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 לקוחות נכבדים שלום,

 .New Technologies in Networking בנושא Round Tableתודה על השתתפותכם במפגש שולחן עגול 

עלו נושאים מהותיים שתומצתו בסיכום  מצ"ב סיכום עקרי הדברים שעלו במהלך המפגש. במפגש

והצגה של ההתלבטויות  פרספקטיבהכפי שעלו. אין בסיכום זה המלצה גורפת ללקוחות אלא מתן 

 שעלו במפגש כלומר "מהשטח".

ושינוי  SDNשה להם להאמין כי רוב הארגונים בשולחן העגול מאד מסורתיים בתחום התקשורת וק

הגישה בארכיטקטורת התקשורת יבוא לידי ביטוי אצלם בשנים הבאות. כמו כן, טכנולוגיות חדשות 

לדעתם לא בשל מספיק ויכול להוביל לבעיות בין הצוותים השונים: תקשורת ואחסון.  FCOEכמו  DCב

מה שאין היום. כל צוות  -בכל תחוםארגונים רבים טוענים כי הנושא דורש ידע מהצוותים ומומחיות 

 מרוכז במשימות שלו, אחראי לציודים שלו ומנסה לא לחרוג מגבולותיו. 

בנושא התקשורת האלחוטית רוב הלקוחות שהשתתפו חושבים שיש לתת דגש על ניהול ואבטחה 

יש להפריד בין רשת האורחים  ם. לדעת-BYODברשת האלחוטית במיוחד בעקבות עולם המובייל וה

 לעובדים ואף יש לשקול שירות חיצוני של ספקי האינטרנט בנושא.

. הם טוענים כי ספקי האינטרנט צריכים IPV6 ל IPV4 מרבית הלקוחות כלל לא חושבים על הסבה מ

המלצתנו  בעולם. IPV4להוביל את הנושא ולתת מוטיבציה לארגונים היות ונשארו מעט כתובות 

כהכנה לעתיד. ניתן לעשות זאת בשלבים IPV6  לתמיכה בלקחת בחשבון את הסבת הרשת נה הי

 וכדומה. במידה ומקימים חדש DCבעזרת שילוב הנושא באפליקציות חדשות, ציודי רשת חדשים, 
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Software Defined Network 
 "In the SDN architecture, the control and data planes are decoupled, network intelligence 

and state are logically centralized, and the underlying network infrastructure is abstracted 

from the applications. As a result, enterprises and carriers gain unprecedented 

programmability, automation, and network control, enabling them to build highly scalable, 

flexible networks that readily adapt to changing business needs." (ONF- open networking 

foundation). 

SDN ינה ליצור רשתות הינו למעשה גישה חדשה בתחום התקשורת הארגונית אשר מטרתה ה

תקשורת יותר גמישות, קלות לתפעול וניהול, זמינות ובעלות יכולת תגובה מהירה לשינויים הנדרשים 

לפי צרכים ארגוניים. כגון, תנאי רשת בזמן חירום, אפליקציות ארגוניות הדורשות משאבים רבים 

 מהרשת.

, VMWARE ,CISCOן, בשנה האחרונה, נראה כי כל היצרנים השולטים בתחום התקשורת כגו

JUNIPER, HP  ועוד מרגישים סוג של איום בעקבות שינוי הגישה ורוכשים חברות בנושאSDN  .

 בנושא.  NICIRAשרכשה ראשונה את  VMWAREלדוגמה, 

יהיו מוכנים ליישם רשת  ITמארגוני ה 1%נאמר כי רק  information weekשל  3103לפי סקר 

נחשב כשינוי  SDNישקלו לבחון את הנושא. כיום,   ITגוני המאר 5%ורק  SDNתקשורת המבוססת 

 מחשבה ברשתות התקשורת הקיימות ומתאים רק למי שבשל לאמץ שינוי בגישה בנושא התקשורת.

