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 פתרון מבחנים חיצוניים תקשורת מחשבים

 2112 תשע"ב אביב 5שאלה  .1

 תשובה

 הוראה מהמחשב הראשי מוכן לקליטת נתונים. -RR .א

P- .תשאול, המחשב הראשי מתשאל את התחנה המשנית האם מעוניינת להעביר מידע 

Nr – .מספר מסגרות המידע שהתחנה קלטה 

 כנ"ל, מספר מסגרות המידע שהתחנה המשנית קלטה. -  Nr .ב

F- .מסגרת אחרונה שהתחנה המשנית משדרת 

Ns- .מספר מסגרות המידע שהתחנה המשנית שידרה 

 )דחייה(. REJ. היא תשלח מסגרת פיקוח עם הוראת 1 .ג

מהמסגרת השגויה, כלומר . התחנה המשנית תחזור על שידור מסגרות המידע החל 2

 . 6עד  3היא תשדר שוב את מסגרות המידע 
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  – תשובה

לציוד מסוג  DB9)מחשב למשל( לבין מחבר  DTEלציוד מסוג  DB9 שיש הבדל בין מחבר  יש לשים

DCE  מודם למשל(. שמות הפינים זהים אך תפקוד שונה. לא ציינו זאת בשאלה ולכן יכולות להיווצר(

 .  DTEלציוד   DB9בעיות. לכן ההסבר בסעיף א מתייחס למחבר 

 המודם מודיע למחשב שהוא זיהה גל נושא. – DCD. 1 .א

2 .RD- .רגל בה המודם או המחשב מקבלים את המידע הטורי 

3 .TD- דם או המחשב משדרים מידע .רגל בה המו 

4 .DTR- מחשב( שואל את הצד השני האם הוא דולק.\המסוף )מודם 

5 .GND- .אדמה משותפת בין המודם למחשב 

6 .DSR-  תשובה של המסוף לשאלתDTR .כלומר מהדק זה הוא מודיע שהוא דולק , 

7 .RTS- מחשב( לשדר לצד השני.\בקשה של המסוף )מודם 

8 .CTS –  בתגובה ל המסוף , מוכן לקלוטתשובת-RTS. 

9 .RI-  .המודם זיהה צלצול )בקו טלפון( ומודיע על כך 

 הערה: בערך מסוף אני מתכוון למחשב או מודם.

ב' ללא -א' חיבור בבקרת "לחיצת יד" ב -' שניהם עונים על שאלה זאת. בג -. שרטוט א' ו1 .ב

 לחיצת יד.

ולכן תפקוד הפינים  DCEוא של ציוד  מסוג בצד השני ה DB9ב' , כאשר המחבר . שרטוט 2

 .במודם זה מוצא נתונים במחשב זה כניסת נתונים.  RDשונה. למשל 

 . שרטוט א' חיבור "לחיצת יד" עם רגלי הבקרה המתאימים. 3

 

  2112 תשע"ב אביב 7שאלה .  3         
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 תשובה 

 מבצעת את הפעולות הבאות. CD\CSMA. רשת תקשורת הפועלת בשיטת 1 .א

  כל מחשב ברשת מאזין לקו במידה ויש שידור מידע הוא בודק האם זה מיועד אליו

 ., וקורא את המידע במידת הצורך)לפי כתובת כרטיס הרשת(

 .במידה ומחשב רוצה לשדר, הוא מאזין לקו ואם הקו פנוי הוא משדר 

 הם מזהים שידור  רים באותו זמן, יש התנגשות. במקרה ששני מחשבים משד

כל מחשב ממתין  את השידור, ממתינים זמן אקראי ומשדרים שוב.נוסף, מפסיקים 

 ר.זמן אקראי אח

 את, מימוש של שיטה זאת נמצא. ובכל ז רכוונת המשור קשה להבין   .3

  בשכבה  זאת קובעים את סוג גישת .שכבת  הקו, יהישל השכבה השנ   MACבחלק       

 המקומית. פרוטוקול זה הוא אחד מבין פרוטוקולים נוספים , למשל  ת  לרש המחשבים        

 Toking Ring         שלמדנו אותו. 

למשל חיבור בין הרשת הביתית)מספר מחשבים( תפקיד הנתב לחבר בין רשתות שונות.  .ב

אחת. הוא מנתב את המידע על פי הבקשות  IPלבין רשת האינטרנט. הנתב מזוהה ככתובת 

 שכבה השלישית, שכבת הרשת.הנתב מתחבר לם המחוברים אליו. של המחשבי

 

 2112 תשע"ב אביב 8שאלה  .4
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 תשובה  

 לפי נוסחאת שנון   .א

C=W log (1+S/N) 

 נתון בשאלה:

C-  80קצב מרבי להעברת נתונים בערוץkbps  

S/N-  30.1יחס אות לרעשdb . 

