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פרופ' שלמה הבלין

תואר  השלים   .)1942( בישראל  נולד 
שני בפיזיקה באוניברסיטת תל אביב 
באוניברסיטת  בפיזיקה  ותואר שלישי 
בר-אילן. עבודת הדוקטורט שלו הייתה 
תחילת  מאז  סטטיסטית.  בפיזיקה 
במחלקה  מלמד  הוא  ה-70  שנות 
לפיזיקה באוניברסיטת בר-אילן. פרסם 
עת  בכתבי  מאמרים  למעלה-700 

מובילים, אשר זכו לציטוטים רבים. 

בשנת 1992, במאמר שפורסם ב Nature, גילה תבניות מיוחדות בשרשראות 
גדולים  חלקים  של  תפקודם  להבנת  מכן  שלאחר  בשנים  שהביאו   ,DNA  ה 

ב DNA, שנחשבו בעבר כלא מתפקדים.

כי  שחשף  ומגרמניה,  מישראל  עמיתים  עם  בשיתוף  מחקר,  בראש  עמד 
רעידות אדמה יוצרות תבניות סטטיסטיות, שבעזרתן ניתן לשפר את יכולת 
 Physical Review החיזוי של חזרתן. המחקר פורסם בשנת 2005 בכתב העת

Letters של האגודה האמריקנית לפיזיקה. 

בשנת 2009 הוענק לו "פרס ויצמן למחקרים במדעים מדויקים" מבית הספר 
לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב. 

הרשתות  בתחום  חדשות  מתמטיות  דרכים  פרצו  ה-2000  בשנות  מחקריו 
שהביאו לפעילות מחקרית בין תחומית עניפה. 

את  לחקור  את התורה שאפשרה   Nature בכתב העת  2010 פרסם  בשנת 
 Lielenfeld השפעות האינטראקציה בין רשתות על יציבותן והוענק לו פרס

היוקרתי של האגודה האמריקאית לפיזיקה על גילוי ופתוח תורה זו.

עבודותיו  על  והכימיה  הפיזיקה  במדעי  רוטשילד  בפרס  זכה   2014 בשנת 
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רבים  בתחומים  השלכות  עם  המודרני  הרשתות  מדע  את  שפיתחו  החלוציות 
כמו פיזיקה, הנדסה, ביולוגיה, רפואה וכלכלה. 

לשעבר ראש המחלקה לפיזיקה, דקאן הפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת 
בר-אילן ונשיא האגודה הישראלית לפיזיקה וכיום פרופסור אמריטוס במחלקה 

לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. 

להלן דוגמה של מחקר שנעשה בשנים האחרונות.

המחקר:
פרופ' הבלין מציע פתרון לבעיית הווירוסים בטלפונים הסלולריים שעל פי 
הערכות המומחים, בתוך מספר שנים הם יהיו המטרד הגדול ביותר של 

רשתות התקשורת.
 

פרופ' הבלין יצר מודל מתמטי להבנת התופעות המתרחשות ברשתות, שמזכירות 
המתנהלות  אחרות  מחלות  ומחוללי  השפעת  נגיפי  של  ההתפשטות  דרכי  את 
בתבנית רשת דומה. על פי הרעיון שלו, בלימת התפוצה של וירוסי הסלולר צריכה 
בכל  קטנטנות".  רשתות  מאוד  ל"הרבה  התקשורת  רשת  חלוקת  ע"י  להיעשות 
הקטנות.  הרשתות  בין  תקשורת  המקיימים  המכשירים  רק  ויחוסנו  יאותרו  אחת 
כלומר, במקום 'לחסן' נגד וירוסי הסלולר מיליון משתמשים, 'יחוסנו' רק ה-100 או 

ה-1,000 המקושרים ביותר, והשאר לא יזדקקו לתוכנת החיסון כלל.

ובעתון   Science במגזין  במאמר  זה  נושא  הציגו  בתחום  ועמיתיו  הבלין  פרופ' 
Physical Review Letters וסימנו שני טיפוסים מרכזיים של וירוסי תקשורת ניידת: 
הראשון הוא זה שיפגע בפרוטוקול הבלוטות' והשני הוא זה שיחבל בשירותי מסרי 
הקצר  לטווח  תקשורת  טכנולוגיית  היא  הבלוטות'   .MMS המהירים  המולטימדיה 
המעבירה נתוני קול, תמונה ודאטה בין טלפונים סלולריים, ברדיוס שבין 10 מטרים 

ל-30 מטרים, ובעזרת תחנות ממסר גם למרחקים גדולים יותר.



וירוסי הבלוטות' מתפשטים בין המכשירים כמו נגיף השפעת: מכשיר חולה מדביק 
את המכשיר הקרוב אליו ביותר, והוא יעביר אותו הלאה. וירוסי ה MMS מתפשטים 
מיליארדי  להדביק  יכול  אחר  וירוס  בודדות  דקות  שבתוך  כך  השיתוף,  במתכונת 
מכשירים בכל העולם. וירוס MMS למעשה משגר את עצמו כהעתק לכל רשימת 

מספרי הטלפון שבזיכרון המכשיר.



אלא שהסכנה הגדולה והאמיתית היא וירוסי ה- MMS. "בעבר תבנית הפצה כזאת 
היתה שמורה רק לווירוסי מחשבים", מסביר פרופ' הבלין, שכן אלו יכולים להתפשט 
בקלות בין משתמשים. בטלפונים הניידים קיימות מערכות הפעלה שונות, ועל כן 
מתכונת ההדבקה הזו אינה אפקטיבית. אם כולם ישתמשו במערכת אחת ויחידה – 

ולשם חותר השוק – מהירות תפוצת הווירוסים תהיה עצומה.


