישור ומיתוג שנועד למנוע סערות שידור בקטעים לוגיים המכילים לולאות פיזיות.  

Spooling 

פסת מוכנה לעבד את עבודת או בכונן עד שהמד RAM-אחסון תוכן להדפסה במאגר המוחזק ב

ההדפסה. ניתן להתקיים במדפסת, בשרת שאליו מחוברת המדפסת ובמארח שיצר את עבודת 

מאפשר למארח להמשיך בעיבוד אחר בזמן שהמדפסת   spooler-ההדפסה במקור. שימוש ב

 מוכנה לקבל את עבודת ההדפסה. 

Subnetting 

גדול יותר לתחומי שידור קטנים יותר הידועים בשם רשתות משנה  IPפעולת פיצול מרחב כתובות 

או רשתות משנה )לא להתבלבל עם מסכות רשת משנה, או מסכות בקיצור(. רשת משנה נחוצה  

כדי לחסוך בלוקי כתובות יקרות על ידי פיצולם למקטעים בגודל מתאים יותר  IPv4במיוחד עם 

מספר הצפוי של מארחים הנמצאים בתת רשת נתונה ועל כל צמיחה עתידית  בהתבסס על ה 

 פוטנציאלית של רשת משנה זו.  

Switch 

שמעביר, מסנן או מציף פריימים על סמך כתובת היעד בכותרת המסגרת. מתגי   Layer-2מכשיר 

Ethernet שומרים על טבלה המורכבת מהממשקים הפיזיים על המתג המשויכים לכתובות ה-MAC  

  שנלמדו על ידי המתג באמצעות בדיקה של כתובות המקור בכותרות שהתקבלו ביציאות

 המשויכות. מתגים אינם מורשים להשליך תעבורה לא ידועה ולכן חייבים להציף אותה. 
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T 
T1 (also written T-1) 

 ערוצים מרובבים בחלוקת 24-אחד ממחלקה של מעגלים יבשתיים דיגיטליים המורכבים מ איבר 

 1נושא אות המכונה רמת אותות דיגיטלית   T1. מעגל 1.544Mbpsזמן נפרדים וקצב סיביות של 

(DS-1כל אחד מ .)-64הערוצים מורכב מאות של  24kbps  המכונהDS-0. T1s  בתורם, נאספים ,

היו    T1. מעגלי 44.736Mbpsבקצב של  T3המועבר במעגל  DS-3כדי ליצור אות  28לקבוצות של 

ייעודיים מושכרים פופולריים ביותר, מכיוון שרוחב פס ייעודי מביא לביצועים   Telcoבעבר קווי  

 מתמשכים טובים בהרבה בהשוואה למעגלים משותפים ברוחב פס גדול יותר באופן משמעותי. 

TCP (Transmission Control Protocol) 

הוא אחד משני    UDP, TCP. יחד עם TCP/IPבחבילת פרוטוקולי  Layer-4הפרוטוקול הראשי של  

פרוטוקולי תעבורה שאחראים על העברת התעבורה מהפעלות בשכבות גבוהות יותר על פני  

נחשב לפרוטוקול אמין ומונחה חיבור מכיוון שיש לנהל משא ומתן על    TCPעבודת אינטרנט. 

יוון חיבור( ומכיוון  מעגל וירטואלי לפני שהנתונים יתחילו לזרום בין נקודות הקצה של החיבור )כ

 מאשר קבלת נתונים )אמינות(.  TCP-ש

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

היא חבילת הפרוטוקולים   TCP/IPחבילת הפרוטוקולים העיקרית בשימוש בתעשייה כיום.  

הם   IP-ו  TCPהמשמשת באינטרנט. החבילה מורכבת בקלות מאלפי פרוטוקולים בודדים, מתוכם  

מורכב מארבע שכבות נפרדות,    TCP/IPרק שניים אבל השניים הבולטים ביותר. כמודל פרוטוקול, 

מציין פרוטוקולי יישומים המבצעים את המשימות של   TCP/IP-מכיוון ש OSIשלוש פחות ממודל 