 כיום רכיב תקשורת מורכב משלושה חלקים:

0) Data plane- .חלק בו עובר המידע בין הרכיבים השונים ברשת 

2) Manage plane-  הרכיב ואדמיניסטרציה.ניהול תצורת  
2) Control plane-  ניהול הרכיב בעזרת פרוטוקולי תקשורת כגוןOSPF. 

 
למעשה בכל רכיב תקשורת יושב "מוח" המנהל את תצורת הרשת ובוחר איך לנתב את הרשת מפני 

אותו "מוח" יישב מעל כל רכיבי התקשורת וינהל אותם. "מוח" זה  SDNעומסים או תקלות. ברשת 

והוא אחראי להעברת המידע בין רכיבי התקשורת, לנתב, לקנפג, לתפעל וכל  SDN controllerנקרא 

מאפשר לנו כאנשי תקשורת אוטומציה, גמישות, קונפיגורציה קלה  SDNהתנהלות הרשת אצלו. 

 ותפעול נכון שמאפשר את הורדת כמות האדמיניסטרטורים המנהלים את ציודי התקשורת. 

. APIועוד( דרך ממשקי   ERP,SAP,CRMמתממשק לאפליקציות הארגוניות ) SDN Controllerכמו כן, 

לשם בקרה וניהול נכון של  SDN Controllerבשנים הבאות, כל אפליקציה תוכל "לדבר" עם 

 SDNגדול וקריטי וצריכה יותר זיכרון לשם פעולה זו.  JOBרוצה להדפיס  SAPהאפליקציה. לדוגמה, 

Controller לצרכי האפליקציה על מנת שאותו  יתאים את הרשתJOB  יקבל עדיפות ויתבצע במהירות

 מבלי להשפיע על אותו השרת או הרשת עצמה.
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שנמצא בכל רכיב תקשורת  control planeל forwarding tableלמעשה יוצרת הפרדה בין  SDNרשת 

מרוכז במקום אחד ברכיב נפרד כחלק מהרשת. רכיב זו מחשב את SDN Controller -כיום. ה"מוח" 

הדרך המהירה והנכונה ביותר מבחינת תנאי הרשת להעברת מידע ממקום למקום. הוא רואה בצורה 

 SDN Controllerומנהל את הניתוב והתפעול דרכו. ויזואלית את כל הרשת )גם מבחינה גיאוגרפית( 

ית או שרת פיזי חזק. בדרך כלל זהו רכיב נפרד שיכול לשלוט יכול להיות סוג של מכונה וירטואל

 ולנטר מסות גדולות ברשת התקשורת.

 SDNכיום בכל יצרן תקשורת ישנם מספר פרוטוקלי תקשורת לניתוב שעלינו ללמוד. לעומת זאת, 

שבו מתקשרים כל  OpenFlowמשנה לנו את רשת התקשורת גם בעזרת פרוטוקול חדש הנקרא 

להעברת המידע והבעיות שלהם אליו. פרוטוקול זה מחליף  SDN Controllerורת עם רכיבי התקש

ועוד. כיום בשוק  JUNIPER  ,HPלמעשה כמעט את כל פרוטוקולי התקשורת הקיימים של סיסקו, 

 שגם מנסים להיכנס. Brocade, Ex-tremeנראים היצרנים הגדולים וכן הקטנים כמו  SDNה

וכך להוזיל  openflowלעבוד יחד עם  יצרניםמנות לכל הדורת ישנה הזכתוצאה משינוי הגישה בתקש

משמעותית את רכיבי התקשורת הקיימים היום. בשנה הקרובה טוענים כי יהיו עוד אלטרנטיבות 

 לשאר רכיבי התקשורת בקצה.  SDN Controllerכצורת תקשורת בין   Openflowלשימוש בפרוטוקול 

זו לא טכנולוגיה חדשה, אלא ארכיטקטורה חדשה לרשת התקשורת הארגונית.  SDNחשוב לציין כי 

רשת המאפשרת לאנשי הסיסטם והתקשורת לתפעל ולתחזק בקלות יותר את התקשורת. בעזרת 

 רשת זו הארגון יכול לעבוד עם מספר יצרנים במקביל בעזרת פרוטוקול אחד שיש כמובן ללמוד אותו.

