
CYBER Test

Answers.1
ip address 00111010.11000111.00101011
bits = octet

128 64 32 16 8 4 2 1

ip address  Answers = 165.58.199.43
{128+32+4+1}

=165

{32+16+8+2}
=58

{128+64+4+2+1}
=199

{32+8+2+1}
=43

4. Subnet Mask, ICMP, Hub, RJ45, NAT, ARP Table, IP Address,
Switch, UDP, Optic Fiber, TCP, MAC Address

1.IP Address
כגוןקצהנקודותלזיהויהמשתמשמספרהיאIPכתובת
IPתקשורתבפרוטוקולמשתמשיםשבהןתקשורתברשתותמחשב

להיותיכולהקצהנקודתIPהתקשורתבפרוטוקולאינטרנטרשתכגון
מחשב ברשת ציוד קצה כמו מדפסות כוננים ועוד גם לנתבי הרשת כתובות משלהם

לבקרה וקביעת תצורה.



2.NATכתובתעםברשתלמחשביםמאפשרתהיאIPהציבורילמרחבלגשתפרטית
של אינטרנט גם כתובת פרטית/ציבורית והפוך.

3.Switchכמו-מתגhubאינטרנטיותרלהזריםהיודע
וחבילות מידע בצורה מדוייקת

4.Hub-יותראומקוטעיםשניביןהמחברמחשביםברשתרכיבהיארכזת
של אותה רשת מאפשר להגדיל את המרחק בין קצותיה.כגון רכזת היא משחזר
בעל יותר משתי כניסות הרכזת נכנסת לפעולה כאשר מתקבלת תשדורת באחד

מקצותיה היא מנקה את התשדורת מהפרעות ומחזקת את האות אם יש צורך
בכך לאחר מכן מעבירה אותו הלאה אל כל שאר קצוות הרשת.

5.Subnet Mask-ה־בכתובתסיביותהמספרשלהגדרההיאמשנהרשתמסכתIP
רשתות קטנות. על מנת לחלק את הרשתות לתתירשתהמשמשות לקביעת כתובת ה

יותר כתובת הרשת "שואלת" סיביות מכתובות המשתמשים. הדבר נעשה באמצעות
Subnetשלהגדרה mask(אוקטאטות).בתים4מ-שמורכבת

Subnetה- mask1"שלמרצףהמורכבסיביות32בעלבינארימספרבעצםהוא"
Subnetלכתובניתןלא",0"שלרצףיופיעשלאחריו mask0"לאחר"1"שיופיעכך."

אתלהמירישתת־הרשתכתובתלזיהוימשמשIPה-מכתובתחלקאיזהלדעתמנתעל
Subnetב-"1ה"רצףאורךשלה.הבינארילמצבתחילהIPה-כתובת maskלאורךשווה

הסיביות שמשמשות לקביעת כתובת הרשת.
הפעולהבמילים אחרות, כתובת תת־הרשת שתיווצר היא הכתובת שתתקבל לאחר

Subnetה-ולביןIPה-ביןוגםהבינארית mask.

6.TCP-מודללושם,אינטרנטהרשתמושתתתשעליהתקשורתפרוטוקוליחבילתהיא
זו ידועה בעיקר כמודל. חבילת פרוטוקוליםרשתות מחשביםהמתאר תקשורת בשכבתי

נובעתזוהבחנההשכבות.5\4מודלכאלהיתרביןאליהלהתייחסנהוגאךהשכבות,4
מההסתכלות על שכבת הקשר כשתי שכבות שונות, אחת המקשרת באופן פיזי בין חוליה

link(המידעאתלמסורצריךאליהלחוליהברשת layer,(אתמבצעתשפיזיתואחת
physical(הנתוניםתמסורת layer(

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%AA_IP
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D


7.UDP-ב-שקורהכפיסדרשימוראואמינותמספקאינוTCP.עשויותמידעחבילות
להגיע בסדר שונה מזה שבו הן נשלחו, להגיע מספר פעמים או ללכת לאיבוד ולא להגיע

כלל.
חסכון המידע המבטיח את אמינות השליחה ועובדת היותו של הפרוטוקול

"connectionless"לפרוטוקולבדומהקשרמייסד(אינוTCP,(לפרוטוקולגורמיםUDP
לספק דיוור מהיר לחבילות הנשלחות דרכו. המהירות היחסית של הפרוטוקול הופכת

אותו מתאים ביותר לאפליקציות שאינן דורשות אמינות מלאה של המידע (בין
אם הן לא זקוקות לו או מממשות זאת בעצמן), לאפליקציות עבורן יש חשיבות גבוהה

