המחשב הראשון
בצה"ל :פילקו 211
גרסה 1.0
העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב ,התשפ"א–2021
המצגת הוכנה בידי אל"ם בדימוס דניאל רוזן
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מחשבים בצה"ל
⚫ המחשב הספרתי הראשון בישראל' ,ויצאק' ,נבנה במכון ויצמן בשנת 1955
◼
◼
◼
◼

אחד מהמחשבים האלקטרוניים הראשונים בעולם
 2,000שפופרות ריק ,זיכרון מהיר של  1,024מילים ,כל מילה 40 :סיביות
שימש בעיקר למחקר מדעי ,פעל עד 1963
בהסדר עם משרד הביטחון ,שירת את צה"ל מספר שעות ביממה

⚫ הודות לניסיון שנרכש ולהערכת התועלת החזויה החליטה מערכת הביטחון
לרכוש מחשב ,בספטמבר 1958
◼
◼

התפישה הייתה כי למערכת הביטחון נדרש מחשב בודד ,שעיקר פעילותו תהיה בתחום ניהול כוח אדם
ולוגיסטיקה
ממר"ם (מרכז מחשבים ורישום ממוכן) הוקם ביוני  ,1959כיחידת סמך של משרד הביטחון

⚫ במקביל נעשו במערכת הביטחון פעילויות נוספות:
◼
◼
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רפא"ל פיתחה מחשב ספרתי טרנזיסטורי (צבר) ,שפיתוחו הסתיים בשנת 1963
מפקדת קצין קשר ואלקטרוניקה ראשי פיתחה וייצרה מחשב ירי טרנזיסטורי לחיל התותחנים:
◆
◆
◆
◆

המיזם הופסק עקב החלטה לרכוש מחשב ירי בחו"ל
המחשבים שנבנו הוסבו לשירות מרכז המזון של צה"ל ,לניהול רכש יומי של מזון טרי וניפוקו ליחידות
נכנסו לשימוש באפריל  1967ופעלו היטב במלחמת ששת הימים
הקלט/פלט נעשה באמצעות טלפרינטר

מחשב אלקטרוני?
“מחשב אלקטרוני הוא מכשיר המסוגל במהירות רבה ובדיוק רב לבצע פעולות
חשוב ופעולות של עבוד נתונים ) .(Data Processingהמכשיר מקבל את
האינפורמציה ואת ההוראות לצרכי עבוד הנתונים דרך יחידות כניסה )(Input
כגון :ניר מחורר ,כרטיס מנוקב ,סרט מגנטי וכו' ,והוא מבצע את הפעולות
בהתאם להוראות שנתנו ואוגר את התוצאות ביחידות זכרון ) (Memoryאו
מוציאן החוצה בצורת דו"חות מודפסים ,כרטיסים מנוקבים ,סרט ניר מחורר ,או
סרט מגנטי וכו' .על מנת שהמחשב יוכל לבצע את תפקידו יש לכתוב עבורו
תכנית ) (Programאו סדרת הוראות .עבודה זו נעשית ע"י מתכנן
)“.(Programmer

"המחשב מהסוג שנרכש ע"י מערכת הביטחון בהרכבו המלא של מכונות העזר
יכול בשלב זה לשמש את כל צרכי מדינת ישראל".
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מרדכי קיקיון ,מפקדת ממר"ם מד 20 ,1001–1/באוגוסט  .1959ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון 1273/95-29

מחשב פילקו ()1
⚫ מחשב ) TRANSAC (Transistor Automatic Computerמתוצרת
חברת  Philcoבארה"ב
⚫ יצא לשוק בשנת  ,1958בשם TRANSAC 2000
◼ עם הזמן שונה שמו ל־Philco 2000 Model 210

⚫ מראשוני המחשבים האלקטרוניים בטכנולוגיה של טרנזיסטורים
◼ מחשבים של אז השתמשו עדיין בטכנולוגיה של שפופרות ריק

⚫ במושגים של אז – 'המילה האחרונה' של טכנולוגית המחשבים:
◼ מחשב גדול ,מהיר ,עשיר בפקודות 'חזקות'
◼ מערכת הפעלה אמינה ושפת אסמבלר יעילה
◆ הייתה גם גרסה של שפה עילית  ,Fortranשמיעטו להשתמש בה