W –  ?מהו רוחב הפס של הערוץ 

 

 בערכים רגילים.נחשב את יחס אות לרעש 

30.1=10 log (S/N) 

3.01=log (S/N)                                  S/N=10^3.01=1023 

H10k=24                  W=80000/10C=W log (1+S/N)                80000=W  log(2) 10 

          .ב
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in B0 B1 B2 B3 B4 

 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
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 תשובה

 ) מחשב, מודם, בקר וכו'  ( בו זמני. שידור דו כיווני בין שני מסופים – Full Duplex. 1 .א

   Full Duplex -   ליף וף אחד משדר באותו רגע, ניתן להחמסשידור חד כיווני, כלומר רק  

 כיוונים.

      Simlex –  .שידור רק בכוון אחד, ללא אפשרות שינויי כיוונים 

       2 .  USB –  השידור הואHalf Duplex   בתקן זה המחשב קובע את סדר הפעולות, והוא זה , 

 (, לפיכך לא יכול להיווצר   Master-שמאפשר להתקן לשלוח מידע ) המחשב הוא ה                      

 מצב שהם ישדרו בו זמנית.                      

            RS-232 –   בתקן זה ניתן לעבוד בכל אחד משיטות השידור. אם נחברTD  במסוף א' ל- RD  

 . בחיבור מוצלב אנחנו יכולים לעבוד גם  Simplexבמחשב ב' למעשה קבענו שיטת שידור              

 תלוי בתוכנת התקשורת.  Full Duplex -גם בו Full Duplex -ב             

 . במקרים בהם אין התאמה בין הקודים בהם  unixקוד נפוץ במערכות הפעלה  Unicode. 1 .ב
 אחראית על המרה. Presentationההצגה , שיכבת  textמשתמשים  מחשבים  להצגת 

לינאריות של הקו   כאשר האותות עוברים בתווך הם מונחתים בגלל אי  -. עיוותי הנחתה2
 בתדרים השונים. השכבה  הפיסית מטפלת בבעיה זאת.

3 .CRC –    בדיקת שגיאות נפוצה. ממומשת בשכבה השנייה בחלק מהפרוטוקולים למשל

HDLC  . 

ציוד תקשורת אשר יש לו כניסה אחת ומספר יציאות . תפקידו לחבר בין רשתות   -. נתב4
הרשת הביתית לרשת האינטרנט . ממומש בשכבה תקשורת. למשל בבית יש חיבור בין 

 השלישית, שכבת הרשת.
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  תשובה

 הודעה המציינת שהמידע לא התקבל, במעבר מידע בין מחשב להתקן.   – NAK .א

ACK  -    .אישור על העברת מידע מוצלחת 

STALL -   . הודעה המציינת שיש בהתקן בעיית חומרה המצריכה טכנאי 

 . בתו זה יש סנכרון לקביעת  קצב השידור.תו סנכרון – SYNC .ב

PID   -  8  .סיביות בהם יש מידע על סוג המסגרת 

DATA – .)בחלק זה עובר המידע ) אם זאת מסגרת נתונים 

CRC -   , ת )מסגרת בקרה(.סיביו 5סיביות )מסגרת מידע(  16בדיקת שגיאות 

EOP –  .תו סיום המסגרת 

 . ACK. 1 .ג

2 .NAK . 

 . ללא תגובה. המחשב ינסה מאוחר יותר לשדר שוב. 3

 ללא תגובה. המחשב ינסה מאוחר יותר לשדר שוב.  . 4

  . IN TOKEN. 1ד.         

            2 .ACK .     
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 התחנה מוכנה לקליטת נתונים. – RR .א

REJ-  .יש בעיה במסגרת המידע שהתקבלה 

RNR –  .התחנה לא מוכנה לקליטה 

. בשיטה זאת המשדר מעביר את המידע בפונקציה לוגית ייחודית כך שבסוף  CRC .ב

 קוד. לאחר שידור המידע הוא משדר את ייחודי למידע המשודר CRC התהליך נוצר קוד 

CRC  .מבצעת את אותה פעולה על המידע ומבצעת התחנה הקולטת לתחנה הקולטת

   השוואה בין הקודים. אם הם שווים הכל תקין,  אם לא היא מודיעה לצד השני על כך.

,  REJבזמן שהתחנה מגלה שגיאה היא שולחת לתחנת המקור מסגרת פיקוח עם  .ג

ומספר המסגרות שהיא קלטה. תחנת המקור חוזרת על שידור המסגרות החל 

 המסגרת בה הייתה שגיאה.מ
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תשובה   

 המודם מודיע למחשב שהוא זיהה גל נושא. – DCD . 1 .א

2 .RD-  .רגל בה המודם או המחשב מקבלים את המידע הטורי 

3 .TD-  . רגל בה המודם או המחשב משדרים מידע 
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4 .DTR-  מחשב( שואל את הצד השני האם הוא דולק.\)מודם המסוף 

5 .GND-  .אדמה משותפת בין המודם למחשב 

6 .DSR-  תשובה של המסוף לשאלתDTR .כלומר מהדק זה הוא מודיע שהוא דולק , 

7 .RTS-  מחשב( לשדר לצד השני.\בקשה של המסוף )מודם 

8 .CTS –  תגובה למוכן לקלוט תשובת המסוף ,-RTS. 

