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3פייתון 



מודעים לתוצאות , מאז ומתמיד היו שליטי מדינות ומצביעים צבאיים

.עויניםשעלולות להיות לנפילת מסרים סודיים לידי גורמים , החמורות

המסרים  שונות להסתרת הם ניסו לפתח שיטות , כדי למנוע זאת

.  סתרכתביובצפניםידי שימוש בעל , החשובים

.  עד שהיה למדע של ממש, הצפנההלך והתפתח תחום הכך 

?לשם מה–הצפנה 



מפני  , תחום ההצפנה מקיף מגוון של שיטות לשיבוש מסרים והסתרתם

.  כל מי שהמסרים לא נועדו לו

 שעסקו בהמצאה וביצירה של צפנים, מחלקות שלמותפותחו  .

אנשים שכל תפקידם היה , מפצחי צפניםהעסיק הצד השני , במקביל

.לגלות את סודותיו המוצפנים של הצד השני

 יוצרי הצפנים שבין ההיסטוריה של ההצפנה היא סיפור ההתמודדות

.  לבין מפצחיהם

 המוחות הזאת הייתה השפעה גדולה על מהלך ההיסטוריה  לתחרות

.האנושית

?לשם מה–הצפנה 



 שולח לשלטונות רומא  יוליוס קיסר , 2,500לפני

.מסרים מוצפנים משדה הקרב

רידולפיקשר(Ridolfi plot)קשר שבין , 16-מאה הב

וכוחות המורדים הבריטיים להפיל  , הספרדימאלבההדוכס 

ולהכתיר , מלכת אנגליה, מכיסאה את אליזבת הראשונה

.  מרי מלכת הסקוטים, במקומה את דודניתה

היא משפחה של מכונות ( חידה, תעלומה: מיוונית)אניגמהה

ששימשו את , להצפנה ולפענוח של מסרים טקסטואליים

. הכוחות הגרמנים והאיטלקים במלחמת העולם השנייה

הצפנה בהיסטוריה



הצפנה כיום

 מידעגודש אנו חיים בעידן של .

החיים  לכל תחומי ומחלחל פעם רחב מאי , השימוש בסוגי מידע שונים

. האינטרנטביצוע עסקות באמצעות , אשראיבכרטיסי , שימוש בטלפון

או התערבות זדונית ציטוט מפני אף אחת מפעולות אלו אינה חסינה 

 היא הצפנהחסיון המידע הדרך לאבטחת.

 הסודיתהתקשורת מדע ,קריפטוגרפיהמדע ההצפנה נקרא בלועזית



צופן שחלוף

אחר( סמל)החלפת כל אות במסר המקורי באות -שחלוף.

 פיענוחוהצפנהמפתח אחד לבעל צופן סימטרי.



 ך"כבר בתנוהעתיקות המופיעה אחת משיטות השחלוף הפשוטות:

" ְךּוֶמֶלְך שַׁ ֶתה ַאֲחֵריֶהםשֵׁ (כוירמיהו כה )" ִישְׁ

"ֶאל ֶבל וְׁ ִני ֵמִעיר ַעל בָּ "  רוח משחיתקמילבישבי ִהנְׁ
(ירמיהו נא א)

למי התכוון הנביא?

ך"הצפנה בתנ



ש"צופן אתב



 ב הנמצאת במרחק שווה "אות מוחלפת באות אחרת באכל

.ב"מסוף הא/מתחילת

מפתח ההצפנה:

, שורותב בשתי "נרשום את אותיות הא

כמקובל  , לסוףהעליונה מההתחלה 

.להתחלהמהסוף , במהופךוהתחתונה 

 אות במסר המקורי באות  כל לשחלףנוכל , ההצפנהלפי מפתח

.המתאימה במפתח

 מפתח סימטרישימו לב שזהו

ש"צופן אתב

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת



" ְךּוֶמֶלְך שַׁ ֶתה ַאֲחֵריֶהםשֵׁ (כוירמיהו כה )" ִישְׁ

"ֶאל ֶבל וְׁ ִני ֵמִעיר ַעל בָּ (ירמיהו נא א)" רוח משחיתקמילבישבי ִהנְׁ

בבלהיאששך, לפי המפתח

כשדיםהיא   לב קמי-ו

ך"הצפנה בתנ

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת



ש"פענחו את המסר לפי צופן אתב

ש"צופן אתב

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

כמימכמתטמתמט תי

אם אין אני לי מי לי



ש"צופן אתב

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

נהוג לשבור את החלוקה למילים ולקבץ את , כדי להקשות על הפענוח

. אותיות5או 4אותיות המסר המוצפן בקבוצות של 

 זאת על המסר המוצפן נקבלכשנבצע :

כמכמימטתטמתיתמ:כך

ימכמתטמכמתיתמט:או



ש"פענחו את המסר לפי צופן אתב

ש"צופן אתב

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

בלזאייפדצבנסגפלכצמעצ

שכעתממוקרוכל השטח היזה

היזהרו כל השטח ממוקש כעת:כלומר



.אותיות25חישבו על משפט הכולל לפחות 1.

אותוהצפינו 2.

החליפו מסרים מוצפנים עם התלמיד היושב לידכם3.
העלו לכאן את המסר המוצפן

המוצפן שהציעו חבריכםפענחו את המסר 4.

האות  מיד אחריאות סופית נרשמת , כשכוללים אותיות סופיות! שימו לב
..."ץצףפסעןנםמלךכחטי: "...כלומר. הרגילה המתאימה

ש"אתבצופן 

תשרקצפעסנמלכיטחזוהדגבא

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת



azbyכתבו פונקציה המקבלת כפרמטר מסר מוצפן בצופן 1.

.ומחזירה מחרוזת חדשה המכילה את הפענוח( באנגליתש"אתב)

.תווים25כתבו תכנית הקולטת משפט באנגלית הכולל לפחות 2.

.הפעילו עליו את הפונקציה פעמיים3.

.בפעם הראשונה אמורה הפונקציה להחזיר את המסר המוצפן

והיא אמורה , תקבל הפונקציה את המסר המוצפן, השניהבפעם 

(המסר המפוענח)להחזיר את המסר המקורי 

ש"צופן אתב

1תרגיל 

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



azbyכתבו פונקציה המקבלת כפרמטר מסר מוצפן בצופן 1.

.ומחזירה מחרוזת חדשה המכילה את הפענוח( באנגליתש"אתב)

!חישבו

בלי פרמטרים  / עם ?    איזה סוג פונקציה זו

מה צריך להיות בגוף הפונקציה?

יצירת מחרוזת הקוד

יצירת מחרוזת ההצפנה

מעבר על כל תו במחרוזת להצפנה:

המר אותו לתו ההצפנה וצרף אותו למחרוזת  ההצפנה, אם התו הוא אות

צרף את התו למחרוזת ההצפנה מבלי לבצע המרה: אחרת

החזר את המחרוזת המוצפנת

ש"צופן אתב

דיון-הפונקציה כתיבת -1סעיף 



ש"צופן אתב

פתרון  -1תרגיל 

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

המחרוזת_שם[מיקום התו]

המחרוזת_שם.index[התו]



מ"אלבצופן 



 מ"אלבשחלוף עברי אחר הוא מפתח צופן

כ-' ראשונה   א:  ב לשתי קבוצות"מחלקים את אותיות הא'

'ת-' שנייה     ל

רושמים זאת בטבלה בת שתי שורות.

וכקפנטתבעאאקלאשכ:פענחו את המסר

מפתחוגרכהללחאלית

אל יתהלל חוגר כמפתח:שמשמעותו

מ"אלבצופן 

כיטחזוהדגבא

תשרקצפעסנמל



כתוב פעולה המקבלת כפרמטר מחרוזת המכילה מסר שיש להצפין.