⚫ פעל בממר"ם מספטמבר  1961עד אוגוסט 1970
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◼ חוזה הרכש נחתם ב־ 21באוגוסט  ,1959בהיקף  2מ' דולר

מחשב פילקו ()2
⚫ מערכת הביטחון רכשה מחשב דגם  ,210אך במהלך הייצור הוחלט לעבור
לדגם 211
◼ היתרון :טרנזיסטורים (גרמניום) מהירים יותר ,עם צריכת הספק נמוכה יותר
◼ זיכרון מהיר של  4,096מילים ,כל מילה 48 :סיביות
◆
◆

זיכרון מגנטי ,בו כל סיבית מבוססת על טורואיד ֶפִריט זעיר
מילה יכלה להכיל שמונה תווים של שש סיביות בקוד  BCDאו ערך בנקודה צפה ( 36סיביות למספר 12 ,סיביות למעריך)

◼ זיכרון חיצוני על בסיס סרטים מגנטיים ברוחב  1אינטש

⚫ יחידת העיבוד המרכזית ):(Central Processor
◼ עיבוד מידע ,זיכרון מהיר ובקרת מפעיל
◼ שלושה אוגרים ) (Registersראשיים של  48סיביות ,שמונה אוגרי אינדקס של  16סיביות
◼ מספר ערוצי קלט/פלט:
◆
◆

ישירות למחשב :כונני סרטים מגנטיים 90,000 :סימנים בשנייה
באמצעות בקר חוצץ ,שכונה  ,UBCוהוחלף בהמשך במחשב עזר בשם :Philco 1000
 כרטיסים מנוקבים 1,000 :כרטיסים בדקה
 סרטי נייר מנוקבים 1,000 :סימנים בשנייה
 מדפסת מהירה 160 :תווים לרוחב הדף ( 80מימין בעברית 80 ,משמאל באנגלית) 900 ,שורות בדקה
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◼  225פקודות שונות ( 59עסקו בחישוב נקודה צפה – )Floating Point

⚫ מעבד נתונים עם
טרנזיסטורים,
המהיר בעולם
⚫ תמורה מיטבית
לדולר שיושקע
במחשוב
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מבנה
עקרוני
של
המחשב
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מבנה עקרוני
של היחידה
האריתמטית

8

Arithmetic Register – מ ִטי
ֵ ית
ְ ָאר
ִ אֹוגֵר

9

זיכרון מגנטי מהיר,
מבוסס על רכיבי
ֶפ ִריט מגנטיים

זיכרון מהיר 8 × 8
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זיכרון מגנטי
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תוכנה נכתבה בשפת אסמבלר – TAC
)(Translator Assembler Compiler
⚫ תוכניתן מילא
טופס קידוד
⚫ הפקודות נוקבו
על כרטיסים
מנוקבים לשם
הרצתן
⚫ הניקוב נעשה
במכונה IBM 026
◼
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דומה למכונת ניקוב
 IBM 024ששימשה
לכרטיסי נתונים ,אך
היא גם הדפיסה
בשורה העליונה

קלט/פלט :כרטיסי נייר מנוקבים
⚫  80טורים 12 ,שורות
⚫ מאות חיילות ('נקבניות')
עסקו בטיפול בקלט/פלט
◼ בשיא היו  180חיילות במשמרת
◼ מקצוע זה בוטל רק בתחילת
שנות ה־90
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מכונות ניקוב IBM 024/026

ַאצוָה )(Batch
המחשב פעל בשיטת ְ
⚫ תפעול מחשב היה תהליך של הרצת 'עבודות ייצור’ )(Production Jobs
◼

המחשב פעל במתכונת שכונתה בהמשך בשם 'לשכת שירות'

⚫ 'עבודת ייצור' תפסה את המחשב כולו ,ו'עבודות ייצור' הורצו בזה אחר זה:
◼
◼
◼
◼

מש'עבודת ייצור' הוכנה והופעלה ,היא 'רצה' ללא התערבות מפעיל (פרט לטיפול בסרטים מגנטיים ובמדפסת)
בסיום 'עבודת ייצור' נעשה סיכום ) ,(Wrap upוהמחשב 'נוקה’ (אותחל) והוכן ל'עבודת הייצור' הבאה
כוננים מגנטיים נדרשו לניקוי מספר פעמים ביום
נדרש ל'נקות' את הסרטים המגנטיים מרישומים קודמים טרם השימוש ,ולוודא שהם תקינים