  הן לא בתחום  OSI-, ושתי השכבות התחתונות של מודל הOSIשלוש השכבות העליונות של מודל 

 . Ethernetאלא נדחקים במקום זאת למתאם הרשת, כגון רשת רשת   TCP/IP-ה

Transceiver 

למשדר/מקלט המתייחס למעגל המשדר תעבורה יוצאת ומקבל תעבורה נכנסת   שם נרדף

מרשת. משדרים פועלים גם כממירים שהופכים את סוג האות הדיגיטלי במחשב ובכרטיס הרשת 

 דיה ברשת. לסוג האות הדיגיטלי התואם למ

Topology 

הפריסה הפיזית או הלוגית של רשת. טופולוגיות מסוימות יכולות לייצג את שני סוגי הפריסה בין  

אם במקביל ובין אם בנקודות שונות בהתפתחות הרשת. טופולוגיות פיזיות מתארות את הרשת 

כאילו   הניתנת לצפייה. טופולוגיות לוגיות מתארות את הרשת מנקודת מבט פונקציונלית

המכשירים מתארים את המבט שלהם על הפריסה. טופולוגיית רשת יכולה להיות מלאה או  

חלקית ומשמשת לספק נתיבי גיבוי בין אתרים באזור הרחב לסבילות תקלות, תפוקה מוגברת או  

 שניהם. 

Touchscreen 

או    מסך של צג המשמש גם כהתקן קלט. מסכי מגע קיבולים עובדים עם מגע של כרית אצבע

סטילוס עם קצה מיוחד המחקה אצבע. מסכי מגע עמידים דורשים לחץ כדי לדחוף קרום חיצוני  

כנגד קרום פנימי. שני הממברנות אינם באים במגע אחד עם השני ללא לחץ על המסך. ניתן 

 להפעיל מסכי מגע עמידים על ידי ציפורן, חרט קשיח או כלי דומה להפעלת לחץ על המסך. 

Twisted-pair cable 
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הצורה העיקרית של כבל נחושת המשמשת ברשתות כוכבים מודרניות. זוג מעוות לא מסוכך 

(UTP .הוא תקן החיווט המומלץ להתקנות כבלים מובנים ) 
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U 
UDP (User Datagram Protocol) 

הוא פרוטוקול   TCP/IP. UDPבחבילת  Layer-4, אחד משני פרוטוקולי התעבורה של TCPיחד עם 

לא אמין וללא חיבורים בכך שהוא מציע משלוח במאמץ הטוב ביותר ללא הבטחות של הגעה או  

 בקרת זרימה. 

Unified communications (UC) 

אוסף שיטות התקשורת וההודעות שניתן ליישם יחד ולשלבן לשידורים משותפים או לגרום לתוכן  

 wavוחדת, כגון שמירת הודעה קולית כקובץ .שניתן לחלוק בין השיטות. העברת הודעות מא 

ולאחר מכן שליחתה בדואר אלקטרוני כקובץ מצורף לעמית להאזנה, קיימת בפני עצמה אך גם  

, נוכחות ושיחות  VoIPכולל שפע של טכנולוגיות, למשל, צ'אט,  UC. UCמשפרת את התועלת של 

עולה, הידוע גם בשם תקשורת נקלט במידה מסוימת בתחום שיתוף הפ UCועידה בשמע ווידאו. 

ושיתוף   UC(. שימושי יותר כמונחים שיווקיים מאשר מעשיים, UCCושיתוף פעולה מאוחדים )

פעולה מתארים את כוונת הטכנולוגיות הללו יותר מאשר הפונקציות או היישום שלהן. כל ספק 

יותר. אחד  מלאים יחליט כיצד לארוז את התכונות הנלוות בצורה הטובה ב UCשל פתרונות 

 הערכים הגדולים ביותר שנוספו למוצר הסופי הוא קונסולת הניהול שבה כל התכונות נגישות.  

Uninterruptible power supply (UPS) 

נועדה לשמור על מכשיר מחשוב אחד או   UPSמערכת גיבוי סוללה קטנה עד בינונית. מערכת 

אינו מיועד להמשכיות   UPSכמה פעילים במהלך הפסקת חשמל, רצוי מבלי להיסגר. מכשיר 

 פעולה ארוכת טווח. בשביל זה, גנרטור מתודלק הוא בחירה טובה יותר. 
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V 
Virtual LAN (VLAN) 

במתג הממוקמים באותו   . כל הממשקים Layer-2תחום שידור שנוצר באמצעות תצורה על מתג  

VLAN   .הם חלק מאותו תחום שידור. נדרש נתב כדי לאפשר תקשורת מתחום שידור אחד למשנהו

נובע מהיכולת ליצור תחומי אבטחה המופרדים על ידי נתבים ללא צורך   VLANהערך של רשתות 

 למקם מכשירים יחד באותו אזור של הארגון. 