יגדל בקרב ארגונים ויש להיות  SDNשוק ה 3106( עד information weekלפי סקרים בשוק )גרטנר, 

שלהם בתצורה בה מקום  WANפרסו את רשתות ה 3101מוכנים אליו. לדוגמה, גוגל ופייסבוק החל מ

 מרכזי )תוכנה( שולט את התקשורת מכמה נקודות.



 

Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax. 972-97442444 

 

 22מתוך  5עמוד 

 

 

 

 openflowניהול בעזרת  לסיכום, רכיבי התקשורת יהפכו לפשוטים יותר וכמובן זולים יותר הכוללים

firmware  ניהול התקשורת הארגונית יהפוך לפחות מסורבל, מסובך וקל ביניהםוהמידע שעובר .

 .SDN controllerלתפעול. יש הטוענים כי גם מבחינת אבטחת מידע הניהול יהיה מרכזי דרך  

 STKIהמלצות 

לנסות לבצע ניסויים ,בין אם  יש לעקוב אחרי הטכנולוגיה וארגונים המאמצים אותה בהתחלה ואף

 חדש או פרויקט חדש בבניין נפרד.  DCמדובר ב
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 DC-טכנולוגיות חדשות ב

SDN כאסטרטגיה לטווח ארוך 

במשך  .SDNתצורת תקשורת בספק אם בכלל הארגונים יעברו ללדעתו מספר כי  אחד הלקוחות

. כלקוח הבוחן מורכבותתקשורת ניהול וארכיטקטורת ארגונים וספקים השקיעו במערכות שנים רבות 

סיסטם הצוותים. תמיד לצוות ה שייתנו מענה לכלתקשורת להסתכל על מערכות  ישכל מיני פתרונות 

מי קשה להבין  SDN בעזרת. החדשה וקשה להגיע לעמק השווה במערכת חסר משהואו התקשורת 

חברות  גמיש כמוהלקוח מספר כי הם ארגון מסורתי ולא : סיסטם או תקשורת. ברשת מנהל מה

הוא רואה כי כל . להמי אחראי  ,SDNאת התקינה לנושא מוביל השאלה פה מי גוגל.  האינטרנט,

 SDNאם יהיה  לו . לדעתו נראה אוטופי מדי. עדיין לא מובןSDNכיוון זרום לל היצרנים מתכננים

controller יחדיו. לתקשורת או אחד חסון, אחד לא 

העובר  SDNאת עולם ה מתאר הלקוח שתואר בתחילת הדיון. SDNלקוח אחר מחזק את נושא ה

 אך .DCלעולם המאפשר לכל יצרן להיכנס ל המובילים, יצרניםמתגים של הממותג ומרוכז בעולם המ

כמו מוטורולה. הם לא באו  ,SNMPשלקח זמן ללמד אותם לדבר  IPיש המון ציודי  החיסרון הוא כי

הלקוח מציין כי . SDNמהר לכיוון  קשה להכניסם לעולם חדש, לכן הלקוח לא ירוץולכן  IPמעולם 

אין לדעת מתפרש לעלות גבוהה, הטמעה ותחזוקה. זה  ברמה כזאת משמעותית,שינוי בתקשורת 

, סייבר ונושא שינוי תשתיות, לוויןהינה  המגמה היא לדעתו . היוםבסופו של תהליךמה ייצא 

 אך זהבענן  SDNתשתית אפשרות לבנות יש לפי מה שקרה באינטרנט התקשורת עדיין בחיתולים. 