.ותחזיר את המסר המוצפןמ"אלבהפעולה תצפין אותו לפי צופן 

פיענוחהצפנה  :  האם פעולת ההצפנה עובדת בשני הכיוונים

תצפין אותו ותציג אותו , כתוב תכנית שתקלוט את המסר שיש להצפין

.מוצפן

לאחר מכן תשלח אותו שוב לפעולה על מנת שזו תפענח אותו ותחזיר  

.את המסר המפוענח

יש להדפיס את המסר אחרי ההצפנה ואחרי הפענוח ולבדוק שזהו אותו 

מסר

מ"אלבצופן 

2תרגיל 

כיטחזוהדגבא

תשרקצפעסנמל



abc-שתכיל את המחצית הראשונה של אותיות הst1צור מחרוזת 1.

abc-של אותיות ההשניהשתכיל את המחצית st2צור מחרוזת 2.

(ההצפנה)לתוכה נוסיף את תווי הקידוד msgצור מחרוזת ריקה 3.

:במחרוזת להצפנהchעבור כל תו 4.

:  st1-אם התו קיים ב1.

st2הוסף למחרוזת הנבנית את האות באותו מקום במחרוזת 

:  אחרת2.

:st2אם התו קיים במחרוזת 

st1-הוסף למחרוזת הנבנית את האות באותו מקום ב

החזר את המחרוזת הנבנית  5.

מ"אלבצופן 

2תרגיל 

1211109876543210

mlkjihgfedcbast1

zyxwvutsrqponst2

:פתרון אחד

תרגם את האלגוריתם  

הרץ ובדוק, לתכנית



ניצור מחרוזת אחת הכוללת את כל אותיות ה-abc   :abc...xyz

נדמה שהמחרוזת היא מחרוזת מעגלית.

נחפש אותו במחרוזת האותיות, עבור כל תו במשפט להצפנה.

.תווים ממנה13האות המקבילה לה בהצפנה נמצאת במרחק 

לדוגמה  :

שנמצאת nצריכה להיות מוחלפת באות 0שנמצאת במקום aהאות 

13 = (0+13)במקום  

xצריכה להיות מוחלפת על ידי האות 10שנמצאת במקום kהאות 

(10+13)= 23שנמצאת במקום 

מ"אלבצופן 

2

5

2

4

2

3

2

2

2

1

2

0

1

9

1

8

1

7

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1

1

1

0

9876543210

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

פתרון שני



מה לגבי התווים שבמחצית השנייה?

 האותn צריכה להיות מוחלפת באות 13שנמצאת במקוםa שנמצאת

26 = (13+13)במקום  

eצריכה להיות מוחלפת על ידי האות 15שנמצאת במקום pהאות 

(15+13)= 28שנמצאת במקום 

 אבל אין לנו אותיות באינדקס זה...

 מיקומה של האות 0 = 26 % 26!!!שאריתa

eוזהו מיקומה של האות 2 = 26 % 28

מ"אלבצופן 
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zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba



חישוב מיקומה של כל אות בהצפנה:

abc-אותיות ה26המכילה את כל acbצור מחרוזת 1.

(מחרוזת ריקה)שתכיל את התוצאה msgצור את המחרוזת 2.

:עבור כל אות המחרוזת להצפנה3.

abcp-מצא את אינדקס האות במחרוזת ה1.

26q % (p + 13):  חשב את אינדקס האות המחליפה2.

abc-במחרוזת הqאת התו שנמצא במקום msgהוסף למחרוזת 3.

msgהחזר את המחרוזת 4.

תוכלו לכתוב את התכנית עבור מסר בעברית:  הערה.
. בצעו את ההתאמות הנדרשות באלגוריתם

(לכלול אותיות סופיותאיןחישבו למה )

מ"אלבצופן 

3תרגיל 

mlkjihgfedcba

zyxwvutsrqpon

תרגם את האלגוריתם  

הרץ ובדוק, לתכנית



כתוב את קוד התכנית.

בדוק את נכונות הקוד על ידי זימון הפונקציה פעמים:

פעם ראשונה על מנת לקודד את המחרוזת הקלט

המסר המקודדפעם שניה כדי לפענח את 

מ"אלבצופן 

3תרגיל 

mlkjihgfedcba

zyxwvutsrqpon