9 .RI-   .המודם זיהה צלצול )בקו טלפון( ומודיע על כך 

 הערה: בערך מסוף אני מתכוון למחשב או מודם.

 החיבור הנכון הוא.  . 8יש טעות בשרטוט הבחינה, רגל אחת לא מתחברת לרגל  .ב

 .Handshake -אני משרטט חיבור ב

 
 

  .ג

 

 

 

 

 RS232  '1 ='-12v        '1 = '+12vהערה: בתקן 
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 תשובה

 

12V 

-12V 

                        1    1   1    1      1    1    1   1   1     1     1 

Start 

bit            

Stop bit  Parity  bit 

 d0   d1  d2 …..                           d7 
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 מבצעת את הפעולות הבאות. CD\CSMAרשת תקשורת הפועלת בשיטת  .א

  כל מחשב ברשת מאזין לקו במידה ויש שידור מידע הוא בודק האם זה מיועד אליו

 )לפי כתובת כרטיס הרשת(, וקורא את המידע במידת הצורך.

 .במידה ומחשב רוצה לשדר, הוא מאזין לקו ואם הקו פנוי הוא משדר 

  במקרה ששני מחשבים משדרים באותו זמן, יש התנגשות.  הם מזהים שידור

כל מחשב ממתין  את השידור, ממתינים זמן אקראי ומשדרים שוב.נוסף, מפסיקים 

 זמן אקראי אחר.

  שיטת גישה .ב

לכל מחשב יש חלון זמן קבוע בו הוא יכול לשדר מידע. מסגרת המידע עוברת  -אסימון

 ברשת ורק המחשב שכתובתו היא היעד קורא את המידע. 

CSMA\CD –  במידה והמידע מופנה אליו הוא קורא אותו. לפני שידור הוא  מחשב מאזין

ן זמן אקראי ומשדר מאזין לקו ורק אם הקו פנוי הוא משדר. במידה ויש התנגשויות הוא ממתי

 שוב.

 טופולוגיה

 

      ערוץ                                            טבעת

           

 תפקוד הרשת בעומס         

 לכל מחשב יש חלון זמן קבוע, וכך יש סדר וחלוקת עומס נכונה, יתרון של שיטה זאת.  -אסימון         

          CSMA\CD-    יש התנגשויות רבות, לפיכך יש עיכוב בהעברת המידע. בגלל עומס הרשת 

 חיסרון השיטה.           
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http://www.google.co.il/imgres?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbnid=mv2Ia-TFAOP3sM:&imgrefurl=http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/24-7/ch2.htm&docid=9ydl9Lgg22bwlM&imgurl=http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/24-7/fig2-11.gif&w=540&h=448&ei=cdwbUZXlOo6L4gT9-4CgAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:0,i:162&iact=rc&dur=1269&sig=110082995383069790975&page=2&tbnh=178&tbnw=216&start=20&ndsp=25&tx=93&ty=75
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 תשובה 

 . 1 .א

 OSI TCP/IP מספר שכבה

 APPLICATION-יישום יישום  7

 APPLICATION-יישום הצגה 6

 APPLICATION-יישום שיחה 5
 TRANSPORT-תעבורה תעבורה 4
 INTERNET-אינטרנט רשת 3

 LINK-קו עורק 2
 LINK-קו פיזית 1

מתבצעת בשכבה השנייה. בדיקה זאת מתבצעת בין שתי תחנות המעבירות  CRCבדיקת  .11

 מידע. לא מובן מה זה לנמק!!!!

כאשר מתגלה שגיאה, התחנה משדרת מסגרת פיקוח לצד השני בו יא מודיע על הפסקת  .ב

השידור, ומודיעה מהי המסגרת בה התרחשה השגיאה. התחנה המשדרת חוזרת על שידור 

 המסגרות החל מאותה מסגרת. 

 

 2119תשס"ט  אביב  7שאלה  .11
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 תשובה 

 א.

SNR=10 log (Ps/Pn) 

𝑝𝑠 =
𝑣𝑠2

𝑟
=

52

50
= 0.5 µ𝑣  

30 = 10 log (
0.5

𝑃𝑛
) =>      3 = log(

0.5

𝑃𝑛
) 

𝑃𝑛 =
0.5

103
= 0.5𝑛𝑣 

186db-==10 log 0.5nv)dbPn( 

  ב.

100 = 𝑤 log 1001 =>   𝑤 = 100\3 = 33.3𝑘ℎ𝑧 
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 תשובה

                .א

1+2 

 

 

 

 

 

 

 במחשב שידור מהבקר למחשב. RXD -מהבקר ל TXD .ב

RXD מהבקר ל-TXD  .במחשב קליטת מידע מהמחשב 

GND – .אדמה משותפת. נקודת יחוס משותפת למחשב ולבקר 

 מיקרו בקר 

       Rxd 

Txd         

gnd       