לדעתו, ם זה בענן. אשנה לממש זאת. גם אבטחת המידע עדיין בחיתולים פה בייחוד  11ייקח לדעתו 

 .SDNוכן ייבחנו את נושא חברות הייטק יותר גמישות 

סביב  הוא טוען כי הבאזלטכנולוגיות חדשות.  ומראה פתיחות  עד כה חושב בצורה שונה נוסףלקוח 

 SDNכך נושא ה DCלא ייעלם מהעולם. ככל שארגונים יתחילו לעבור לעולם הענן בתוך  SDNה

 גםיותר, ורחבה יצטרכו להפוך את הרשת לגדולה הארגונים . יתחזק היות והוא ישמש כתשתית

יתפוס מאד חזק בשנים  SDN לדעתו .תעזור במקרה הזהלא  מערכת בקרה גדולה וטובהשימוש ב

פתרונות של  בוחנים החדש. DCב openflowבנושא  POCבנושא ועושים  הלקוח מתמקדהבאות. 

 זה בסיסי 2.0 היא openflowשל  . היום הגרסהלגמישות של הרשת עם פי'צרים נוספים יצרניםה

של  SDNפתרון חשוב לבחור בסיסקו בשלים לזה מאד. מאד וישודרג בשנה הקרובה שוב. לדעתם, 

יראו עדיין ארגונים המטמיעים טכנולוגיה לא  3102בהלקוח חושב כי . אחד היצרנים ולהמשיך איתו

 אין להמתין עם הנושא ולחכות עד לצוואר בקבוק. לדעתו, . זו

כבר היום. בניגוד יים מבחוץ, אך זה ק ניהול קל יותרהוא  SDNבהכוונה לדעתו  לקוח אחר אומר כי

. יש לבחון סוגיה זו הניהול בתצורת ענן יותר קל "מוח" וכאןללא  לרכיבים לכך,עולם התקשורת הופך

כלומר, הם באמת רואים . שעובר למידע "מוח"גם סיסקו בתוך הציוד החדש עשו הפרדה בין ההיות ו

אנשי התקשורת לא שם ויש  כיום,מקצה לקצה.  צריך להיותהפתרון את המשכיות עולם התקשורת. 

 הנהלה-את הנושא אם זה יגיע מלמעלהלבדוק 

 כיווןהולכים לאשר חסון ואפליקציות יגיע מצוותים אחרים בארגון כמו א SDN טוען כילקוח אחר 

יש גם לו נראה כי תקשורת פחות רואים זאת באופק ולכן לא משקיעים משאבים בזה. צוותי ההענן. 

הלקוח מציין כי . לראות איפה מכניסים ובוחנים זאת בעתיד הקרובויש  SDNבאזז סביב 

שעובדות קשה לראות אפליקציות לגסי כיום . SDNל ממשקכדי להתהאפליקציות יצטרכו להשתנות 
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בעיה לשנות אפליקציות ניתקל ב . כדי להצליח להטמיע זאת SDNיעברו התאמה ושינוי ל שנים רבות

 בטווח הקרוב. SDNאת נושא ואה עדיין לא רהלקוח לא ריאלי.  -ותיקות 

נראה לו . DCקונסולידציה בנושא  ארגונים יבחנו כיוון זה לשם כי SDNמסכים עם תפיסת  נוסףלקוח 

שהכל נשלט באמצעות מה יהיה כשנעבור לעולם אחד היא בדרך לשם. השאלה  יצרניםכל הכי 

 . לדעתו תקשורתצוות לחסון ונפרד לאהיה צוות לא חושב שיהלקוח תקלה מה עושים. תוכנה, באם 

כמו הלקוח אומר שייקח זמן . וחוסר היגיוןבעיה כ רואה זאתלקוח אחר  יהיה צוות אחד של תפעול.

כמו כן, הלקוח ויתאחד.  שתנההכל יבסוף, . IPTהמתקדם היום משמעותית להטלפוניה בעולם 

 . ברירהלשנות גישה כי אין מנהלי התפעול ממשיך ואומר כי לדעתו על 

שהייתה  חדש לו ויתחיל להתעניין בו עקב ההרצאהכ SDNכל נושא רואה את אחר לקוח כמו כן, 

 בין הצוותים וחסר הידע בנושא.כי יש פוליטיקה רבה הנושא יתפוס לא בטוח שלדעתו,  בשולחן זה.