(לדוגמהמתאימיםהפרמטריםשניבהןולאפליקציות)DNS(לדוגמהקצרדיוורלזמן
VoIPשוב).ישודרלאהגיעשלאמידעזאתולעומתהשיחהמאיכותמורידעיכובבה

ג5תשובה
שולחיםהללוהפרוטוקוליםשנישלההאמינותבגללהואUDPלTCPביןההבדל

ומקבלים הודעות
אינוUDPזאתלעומתסדרבאותוהודעהלשלוחמבטיחשהואמכיווןיותראמיןTCPאך

אמין
יותרמומלצתיותרמהירהUDPאולםהודעהלשלוחמבטיחאינושהואמכיווןTCPכמו

למטרות סטרימינג ומשחקים מקוונים.

ב5תשובה

Network layer
Packetsבסוגנתוניםחבילותשולחתהרשתשכבת

הנתוניםנתיבעלהאחראיתIPכתובתעלואחראיתשונותרשתותבין
מקורומגדירהIPכתובתאתמגדירההזאתהשכבההרשתבתוך

החבילות ויעד החבילות.

https://he.wikipedia.org/wiki/TCP
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/TCP
https://he.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://he.wikipedia.org/wiki/VoIP


א5תשובה
יש שימוש בפרוטוקולי תקשורת כדי שכל המידע יהיה מאובטח

בצורה מבוקרת ויעבור אל היעד אליו שאליו הוא יוצא כגון
protocol(פרוטוקוליםחבילתכלשהי.רשתגביעלמידעלהעברתכלליםמערכת stack(

היא מערכת פרוטוקולים בה כל פרוטוקול משתמש בשירותים שמספק הפרוטוקול נמצא
פרוטוקוליםלחבילתבולטתדוגמה).OSIה-מודלוTCP/IP(ראו:השכבותמודלבתחתיו

Worldה-שלהעיקרי(הפרוטוקולHTTPה-פרוטוקולהם Wide Web,(גביעלהפועל
IEEEהפרוטוקולמעלהפועל,IPה-פרוטוקולמעלהפועל,TCPה-פרוטוקול 802.11

אינטרנטאתרללגלושקצהמשתמשלמאפשרתזופרוטוקוליםחבילת).Wi-Fiה-(תקן
אלחוטי.נתבשלו תוך שימוש במחשב האישימה

לפרוטוקולי תקשורת יש מאפיינים שונים רבים: הם יכולים לדרוש הקמת חיבור בין
יכולים),connectionless(לאאו)connection-oriented(המתקשריםהצדדים

במערכת כתובותוהם יכולים להשתמשמיתוג מנותאו במיתוג מעגליםלהשתמש ב
הירארכית או בכתובות שטוחות.

הםמחשביםברשתBroadcastמסוגבתקשורתלשימושד.החסרונות
כלבהעברתעסוקההרשתזהבמצב.Broadcastזמניתבומבצעיםמכשיריםמספרכאשרנתיב-.רחב1

חבילה אל כל אחד מחברי הרשת, והעומס עלול אף לגרום לקריסת הרשת. תופעה שכזו היא סוג של
Broadcast"(מאנגלית:"Broadcast"סערתהנקראתשירותמניעתהתקפת Storm("הפצצתאו"

Broadcast."מיליוניפועליםשבה,אינטרנטהרשתשלקיומהעללהקשותיכולההייתהזושיטה
להביאעלולההייתההאינטרנטכללאלמכשיריםשליחסיתקטנהמכמותBroadcastהפצצתמשתמשים.

שלההיקףלכללמופצותלאBroadcastה-הודעותשכאלו,תופעותלמנועמנתעלכולה.הרשתלשיתוק
.מתחם שידורהרשת, אלא מופצות רק בתוך אזור מצומצם של הרשת הנקרא

2עםמחשביםנתבים,(לדוגמה:לרשתאחדמקישוריותרלהםשישבמכשיריםקישורים-.ריבוי2
הנתוניםאתלהעבירישמהקישוריםבאיזההבחירה),3דורורשתWi-Fiעםניידיםמכשיריםרשת,כרטיסי

הנכונה. בעוד שהעיקרון מאחוריניתובדורשת יכולת של עיבוד נתונים מהירה, על מנת לקבל את החלטת ה
החלטות אלו הוא פשוט, המימוש והביצוע של תהליכי קבלת ההחלטה הוא מורכב, מכיוון שההחלטה צריכה

