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 �����ר הת�שוב      �תובות רשת � ��ר� 

  - �� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

ת �חל�ות או �בו�ות ה��ראו �-�חול�ות ל ��Pתובות �הוגה בהתחלה  השהיית ������ASS -�ל �י שי�ת ה

�la��eה� �- �la�� ולא �ש�ה �ה יש אחר ���  ��� -ל�של א� �תובת �תחילה ב ��ב� ���י האו��� הראשו��

  ��� א�י יוד� ששיי�ת ל�חל�ה ��� -בת �תחילה ב� וא� �תוAא�י יוד� ש�ו �חל�ה 

ש�ורה �בור  �ש�חל�ת  �יוו�� �����A ל��שה �ית� להשת�ש ר� ב�תובות השיי�ות ל�חל�ות שימו לב

  ש�ורה לבדי�ות ו�י�ויי�� �� ו�חל�ה ���lt�ca�tתובות 

  תפקיד המחלקה ���� ������  אוק�� ראשון �����

 לארגו�י� גדולי� �ית� �� או  ���������  ��� - � �

 �ית� לרשתות בגודל בי�ו�י ���או  ����������� ��� - ��� �

 �ארחי�� �ית� לרשתות ���ות ����  ���או   ������������� ��� - ��� �

 ��lt�ca�tש�ור לשידורי    ��� - ��� �

 ש�ור לבדי�ות  ��� - ��� �

��יי�  ��� -א� א�ר�ו ש���ת הרשת ��יי�ת אי�ה חל� �ה�תובת איי�י שיי�ת לרשת ואי�ה חל� שיי� ל�ארח� ה

  שיי� חל� השיי� ל�ארח�  �-חל� השיי� לרשת וה

והוא  ���Preל�י�ו� �ה �וראי�: תחילית או  �א� יש�ו �וד �י�ו� ש�א�שר לד�ת את החלו�ה בי� הרשת ל�ארח 

  � ולאחר ��� ���ר� ���ו�ית ����ו�� �ל ידי �י�� אל

  אם מדובר �ל:

  �� :�מחלקה  �

  ��� :�מחלקה  �

  ���: �מחלקה  �

 �ששיי�ת ל�חל�ה  �������������ותבי� את �תובת האיי�י ולאחר ��� את ה���ר ה�תאי�� ל�של ה�תובת 

   ����������������או ��י שי�וש בתחילית ���ר יותר� ��:  �������������  ������������י�ולה להי�תב ��: 

יש שלוש  ��������������  �� ב���ת הרשת� לדוג�א ב�חל�ה ��התחילית ל��שה ��יי�ת ��ה בי�י� ה� �

  ������ויי�ת ��י ה���ר  �� ול�� �חל�ה �בי�י� ה� � ���  ����לו�ר  �או���ות �לאות 



 �����ר הת�שוב      �תובות רשת � ��ר� 

  - �� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

 ��� בגלל ה���ר ה�וגבל �ציבורית� ייחודית ��כתובת �ל ה�ארחי� ה�חוברי� לאי��ר��� �רי�י� להיות ב�לי 

  �דבר ש�בר �ורה�� ���י� �תובות ל�ול� ויישארחשש שלא היה בי��� 

מבלי לצאת � אשר �ש�שות לת�שורת ��י� ארגו�ית פר�יותלב�יה: לש�ור ��ה �תובות � שהיה �תרו� אחד

� ב�ורה �ו �ארחי� רבי� י�ולי� להשת�ש באותה ה�תובת� ��י�ית בתו� הרשת �בלי ל�את נ�רנ�איתן לאי

  �החו�ה��

� ה�א�שרי� ל��הל הרשת ג�ישות בבחירת �תובות ���laהוגדרו ב���דר� ���ר תחו�י �תובות� בתו� �ל 

  ���י�יות� את ה�תובות הללו �ית� ל��ל ל��שה ב�ל גודל ארגו�

  � �SP -��ה יח�� ��י ����יות האי��ר��� ה ��י�יו - ניתן לצאת לאינ�רנ�� �ם כתובת פר�ית לא