מיישמים כיום, אז הנושא יתקדם. בארץ רק אם יהיו הטמעות וידע מסביב כמו כן, הלקוח מציין כי 

לאתר רחוק, גמישות לאנשים גם מבחינת שליטה עד רמת שרתים של  out of bandתשתית 

 החשמל.

אין . לדעת אחד הלקוחות SDNב  business caseחסר להם נושא של ארגונים העלו כי ה מרבית

" טיפשים"ים 'עכשיו להחליף את כל הציוד לסוויצזו בעיה . לשקול ליישם זאתצורך מבחינה פרקטית 

מתחבר לרשת האינטרנט   SDNאיך ענן היא אולי ברשתות חדשות. השאלה  , רקלא רלוונטי ולכן 

WAN?  הלקוח . בנושא עדיין לא מספיקה לארגונים לקחת ולשקול את העניין ליישוםהחדשנות

מעין של אחד הספקים,   ADC עם open flow בעזרתבתור ניסוי  מתאר כי הם ניסו לעשות זאת

אך צריך פה את  שלו.  flowהחוצה וניתן לשלוט איך יעבור הפאקט ב API ופותחור שרתים, רשוש

 f5מתיימרים להקדים את  A10 בודקים את הנושא הזה. F5 כבר עניין של עלות. וזה ADCיצרני ה

יש הלקוח לא ניסה זאת היות ואין עדיין לקוחות. , הצהרות מדהימות אך ביט 61עם הצעה של 

 . A10 את לבדוקרגון באתהליכים 

העניין גוגל ופייסבוק  כדוגמתמספר אלמנטים שיש לקחת בחשבון  ישנם SDNטוען כי ב נוסף לקוח

נצטרך לקנות הדינמי הוא חשוב, הגמישות והזמינות של הרשת בכל מקום. בסופו של דבר, 

? סיסקו יוםלמה זה תורם בסופו של . השאלה הציודים יותר זולות ושרת לשליטה בכל "קופסאות"

ואין הוזלת עלויות.  נראית שונה,לא  opex capexעלות , אך בסוף אותו הדברלהם שיש טוענים 

מציע היום כל יצרן זה משהו נחמד שיש בסופו של דבר.  ,לא משהו הכרחי זה SDNלדעתו 

ם להתאמה ושירותי CAשל  בארגון יש ענן פנימיאצל הלקוח . ADCוירטואליזציה בכל מקום אפילו ב

של  "המוח"מוציא את  SDN .SDNולא בעזרת  APIפנימיים. ניתן להשפיע על ממשקים בעזרת 

 כאשר המוח בחוץ?   SDNומרכז במקום אחד. איפה החוזק של כיבים הר

לא מוכרת. לקוח אחר מעלה את הדוגמה של הטאצ' במובייל,  טכנולוגיההחשש מפחד, ה מפה נובע

. אצבע להזיז את הטלפון שלנו והיום הילדים שלנו עושים זאתלא תיארנו לעצמנו שניתן בעזרת 

 . וכשלא תהיה ברירהפך מהמהרק בשל הפחד יתפוס,  שנים לפחות הנושא 01לדעתו עוד 

ברירה  כשלא תהיה, CLIהיום אנשי תקשורת מומחים בתחום אחד ומכירים רק לקוח אחר מציין כי 

יחד.  SAN  LANאנשי - נושא ההכשרה יתחיל אהצבלדעתו, עוד מ. הם יצטרכו ללמוד שפה חדשה

לדעתו מי שיתחיל עם . כי זה לא כמו עולם המובייל שעלה בשיחהסיכון מסוים  אחר טוען שזהלקוח 

 מה שיעצור את ההתמודדות עם הטכנולוגיה הזו זה רק הפחד או הנושא זה ארגונים הייטק גדולים.
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אם ללכת  11ויכוח שהיה בשנות הזה דומה ל עקב פוליטיקה ועלות. אנשים שלא ירצו לקדם זאת