⚫ 'זמן המחשב' תוכנן בדקדקנות:
◼

המחשב עבד בשלוש משמרות
◆

◼
◼
◼
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המחשב שירת משתמשים כ־ 20שעות ביממה ,ויתר הזמן יועד לעבודות תחזוקה

הייתה תכנית עבודה פרטנית לכל משמרת
◆ מעת לעת היו שיבושים עקב תקלות (שלא חסרו) ועבודות בלתי צפויות
צוות 'משלחים' (נפרד מצוות מפעילי המחשב) עסק בקבלת 'עבודות' ממשתמשים ומסירת תוצאות 'ההרצות'
למשתמשים
יחידות העבירו תקציב לפי 'שעות מחשב'
◆ עלות 'שעת מחשב' הייתה אז כ־ 1,000לירות ישראליות – סכום עתק

⚫ מפעיל בעמדת
הבקרה
◼ יחידת העיבוד
המרכזית
מותקנת
בכוננים מתחת
שולחן הבקרה

⚫ בלוח הבקרה:
◼ מימין :שני
אוגרים ראשיים
 48סיביות
( .)A ,Qניתן
להזרים להם
נתונים ישירות
מהלוח
◼ משמאל :שמונה
אוגרי אינדקס 16
סיביות
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⚫ מפעיל רושם
את פרטי
העבודה על
מכונת
FlexoWriter
⚫ עמיתו
(משמאל)
מכין סרט
מגנטי להרצה
⚫ סרטים
מגנטיים היו:
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◼ אמצעי
קלט/פלט
◼ משטחי עבודה
למיון נתונים
ולהכנת
דו"חות
להדפסה

ראשוני
המפעילים:
מדור
הפעלה,
1962
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מימין לשמאל :יוסי רנן ,אמנון ברמן ,סרן אלכס שפייזר ,רפי וילמרסדורף ,רפי עזיזו ,אברהם פנחס

'הקודקודים הגדולים' הגיעו לראות את הפלא ()1
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ראש הממשלה לוי אשכול יושב בעמדת מפעיל המחשב ,ומרדכי קיקיון (קיקי) ,ראש ממר"ם הראשון ,מסביר.1964 ,
צלם :מיקי אסטל ,במחנה.

'הקודקודים הגדולים' הגיעו לראות את הפלא ()2

19

מימין לשמאל :רוה"ם לוי אשכול ,רע"ן הפעלה סא"ל דוד שעיה ,רע"ן אחזקה סא"ל מיכה קדם ,רמטכ"ל רא"ל יצחק רבין,
מנכ"ל משרד הביטחון אשר (ארתור) בן־נתן .צלם :מיקי אסטל ,במחנה.

לא כולם 'התלהבו' מהכניסה לעולם המחשוב
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דבר 26 ,ביולי 1961

העולם הזה ,גיליון  2 ,1246באוגוסט 1961

המאמץ העיקרי של ממר"ם היה פיתוח תוכנה
(אז :נושא חדש ,בעולם ובארץ)

⚫ כתיבת מספר רב של יישומים בשפת אסמבלר:
◼ מגבלות המחשב חייבו לחלק תוכניות למספר 'מעברים'

⚫ שדרוג מערכת ההפעלה:
◼ לאחר הפסקת תמיכת היצרן
◼ מערכת ההפעלה שודרגה בממר"ם ,למרות שהייתה 'מעורפלת’ )(Obfuscated

⚫ פיתוח עצמי של מחולל דו"חות:
◼ מודול עריכה פעל בשנת  ;1963מודול השליפה פעל בשנת 1964

⚫ יישומי עברית במחשב:
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◼ על בסיס העברית ששימשה במכונות הניקוב
◼ התמודדות עם מספר רב של בעיות ייחודיות

לקריאה נוספת
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להכיר את העבר ,לחיות את ההווה
ולהאמין בעתיד
קֹובנֶר
ַא ָּבא ְ
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