  של ב�חו� �שו� שה� ��י�יות ואי�� חשו�ות לאיו�י� חי�ו�יי�� ��וי�ת�תובות �ר�יות ����ות �ידה ��ו �� 

  �בלת כתובות פר�יות:

ל�רות שבתחילה �וד� דיבר�ו �ל �� שיש ל�ו �חל�ות ו�ל �י ה�חל�ות �ית� ג� לד�ת �ה� ���ות הרשת� אבל 

ו�חל�ה  ���������היתה �� ���ת רשת של  �Aבדו ב�ורה ��ו שה�חל�ות היו של�ות� �לו�ר ת�יד �חל�ה 

  ו�ו��  ������������� ���ת רשת של  �

 � �����S���ettתתי רשתות� �-או לחל� ל אי� שרו�י� לסבנ��ית� ת הוחל� שולאחר ��� ��את חו�ר ב�תוב

 ו�שוי�ת ����������וא� יו�א של�רות ש�תובת ��וי�ת היא  מת�למים מהמחלקות המקוריות��לו�ר 

  � �������������וא� ���ת הרשת שלה תהיה:  �אותה �אילו שהיא �חל�ה  לסבנ�ה��ורית� �ית�  Aל�חל�ה 

  ה יותר �רחב ��ולה� שי�ה �ו �א�שרת הרב

�חל�ות בתו�ה� א� �ה אי�ו -ל�וד תתי ��לו�ר לחל� את �חל�ה  �רשתות -�ית� א�ילו לחל� לתתי ליד� כללי:�

  שא�שר לחל� ולש�ות �ל �י �חל�ות �לאות�� הוא���א בחו�ר בבגרות� �ל ש�רי� לד�ת 

  �ווח הכתובות הפר�יות �����
מספר 

 רשתות

מרחב כתובות פר�יות בכל 

 רשת

 ��יליו ����ל  �  �������������� � �������� �

� ���������� � �������������� �� �- ����� 

 �ארחי� ��� ��� ��������������� � ����������� �



 �����ר הת�שוב      �תובות רשת � ��ר� 

  - �� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

  לד�ת אותן: שיש ���� �ישנן כתובות מיוחדות ב

 �� ��� �מ�הה הרשת 

היא ��ו ש� ה�ש�חה של  -�הו ש� הרשת �או ש� ה�ש�חה� �והי �תובת ש�יי�גת את �ל ה�חשבי� שברשת 

  או���ות�  �-� והיא �ו�גת �הרשת

ל��שה �תובת �ו היא ה�תובת הראשו�ה שב�ל רשת� �תובת �ו היא ש�ורה וא�ור לתת אותה לא� �ארח 

יש�ה �תובת איי�י  ��������������� ���ת הרשת  ��������������ברשת� לדוג�א �בור �תובת האיי�י 

  �ה ה���ר ה��ו� ביותר ב�ל או���ה�� �הרי �ש ��������������תובת ש� הרשת שהיא הראשו�ה:  -ש�ורה 

 �roadca�tכתובת 

����ה  -�תובת �ו היא �תובת שא� שולחי� אליה הוד�ה ל��שה שולחי� שידור ל�ל �י ש���א ברשת ��וי�ת 

  ברשת�� 

של הרשת בה ���אי�� לה��יר�� ה���ר הגבוה ביותר ש�ית�  הכתובת האחרונההיא ת�יד  ברוד��� �תובת

א� �תובת הברוד���  ��������� ����������� לדוג�א: א� �תו�ה �תובת האיי�י: ���לה��י� לאו���ה הוא: 

שיי� לש� הרשת� ו�ל שאר האו���ות  ��שהרי  ��������������תהיה:  �ה�תובת האחרו�ה של הרשת�

א� �תו�ה ה�תובת:  דו�מא נוספת: ���� -�ארח ה�י גבוה הוא �ה ש�ת�לא בשיי�ות ל�ארחי�� ול�� ה