 . Fast Ethernetאו  ATMל

, יצירת מערכות כלליות  טובה יותר מהווה טכנולוגיה לשירות SDN לדעתו כי טוען לקוח נוסף

מעבר כלומר, רק ב -הוא המוטיבציה לעשות זאת SDN. הבעיה בארגוניים שיתאימו להמון צרכים

אימוץ לדעתו, החדר תקשורת. של מחדש  בנייהאו  בעתיד הקרוב, קום חדש מה שלא יקרהילמ

הלקוח מספר כי הם . והמאמצים להכניסם אף הםמאד קשה בישראל של טכנולוגיות חדשות 

יחסית חדש ולכן שהוא   ITמה שמאפשר זאת הינו צוות ה. היום חסוןכולל בא FCמתקדמים להכניס 

חיסכון בכבלים ומצד שני לתת רוחבי פס  גיה זו הם שלהסיבות להכנסה של טכנולו .תורם לנושאזה 

לא כמו שבאמת  וירטואליזציהנושא ה. שונים לפי הצורךעומסים ב עמודל על מנתמשתנים לשרתים 

 ישנו ניהול .היכנס יותר לעולם הוירטואלייעזרו להם ללאט עדיין לא שם אך התהליכים רוצים, הם 

Out of band  זה עוזר אבטחהלחלק מהרשתות גם מבחינת . 

  FCOEטכנולוגיית 

כי הארגון  ןאך הביFCOE (fabric channel over Ethernet ) בחן טכנולוגיות ותלקוחאחד ה

ומומחיות בנושא ואין טעם להתחיל ליישם זאת. בנוסף, טכנולוגיה זו  מצומצם מבחינה אנשים טכניים

. בתחום שלומומחיות שונה בו לכל צוות יש תקשורת צוות ההאחסון לצוות ערבוב בין גורמת למעין 

אם יש תקלה כיום, . שיש חיסכון בעלות וכ"אהוא לא טבעי למרות  צוותים המסורתייםהערבוב של ה

הפרדה בין הצוותים.  היום יש צורך לשמור עלולהפך.  בה, תקשורת איש האחסון לא מטפלתחום הב

, ארגונים או פרויקטים ניתן יהיה לשקול זאת קל לתפעול ויוטמע במספרהנושא בשל ורק כאשר יהיה 

ש עזרה הדדית בין צוותי התקשורת וצוותי יחשוב לציין כי ולחכות.  "לשבת על הגדר"עדיף כרגע 

הידע של  אי אפשר לקחת את כלו היות ,נוספות בעיות ייווצרו בינהם בערבוב .מאד אחסון וזה נוחה

עדיין ארגון שמרני שונים, פרוטוקולים.  באגים, ציודיםולהפוך אותם למומחי איחסון,  אנשי התקשורת

 לא חושב על זה ועדיין לא בשל לזה כלל.

. בתהליך חווואין באגים או תקלות ש native FCOEיש עולם שרתים שכולו  כי תארמ לקוח נוסף

איחסון, כיום, יש חלוקה בין  צוותי ה. אצלהם הבעיה היא יותר תפעולית. מעט בעיות ההקמה יש

 אחריות, תקלותלגבי פוליטיקה מאד קשה בין הצוותים, ישנה תקשורת. השרתים וירטואליים וה

, חסון לא מתחבר לטכנולוגיה זוכי צוות הא FCOEקשה להטמיע באזורים אחרים מאד . ותחזוקה

במצב זה . FCבעולם צוות האחסון מעדיף להישאר . אחרים ולהתחמק מזהפתרונות  בוחר להציע

לא  צוות האחסון. וזו בעיה גדולה היות והוא לא מבין בעולם זהחסון נכנס לעולם האאיש תקשורת 

הלקוח מספר כי . שיזם זאת טכנולוגית תקשורתנכנס לזה ו"זורק אצבע מאשימה" לכיוון צוות ה

בין  עקב פוליטיקה ארגונית שם מלא  FCOEהקימו אולם שרתים נוסף ולא הצליחו להטמיע 

חדשים של  נקסוסיםכמו כן . DRPלא נותן מענה מלא ל  FCOEהציגו כי ש יצרניםיש . בסוף הצוותים

יש פתרונות אחרים שנותנים מענה כל היכולות שנדרשות בתחום זה. בעדיין עדיין לא תומכים  סיסקו

עדיין לא נתמך  FCIPידוע לו כי פרוטוקול  הלקוח מציין כי לקישור בין אתרים אחרים בצורה מרוחקת.

