
  

  משרד החינוך 
  המינהל למדע ולטכנולוגיה

  הנדסת אלקטרוניקה ומחשביםמגמת הפיקוח על 
  מערכות בקרה ואנרגיהמגמת ו

  

 

  

  

  

  אלקטרוניקה ומחשבי	הנדסת מגמת 
  התמחות מערכות אלקטרוניות

  
  

  תכנית לימודי	 למקצוע

 תקשורת מחשבי	

  91.9112 סמל מקצוע

  
  ד"כיתה י
  

  

 

 

 

 

  )2006 דצמבר( ז"תשסכסלו 

  

עדכון: 11.01.2009 תוכנית של המרצה שאול קובל מכללת עמל ב' פתח תקווה

1/9 http://www.coval.net/www/downs.html Email:  saul@coval.net

Saul Coval
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Saul Coval

Saul Coval
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Saul Coval

Saul Coval
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Saul Coval

Saul Coval
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Saul Coval

Saul Coval
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Saul Coval

Saul Coval
Sticky Note
MigrationConfirmed set by Saul Coval



 

 

  תכנית הלימודים במקצוע

   שעות96 – תקשורת מחשבים

  ד"כיתה י

  

  שעותה פרמס  ראשי פרקים

  10  מבוא לתקשורת מחשבים  .1

 12    התקשורת מערכתתווך:הפיזית  שכבהה  .2

 RS-232  20תקשורת אסינכרונית בתקן : העורקשכבת   .3

 USB   20 – לי לתקשורת טוריתאממשק אוניברס  .4

  10  תקשורת סינכרונית: העורקשכבת   .5

  10  מחשביםזיהוי ותיקון שגיאות בתקשורת   .6

  14  רשתות תקשורת מקומיות: הרשתשכבת   .7
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  שעות 10  מבוא לתקשורת מחשבים  .1

 : מחשביםמושגים בתקשורת  1.1

  .הצורך בתקשורת מחשביםהצגת   1.1.1

 ,כזי מר מחשובמחשוב מבוזר לעומת: תקשורת הנתוניםשל  התפתחותהסקירת   1.1.2

תחנת  ,ON-LINE אינטראקטיבית במצב  לעומת עבודה,BATCH ,אצווהעבודה ב

 . ודה לעומת מסוףעב

  . מערכת תקשורת אופיינית עקרוני שלתיאור  1.1.3

 : OSIלפי  השכבות שבעמודל   1.2

 ).OSI(תיאור מודל הארכיטקטורה הפתוחה   1.2.1

 .OSI השכבות במודל ן שלתפקיד הכרת  1.2.2

  .TCP/IP באמצעות פרוטוקול OSI מודל שלמימוש ה תהסבר  1.2.3

 : ואסינכרוניתתקשורת טורית סינכרונית  1.3

 . של מערכת תקשורת טורית  עקרוניתיאור  1.3.1

 .נכרון בתקשורת טוריתיבעיית הס ה שלהצג  1.3.2

  .תקשורת טורית סינכרונית לתקשורת טורית אסינכרוניתבין  השוואה  1.3.3

 : באמצעות אות סיפרתי נתוניםקידודהצגת שיטות ל  1.4

 .סטר'מנצ   1.4.1

1.4.2  RZ. 

1.4.3  NRZ.  

 :תקבילי באמצעות אות  נתוניםקידודהצגת שיטות ל  1.5

1.5.1  ASK. 

1.5.2  FSK. 

1.5.3  PSK. 

  .PSK - וASK שילוב של  1.5.4

אופני זרימה של ) עקרוני בלבד( תיאור , נתונים ברשת תקשורתנתוניםהכיווני זרימת   1.6

  :מקובלים

1.6.1  .Simplex 

1.6.2  Half Duplex. 
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1.6.3  Full Duplex.  

 :במערכות מחשב) טקסט(מלל ייצוג ים לקוד  1.7

 .סיביות שבע  באורך שלASCIIקוד   1.7.1

 . סיביותשמונה  באורך שלASCIIקוד   1.7.2

  .EBCDICקוד   1.7.3

 .UNICODEקוד   1.7.4

 

  שעות 12   התקשורת מערכתתווך: זית הפישכבהה  .2

 חשמליותהכונות ר התתיאו, קווי תקשורת נתוניםהמשמשים כתווכים אופייניים   שלתיאור  2.1