 ���������������א� �תובת הברוד��� תהיה:  ����������� �����������

  �����������������ש�שלחת ל�ל הרשתות� ו�תובתה:  �לובלית ברודקס�יש�ה �תובת 

  ���:��:��:��:��:��היא:  ��� -ב ה�לובלית הברודקס��תובת 

 �ocal�o�t �כתובת שרת מקומי 

  �תובת �לולאה חו�רת��  ��תובת �ו היא ה�תובת של ה�חשב או של הר�יב שבו �שת�שי� 

 �����ה ��ו ש�שיתי  local�o�t ����א� א� א�שה  �������������של  �Pל�של א� ל�חשב שלי �תובת 

:: � -� ו� גר�ה�באיי�י  ���������� ל�תובת שרת ��ו�י יש ג� �תובת איי�י: ������������� ���� -ל���י 

  ��ocal�o�t -� שתי �תובות אלו ה� ש�ות �רד�י� ל�תובת ה� גר�ה�באיי�י 

 AP�PAכתובת 

�שרת ה�חל�  ����Pתובת �ו היא �תובת גיבוי ה�ית�ת �אשר �חשב ��וי� �וגדר ל�בל �תובת איי�י �שרת 

  �תובות איי�י או�ו��ית� א� לא �ו�א שרת ��ה�

הו��אה �ל ��ת שה�חשב לא יהיה ��ות� �הרשת ה��י�ית� ��ר�ת הה��לה �ווי�דו�  AP�PA -�תובת ה

   �����������������ד  �����������הוא:  a���aלדוג�א� �ות�ת לו �תובת א�י�ה� �ווח ה�תובות של 

  ��a���a -��בילה ל�תובת ה �ocal ���� -�תובת ה ���P -ב�



 �����ר הת�שוב      �תובות רשת � ��ר� 

  - �� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

 ���Pהוד�ת 

שו�� אותי� א�י  �חשב ב� א� בר�ו�י לד�ת הא� �היא הוד�ה שבוד�ת �ישוריות ברשת ���P הוד�ת �י�ג או

�� בח�רה� יש �חשב א��� וא�י אח�ה לתגובה ���ו� ב�ידה ו�יבלתי �שלו� �חשב ב�אשלח לו �שלו� �חשב א� 

  �יוו�ית�-בי��ו ת�שורת דו

  

 ����א�תוב בשורת ה��ודה: �����������ולבדו� הא� יש �ישוריות �� ה�חשב  �����די לשלוח הוד�ת 

  �������R ����שלב �ה של שליחת הב�שה ��רא:  �� וא� אח�ה לתגובה �����������

ב של �� �� �יד� �ו��� �ה או�ר שיש �ישוריות ����������� ���� �����ב�ידה ויש תגובה ו�יבלתי הוד�ה: 

  �����R �����ה ��רא: 

� �ה או�ר שלא �יבלתי תשובה �ה�חשב ו�בחי�תי אי� ��� ����� �������א� �ברו ��ה ש�יות ו��תב לי: 

  ��יוו�ית-בי��ו ת�שורת דו

 ��ter�et �o�trol �e��a�eבארי�ות  ����הוד�ת �י�ג היא חל� �הוד�ות ה���אות ב�רו�ו�ול ה��רא 

Protocolלהוד�ות של ב�רה ברשת� � �רו�ו�ול �ה אחראי  

 ����� ל�של:���או ל�תובת של אתר אי��ר�� ���ו שה�בר�ו  ��P��� �Pית� לב�� �י�ג ל�תובת איי�י �

�oo�le�co� �P��� ��� ��  ו�אשר �ב��י� �את� ל��שה �ו�י� �וד� לשרת��S  ב�ורה ש�ו�ה� �די להשיג

  של הי�ד� �P -את �תובת ה

  



 �����ר הת�שוב      שירותי רשת � ��ר� 

  - ��� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

  ���רי� �יידיי��� �� -בדו�ה ל �eer to �eerהל�וח �שת�ש ב���ולוגיית 

  ה��ילות �יד� דיגי�אלי של דיבור� ��Pדי לה�ביר �חבילות�  �o�Pת�שורת �ל�ו�ית באי��ר�� �שת�שת ב: 