בהעברת הנתונים.צוואר בקבוקעלול להיווצרובאופן מצטבר,חבילת נתוניםלהתקבל באופן פרטני עבור כל
צוואר בקבוק זה יכול להוות מגבלה עיקרית על הביצועים הכוללים של רשת התקשורת. בפיתוח מתגים

ונתבים חדשים, רוב תשומת הלב מושקעת בשיפור המהירות של קבלת ההחלטות וביצוען, על מנת
להתמודד עם נפחי תקשורת הולכים וגדלים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%A9%D7%9B%D7%91%D7%AA%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%94-OSI
https://he.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://he.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://he.wikipedia.org/wiki/TCP
https://he.wikipedia.org/wiki/IP
https://he.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9_%D7%A7%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92_%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%92_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8_3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/Datagram
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7


ד5תשובה
Encapsulation

אנקפסולציה הוא תהליך של אריזת חבילה כאשר יוצאת ממכשיר מסוים מכשיר אחד
היישוםמשכבתמתחילהמידעOSIמודלבאמצעותאחרלמכשירמידעשולח

applicationבפרוטוקוללמשלHTTPאתומצפינהעוטפתהתצוגהשכבתמכןלאחר
אתומכינההשיחפרטיאתמוסיפה(שיח)החמישיתהשכבהTLSבפרוטוקולהמידע

החבילה למשלוח בשכבות הנמוכות ביותר.

תשובות אמריקאיות

aברשת.שירות
באופן ישיר, במקום אמצעים אחריםנתוניםספציפי שדרכו יכולות תוכנות להעבירתהליךהסבר:

במסגרתתקשורת מחשביםהוא ב. השימוש הנפוץ ביותר בפורטקיבצי נתוניםכגון העברת
פרוטוקולאוכתובתלכלמזוההפורט.UDPו-TCPהתעבורה:בשכבתהנפוציםפרוטוקוליםה

כתובות65535ו-UDPל-אפשריותכתובות65536היוצרביטים16באורךמספרידיעלמסוים
הפורט"."מספרנקראתזוכתובת.TCPל-אפשריות

תשובה על שאלה ב אמריקאי

tracertתשובה,b
ICMPפרוטוקולעלמבוססהסבר:

EchoמסוגICMPהודעותשלשליחהידיעלנמצאהנתיבמפני Requestעםהיעדאל)8(סוג
Timeשדהערכי to Live) TTL(.ה-בשדההערךאתמפחיתהיעדאלבדרךנתבכלנמוכיםTTL

בזמן שהוא מעביר את ההודעה הלאה. אם הנתב רואה כי ערך השדה הוא אפס, הוא שולח הודעת
ICMPה-שלההתחלתיהערךאתפעםכלמעלההשולחהשולח.אלבחזרה)11(סוגTTL

השולחבדרך.הנתביםכלשלמלאהרשימההשולחבידיישדברשלשבסופוכך)1מ-(מתחיל
EchoמסוגICMPתשובתמתקבלתכאשרהשליחהפעולתאתמפסיק Replyמהיעד)0(סוג
עצמו.
זהה.העיקרוןאך,UDPשלהודעהICMPהודעותבמקוםלשלוחנהוגUnixמערכותברוב

תשובה לשאלה ג

E.נכונותאינןהתשובותכל

הפרוטוקוליםפיעלהבתיםבמרביתאלוIPשכתובותמפניהסבר:
אינן פרטיות אלא ציבוריות.

https://www.hamichlol.org.il/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A_(%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91)
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5
https://www.hamichlol.org.il/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
https://www.hamichlol.org.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%9C_%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
https://www.hamichlol.org.il/TCP
https://www.hamichlol.org.il/UDP
https://he.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://he.wikipedia.org/wiki/Time_to_Live
https://he.wikipedia.org/wiki/ICMP
https://he.wikipedia.org/wiki/UDP


תשובה לשאלה ד.

OSPF A.פרוטוקול

,ARPזו:בשכבהנוספיםפרוטוקוליםמפני OSPF, PPP, DSL, FDDI.ועוד
לפרוטוקולי גישה שתי פונקציות עיקריות:

לתוךאותן"אורז"IPמפרוטוקולה"חבילות"אתלוקח–המידעערוץניהול.1
ברשתלמשלוחומכין)MAC(הפיזיותהכתובותאתמוסיף),frames(מסגרות

המקומית.
העברת המידע פיזית ברשת – פרוטוקולים וסטנדרטים אלו קובעים כיצד הביטים.2

עוברים במדיה וכיצד מתקבלים במארח.