   . השוואת עלויות של התווכים השונים,) וטווח שידור מרבירוחב פס הדוגמל(של התווכים 

 .  שזור תיליםזוג  2.1.1

 . ליכבל קואקס  2.1.2

 .טלפוניתהקשורת הת נתונים באמצעות קווי תקשורת  2.1.3

  .סיב אופטי  2.1.4

 . )לליתיאור כ(נתונים ספרתיים בתדרי רדיו  העברת  2.1.5

  ).תיאור כללי(תקשורת לוויינים   2.1.6

 לבין רוחב הפס של מערכת  בערוץ תקשורתהעברת נתוניםשל קצב ההקשר בין   2.2

  .לפי שאנון ,התקשורת

 

  שעות RS-232  20תקשורת אסינכרונית בתקן : העורקשכבת   .3

 : סינכרון בתקשורת אסינכרונית  3.1

 .מבנה מילת השידור  3.1.1

  .Stop וסיביות Start סיביות  3.1.2

 : ואפיון חשמלי מבנה פיזי – RS-232 (V.24) תקן  3.2

 . הפועל בתקןתיאור מחבר  3.2.1

 . תו אופיינירמות מתחיםתיאור של   3.2.2

 . תקשורתבקומופיעות הת ו אופיינית אותוצור ה שלהצג  3.2.3

 .זמני עליה וירידה מותרים  3.2.4

 . עכבות מותרות  3.2.5
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 .מרבי מותרקיבול   3.2.6

  ).Ringing(בקו " צלצול"בעיית התיאור   3.2.7

 : לוגיאפיון  – RS-232 (V.24) תקן  3.3

 END, DCDDRC:בחיבור מינימאלי,  במחבר התקשורתהאלה תפקידי הקווים  3.3.1

DTR, CTS, RTS, RD, TD.  

 . עברת מילהלה )קולופרוטה (נוהלהתיאור   3.3.2

 בין קוו TTL התקניבין חיבור לח הדרושים  המתמעגלי תיאום  שלתיאור  3.3.3

 .התקשורת

  .MAX-235, MAX-232 כדוגמת  מוכללים רכיבי תיאוםה שלהכר  3.3.4

 :RS-232  על תקןמבוססתההעברת מידע במערכת תקשורת   3.4

, RS-232בתקן  , בין שני מחשבים הפועלת מערכת תקשורת טורית שלתיאור  3.4.1

   .)כולל מודמים(מקצה לקצה 

 ת אותו שלתרגום ,בין השאר, הכולל ,נוהל התקשורת במערכתהסבר של   3.4.2

  .הבקרה לצלילים

   .DCEציוד ו DTE ציוד ,בין השאר, הצגת מערכת תקשורת הכוללת  3.4.3

  Null Modem).מערכת עם ( מודם  חיבור שלללא  במערכתהחיבורים תיאור  3.5

 שניהצגת . RS-232תקן ועלת בפעולה של מערכת תקשורת הפה מגבלות  שלתיאור  3.6

תיאור (לא מאוזן מישק ספרתי מישק ספרתי מאוזן ו:  הפעולהלמגבלותונות אפשריים פתר

  ).בלבד

  .קליטה ותכונותיהם ו רכיבי שידור,RS-422תקן : מישק ספרתי מאוזן  3.7

 קול "םדוחפי"באמצעות   של מערכת תקשורתמימוש, RS-423תקן : מישק ספרתי לא מאוזן  3.8

 .התקשורת

  

  שעות USB 20 20 –  לתקשורת טוריתיאוניברסאלממשק   .4

  :מבוא  4.1

 .היסטוריהרקע ההצגת   4.1.1

 .USB: LS ,FS ,HS פרוטוקולבעבודה אפשריות מהירויות הצגת   4.1.2

 , Plug and play כדוגמת( RS-232תקן ה על פני USB פרוטוקולה יתרונותהצגת   4.1.3

(Power aware.  
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 :כיטקטורה כלליתאר  4.2

 .USB פרוטוקול התומך בחומרההצגת רכיב   4.2.1

 . מתאימה(Driver) "דחיפה"כנת ות ה שלהכר  4.2.2

 .רכיב החומרהל הפעלההמערכת  תיאור אופן ההתקשרות בין  4.2.3

  .פרוטוקול התקשורת העושה שימוש בממשק משתמשכנת ות ה שלהצג  4.2.4

 :USBן מבנה פיזי ואפיון חשמלי של התק  4.3

 אור המחברית  4.3.1

 רמות מתחים  4.3.2

 .Diff1, Diff0, SE0 (Modes) פעולההאופני הצגת   4.3.3

  . FSאופן בפועל והתקן הLSאופן פועל באופן הזיהוי של התקן ה  4.3.4

 USB) Special Token, Dataבפרוטוקול   הקיימותחבילות המידע הבסיסיותתיאור   4.4

Handshake.(  

  .Interrupt במצב Transfer LS  נתונים בין התקן למחשב באופןהעברתהדגמה של   4.5

  . בין המחשב להתקן המתנהלEnumerationהליך הסקירה כללית של   4.6

 