   �ולי ו�וד� �שת�שות ב���ולוגיה �ו� ��S��P� ��oo�le �al� ���at�Aהתו��ה 

  �תחלי� ל�ל�ו�יי� �ווי� של �ב���� ג� בארגו�י� וג� בבתי�� �o�Pהיו� ��ובל להשת�ש ב�ל�ו�י 

�ור� 
השירות 

  י�ד� בד���

ה�רו�ו�ול 
  השירות �

���ולוגית 
  ת�בורה

  �ושה��ה 

����1  ��P  ��P 
��le �ra���er Protocol -  רו�ו�ול �בו�����P ש�א�שר ה�ברת 

�ש�ש ל�תיחת  ���ה�לאה והורדה�� �ור�  �ב�י� בי� �חשבי�
  �יד� ���ו��ש�ש לה�ברת ה ��השיחה ולה�ברת ��ודות� �ור� 

��  SS� ��P 
Sec�re S�ell � רו�ו�ול ש�א�שר לב��  - ������ -ל בדומה�

 ���S��tcולות ולשלוח ��ודות ל�חשב או לר�יב רשת �רוח� ���ו 
  �מאוב�חת ומוצפנת�� ב�רו�ו�ול �ה הת�שורת �o�terאו 

��  ������  ��P 
���eco�����cat�o� ����or� -  לב�� �א�שר ש�רו�ו�ול

או  ����S��tcו  �רוח� או ר�יב רשת �חשבולשלוח ��ודות ל��ולות 
�o�ter��  

��  S��P  ��P  
S���le �a�l �ra���er Protocol -  מחשב בצד�רו�ו�ול �ה ���א 

לשרת  אימייל לשלוח� ו�א�שר לתו��ת האי�ייל של הל�וח הלקוח
  האי�ייל�

��  ��S  ��P 
�o�a�� �a�e Sy�te� -  ה�רת �תובות  ה�א�שר�רו�ו�ול

  ���Pלוגיות ��תובת של אתר אי��ר�� ל�תובות  -� ����o�a � �תח�

�����  ���P  ��P 
�y�a��c �o�t �o�����rat�o� Protocol -  רו�ו�ול ש�א�שר �ת��

 � באו�� או�ו��י ב�ת התחברות של �חשב לרשת���Pתובת לוגית �
  �ור� הוד�ה �שרת לל�וח�� � ���ור� הוד�ה �ל�וח לשרת�  � ���

�� ���P  ��P 
�r���al ��le �ra���er Protocol - של �רו�ו�ול  �שו�ה הגר���P 

ש�ירה ו��י�ה של הגדרות של שרתי�� ��ר�ות �של לה�יו�דת ל
  �ה��לה �ד�ו�י� ו�ו�

��  ���P  ��P 
�y�erte�t �ra���er Protocol -  רו�ו�ול ת�שורת לה�ברת ד�י�

  �ה��ו� ביותר ברשת האי��ר�� �����יד� ��וג 

11�  P�P ��P  
 מחשב�רו�ו�ול �ה ���א ב�ד  - �Po�t ����ce Protocolרו�ו�ול 

� את להוריד� למשו�� ו�א�שר לתו��ת האי�ייל של הל�וח הלקוח
  הוד�ות האי�ייל לתו��ה�

1��  ��AP  ��P  
�רו�ו�ול �ה  - ���ter�et �e��a�e Acce�� Protocolרו�ו�ול 

� ו�א�שר לתו��ת האי�ייל של הל�וח הלקוח מחשב���א ב�ד 
  האי�ייל לתו��ה�� את הוד�ות להוריד� למשו�

���  ���PS  ��P 
�y�erte�t �ra���er Protocol Sec�re -  בדו�ה ל�רו�ו�ול���P �

� אלא �����רו�ו�ול �ה ג� הוא �יו�ד לה�ברת ד�י �יד� ��וג 
  �וצפנתאוב�חת וממש�רו�ו�ול �ה ��ביר �יד� ב�ורה 

   



