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3פייתון 



 צפני שחלוףהם סוג של צופני הזזה .

 כיוון שהוא היה  , צפני יוליוס קיסרידועים בשם אלו צפנים

להעברת  , שנה2500כבר לפני , הראשון שהשתמש בהם

.  רומאמסרים סודיים לשלטונות 
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 והמפענח ולכן  הזזה הם פשוטים להסכמה בין המצפין צפני

.השימוש בהם נוח

,ולנמעןהידוע רק לשולח המסר , הצופן הוא מספרמפתח 

ההזזהזה מצביע על גודל מספר 

 1אם מפתח ההזזה הוא+

ב לאות העוקבת לה"אז לצורך ההצפנה מחליפים כל אות בא

ולצורך הפענוח נחליף כל אות במסר המוצפן לאות הקודמת  

.לה
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 ואם המפתח הוא מספר שלם כלשהוk

(  בצורה מעגלית)ב "ההצפנה נחליף כל אות באלצורך 

מקומות אחריהkבאות שנמצאת 

מקומות לפניה kולצורך הפענוח באות שנמצאת 

נתבונן בשתי השורות ה-abcהמייצגות צופן הזזה, שלהלן

מהו גודל ההזזה?
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 פענוח/ בניית מפתח ההצפנה:

ב"ניקח שני סרגלים עליהם נכתוב את כל אותיות הא

:או

  ניקח שני עיגולים בקוטר שונה במעט

ב"עליהם נרשום את כל אותיות הא

במרווחים אחידים ושווים
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 3עבור מפתח הצפנה  +

מקומות שמאלה3נזיז את הסרגל התחתון 

 האותיות השמאליותבסרגל התחתון את בצד ימין ונשלים

 3שקול למפתח + 3פענוח של מפתח-
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 האותA נמצא מעל האותHוכל השאר הוזזו בהתאם.

 7זהו צופן הזזה של+

את האות במסר להצפנה  העליונהנאתר בשורה , הצפיןכדי ל

.התחתונהונחליף אותה באות שבשורה 

את האות במסר לפענוח התחתונהנאתר בשורה , פענחכדי ל

העליונהונחליף אותה באות שבשורה 
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  הצפן את המילהEUROPE  7כאשר מפתח ההזזה הוא+

ההצפנה:LBYVWL

 והתקבלה המילה  7הצפינו מסר במפתח הזזהZHTBLS

?מהו הפענוח 

הפענוח:SAMUEL
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 הטקסטFWIWEYW מהו המסר  + 4הוצפן במפתח הזזה

?המקורי

ההצפנה:JAMAICA

 והתקבלה המילה  4הצפינו מסר במפתח הזזהASVH

?מהו הפענוח 

הפענוח:WORD
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  נתון המסר המוצפןFQJWY

 כמה ניסיונות פענוח דרושים על מנת למצוא את המפתח?

התקבלה מילה הגיונית+( 5)5-רק בניסיון ה :ALERT
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נניח שהוא שולח לאחד ממפקדי השטח את , נחזור ליוליוס קיסר
"שחרנתקוף מיד עם ": המסר הבא

"בכאקעעמזפגתטר": ומקבלמצפינו הוא 

 מתחיל מרוץ לפיענוחו, חלילה המסר המוצפן נופל בידי האויבאם  .
כן יהיה  -פיענוחו אחרי, המסר לא יפוענח עד זריחת החמהאם , אבל

לאויבכבר חסר ערך 

 ההזזה אינו ממש מסובך לפיצוח וזה חסרונו העיקריצופן  .
,  האויב שתפס את המסר משער כי הוא הוצפן על ידי הזזהאם 
את כל מפתחות ההזזה  צריך לנסות אותו כדי לפצח אז 

האפשריים  

 מספר מפתחות ההזזה האפשריים בעבריתמה  ?
?מספרם באנגליתמה 
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 כוח גס(Brute Force  :)

חיפוש ממצה של כל טווח המפתחות האפשריים עד זהו

.  נעשה שימוששבו למציאת המפתח 

שיטה ברוטלית וישירה זו תביא  , עם מספיק זמן וכוח חישוב

. בסופו של דבר לתוצאות

 לפי מספר האותיות )ֵהיֶסִטיםמאחר שיש רק מספר מוגבל של

.  גסכחניתן לבחון כל היסט בתורו בהתקפת , (בשפה

 ההיסטיםאחת לבצע זאת היא לנהל טבלה של כל דרך

.  האפשריים
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