  שעות 10  תקשורת סינכרונית: העורקשכבת   .5

  :סינכרוניתהתקשורת העקרונות   5.1

 ). הסבר ברמה העקרונית( במנות נתוניםה תקשורתשל קרון יעההצגת 

  . מנות שלקווים לעומת מיתוגשל מיתוג 

 :SDLC/HDLC: לדוגמהפרוטוקול  ,)BOP) Bit Oriented Protocolפרוטוקול ה הצגת  5.2

  .מבנה המנה  5.1

  Flag.,דגלמבנה ותפקיד ה  5.2

 . Abortאות ההצגת   5.3

 ". השחלת האפסים "השיטההצגת   5.4

  .נוהל שידור ותגובה על שיבושיםתיאור   5.5
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  שעות 10  זיהוי ותיקון שגיאות בתקשורת נתונים  .6

 :  בעת העברת נתוניםהמקורות לשגיאותהצגת   6.1

 .עיוותי הנחתה  6.1.1

 .עיוותי מעטפת  6.1.2

 .עיוותי מופע  6.1.3

  .רעש לבן  6.1.4

  :)VRC )Vertical Redundancy Check – שיטות לגילוי שגיאות  6.2

  Parity Check).(יות הזוגיות ידי בדיקת סיב-זיהוי שגיאות על  6.2.1

  .זוגיות-בדיקת זוגיות ובדיקת אי  6.2.2

  :LRC)(Longitude Redundancy Check שיטות לגילוי שגיאות  6.3

 ).Checksum(מילת ביקורת בסיום בלוק ה של ידי בדיק-זיהוי שגיאות על  6.3.1

  :VRC-ו LRC  שלצירוף  6.4

 .רוף השיטותיידי שימוש בצ-על  בודדתהאפשרות לתיקון שגיאההצגת   6.4.1

  :)CRC )Cyclic Redundancy Check שיטות לגילוי שגיאות  6.5

ללא , תיאור ברמה העקרונית בלבד(ידי תוכנה - וזיהוי השגיאה עלCRC -יצירת ה  6.5.1

 ). הסבר האלגוריתם

של תיאור (מעגל אלקטרוני , חומרהבאמצעות  וזיהוי השגיאה CRC -יצירת ה  6.5.2

 ).כת באמצעות דיאגרמת מלבניםמערה

 : תיקון שגיאות  6.6

 ידי -על  בעת העברת נתוניםלתיקון שגיאות תהליך של, ללא פירוט, כללי תיאור  6.61

  .)קוד המינגלמשל באמצעות (הוספת סיביות ביקורת 

  

 שעות 14  רשתות תקשורת מקומיות: הרשתשכבת   .7

 :טופולוגיה של רשתות תקשורת  7.1

 .Broadband לרשת בטופולוגית  לעומתBaseband  בין רשת בטופולוגיתהשוואה  7.1.1

 . BUSרשת מטיפוס הצגת   7.1.2

 . רשת מטיפוס טבעתהצגת   7.1.3

  ). Sliced Ring(רשת טבעת חתוכה הצגת   7.1.4

 :  מרכזית ברשת תקשורתשליטהשיטות ל  7.2
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 .רשתות מטיפוס כוכב  7.2.1

 ).Clusters(רשת כוכב עם צבירים   7.2.2

  .השפעת הטופולוגיה על תכונות הרשתהכרה של   7.2.3

 :  תקשורתרשתלגישה אקראית   7.3

  CSMA/CD.קרון יעהתיאור   7.3.1

  Ethernet.תקשורת הצגת פרוטוקול ה  7.3.2

   Ethernet. פרוטוקול בתהמנוהל של רשת מבנההצגת   7.3.3

 :  לפי תור לרשתגישההצגת שיטה ל  7.4

 ). Token Passing" (ןהעברת אסימו"  7.4.1

  .מבנה המנה ברשת אופיינית  7.4.2

  .בחירת רשתל ם שיקולי,גישה לפי תורבין גישה אקראית לרשת ו.ההבדלים ביןהצגת   7.5

 :  רשת מקומיתם שלמרכיביתיאור ה  7.6

 .שרת רשת  7.6.1

 .גשרים  7.6.2

 .נתבים  7.6.3

7.6.4  Hub. 

   .)Switch (מתג  7.6.5
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