 �����ר הת�שוב      איתור ו�י�ול בת�לות � ���ר� 

  - ��� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

 ���Pהכלי 

  �והי ��ודה ה�ו��ת בשורת ה��ודה של ה�חשב ו�א�שרת לבדו� �ישוריות �� �ארח אחר ברשת�

��ודה �ו בוד�ת הא� �ית� לו�ר �שלו�� ל�ארח אחר ברשת ו��ו �� הא� ה�ארח י�ול להשיב �שלו�� בח�רה� 

  �יוו�ית�-בוד�ת ת�שורת דו -ה��ודה היא דו �יוו�ית 

  

  :�����ל הכלי סר�ון המצי� ומסביר 

  

  : �י�ודות ה��ודה �י�ג��או ח�שו בגוגל: ��ר�ו



 �����ר הת�שוב      איתור ו�י�ול בת�לות � ���ר� 

  - ��� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

 �et�tatהכלי 

  ��ודה ה�ו��ת בשורת ה��ודה של ה�חשב ו��יגה את ה�ור�י� הלוגיי� ה�תוחי� ב�חשב�

אילו �ור�י� ��ילי� ��ת  -�ית� ל�בל רשי�ה של ה�ור�י�� ה�ור�י� ב�ד הל�וח וה�ור�י� ב�ד השרת 

�e�ta�l���ed� אילו �ח�י� להתחברות ���lo�e �a�t��  

  

���S�c�etו�ם�מסב�ר��ל�שק��רשת���NE�S�Aסרטון�המ���ם�את�הש�מוש�בכל��

  �:��et�tatוה��ודה  ��P -ו ���Pש��י רשת של  :או ח�שו בגוגל� �ר�ו

 ������coהכלי 

  ה�וגדרות ב�חשב� ���Pודה ה�ו��ת בשורת ה��ודה של ה�חשב שת��ידה לה�יג �יד� אודות �תובות 

  ב��ודה �ו �ית� לה�יג את �תובת האיי�י של ה�חשב� ���ת הרשת של ה�חשב וש�ר ברירת ה�חדל�

  �����co���� �allודה ה�ורחבת: ו�� �יד� �ו�� �שת�ש ב ��Aא� בר�ו��ו לה�יג ג� �תובות 

  

  

   

 המציגה א� הפורטים הפ�וחים במחשב� �������דוגמא לפלט הפ�ודה  - ��איור  - ��איור 



 �����ר הת�שוב      איתור ו�י�ול בת�לות � ���ר� 

  - ��� -  שי�וש� �בי� ה���ה לת�אי השי�וש ב��וד הש�י ובאתר� �

 �����looהכלי 

  ���S -��ודה ה�ו��ת בשורת ה��ודה של ה�חשב ו�ב��ת שאילתה �ב�שה� �ול שרת ה

  של ש�ות �תח� שו�י�� �Pשיח�יר �תובות  ��S -�ית� לב�ש �שרת ה

 �racertהכלי 

בר �א�� בדר�ו אל הי�ד� ה�בלה ��ודה ה�ו��ת בשורת ה��ודה של ה�חשב ות��ידה לה�יג את ה��לול ש�ו

  תראה את �ל ההו�י� ���י�ות� � ראו�רי� שה�א�� �ובר בדר��

ת�יג את הראו�רי� ה�יי�י� בדר� ו�� ��ה ש�יות לו�ח להגי� ל�ל ראו�ר בדר� אל הי�ד� ו�� ש�ות ה�בלה 

 ה�תבי� �א� יש��

   

, המשמש� לא�ר ��וב� אייפי �ל פי ��������דוגמא לשימוש בפ�ודה  - ��איור  - ��איור 
 ולהיפ�� ��������וב� א�ר אי�טר�ט 

לי�דה, ברשימה  שמגי�ה, פ�ודה זו מציגה א� �ל המ�לול ש�ובר� החבילה �ד �������דוגמא להפ�ל� פ�וד�  - ��איור 
 שלו אל הי�ד� המ��מפורטים הראוטרים שהפא�ט �ובר דר�ם במהל� 