Voice over Internet Protocol (VoIP) 

, לבצע  IPאו יותר, בדרך כלל טלפונים   IPמסגרת של פרוטוקולים המאפשרת לשני מארחי 

משתמשים   VoIPדיגיטציה ועיבוד של אותות קול אנלוגיים ולשדר אותם זה לזה. יישומי  

בפרוטוקולי הגדרת שיחות עבור שער קולי )נתב מאופשר קול( כדי לאותת לבקר שער )שרת( 

 חר.  שצד אחד ירצה להתקשר לא

Virtual Private Network (VPN) 

רשת שנוצרה על ידי הצפנת תעבורה בין שתי נקודות קצה המחוברות זו לזו ברשת לא  

, משמשים ליצירת ערוץ L2TP-ו  IPsecמאובטחת, כגון האינטרנט. פרוטוקולי אבטחה ומנהור, כולל 

 SSLהפרוטוקולים באמצעות   באוסףגבוה יותר  VPNsמאובטח למעבר לכל התעבורה. ניתן ליצור 

 . TLS-ו
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W 
Wavelength 

המאפיין של אותות אנלוגיים ודיגיטליים שנמצא על ידי מדידת המרחק בין המקום שבו מתחיל גל  

אחד למקום שבו מתחיל הגל הבא. אורך הגל הוא פרופורציונלי הפוך לתדר, שהוא מדד הזמן 

המועברים ברווח של שנייה אחת. לכן, אם  שלוקח לגל אחד להשלים, אך מחושב כמספר הגלים 

ניתן לשדר יותר גלים ליחידת זמן )תדירות גבוהה יותר(, אז המרחק שמשתרע על ידי כל גל חייב  

 להיות קטן יותר )אורך גל קצר יותר(. 

Wide Area Network (WAN) 

  רשת המושכרת מספק שירות; רשת המשתרעת גיאוגרפית על שטח גדול, כמו בין ערים או

ברחבי העולם; רשת המשתרעת על פני מרחק רב בין שני ממשקי נתב; רשת המשתמשת  

ועבודת  WAN. מבחינה טכנית, WAN-הממוקמים לפריסה ב  Layer-2במחלקה של פרוטוקולי 

אינטרנט אינם מונחים ניתנים להחלפה, אך נראה שרבים בתעשייה, כולל מומחים, מאמינים שכן.  

 ת שיש לשלם בתום לב לביטול. יש עמלה חוזר WANלקישורי 

Wi-Fi 

. ישנם 802.11מכנה  IEEE-כדי להתייחס לטכנולוגיה שה Wi-Fi Allianceהמונח המשמש את  

 שזכו לכמות מכובדת של תמיכה:  Wi-Fi-חמישה פרוטוקולים במשפחת ה

 802.11 a, 802.11b, 802.11g, 802.11n ,802.11ac. 

Wireless security 

( ברמות WLANאלחוטיות ) LANקבוצה של פרוטוקולים המשמשים לאימות ולאבטחת רשתות 

, או שם הרשת, ושמירת  SSID-כוללת גם אי שידור של ה WLANשונות. אבטחה עבור רשתות 

 לסינון בהתבסס על ספקים אלחוטיים מותרים או דחויים.  MACרשימה של כתובות 

Wireless 

 ליפה כבלים בגלי רדיו או אורכי גל בלתי נראים של אור. צורה של קישוריות צומת המח

Wireless Access Point (WAP) 

יוצרים תשתית אלחוטית ולעתים קרובות מספקים   WAPמכשיר ריכוז לרשתות אלחוטיות. מכשירי 

-קישוריות גם לתשתית הקווית. מכיוון שגם לקוחות קוויים וגם אלחוטיים חולקים את אותה תת

  802.11(, וממיר בין שיטות גישה למדיה xBrממלא את התפקיד של גשר תרגום ) WAP- , הIPרשת 

. מתן פונקציונליות ניתוב באותו מצב יעבוד עבור המרת  )מסגרות( ותבניות פריימים 802.3-ו

 הפרוטוקול אך לא עבור השארת כל הלקוחות באותה רשת משנה. 
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X 
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Y 
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Z 
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