 . בו כרגע ויבמ תומכים HPרק  בסיסקו,

זהו  -ת נקסוסים כבר לפני שנתייםמורכב מתשתי FCOEם עולם התשתיות לקוח אחר מספר כי אצל

, יבמ, HPשל יבמ, ראקים של  blade centerמשולב גם  DCעוד מקום לגדול. להם הישג גדול ויש 

אך לא בלתי  ומייגע, ארוךתהליך לא  כלל היות וזהולא פשוטה . הקמה FCOEכולם תומכים ב

ברגע שהכל היה חודש. כהקמה פיזית כולל שרתים ראשונים לקח  הלקוח מספר כי זמןאפשרי. 
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היום עולם מחשב ש להם מאד כיווןנכנסו לוויכוחים לא פשוטים בין הצוותים. היתרון ברור אז באוויר 

הלקוח טוען כי הפער נובע מפחד המתודדות עם חסון. בתקשורת, חוץ מעולם הא FCOE 11%חדש 

במקום ללמוד יתרונות של טכנולוגיה חדשה לדעתו, . חדשה טכנולוגיה חדשה, למידה של טכנולוגיה

 לפי מכרז -NETAPP, הכל סיסקו עם FCOE פורטים שלישנם בורחים אחורה. היום ארגונים 

, אותו לינק בקצב של  SUN, עולם Ethernetחסון ,ת התקשורת צריך להכיר את עולם הא. צוושהיה

 נושא זה מקשה על אנשי האחסון שרגילים לעולם הישן והטוב שלהם.גיגה כמו בעולם הישן.  01

 חסון. את מי מזעיקים? איש תקשורת או איש א FCOEהקשורה לתקלה השאלה פה היא בזמן 

 ףבסו. צרו המון בעיותישל יבמ, סיסקו לטענתו שילוב עם בנקסוסים  FCOEמוטמע ב נוסףלקוח 

 קחל . אף אחד לאמקצה לקצה הטמיע זאתאף אחד לא יכל להבעיה היא כי . hitachiיבמ ו ונבחר

הבעיה מסתבר שו  hitachiבינת, יבמ, מומחי את  אותו לקוח הביא. והובלת הנושא עד הסוףאחריות 

אין לפנות לסיסקו ישירות ש היא)הכלאה בין יבמ לסיסקו( והנקסוסים. הבעיה  1111הייתה בין מתגי 

צה הלקוח ר. כי הם לא מכירים זאת לעומק הכל דרך יבמ וזו בעיה ,ולבקש תמיכה על המתג הזה

 BNTאו  1111לקחת  הלקוח שקל. וזה לא אפשרי לפנות ישירות ליצרן לתשובות בנושא תקשורת

עדיין מבוססת סיסקו ו של הלקוח . בסוף כל הרשתזה עלול לגרום ליצירת בלאגן בעתידאך   ,של יבמ

 -סיסקו, איחסון -תקשורתאחר: פונים ליצרן כל פעם עם השירות מקצה לקצה.  ישנם לא מעט בעיות

HITACHI.הייתה הגדרה לא תקינה מסתבר ש אין מישהו שמרכז הכל אצלו. , כל יצרן עם נציג שלו

ציוד של סיסקו אך לדרוג הלקוח ניסה לעשות ש. עם הספקים השונים ולקח זמן עד שנמצאה הבעיה

 באוטומטית הוא היה . ONאמור לעבוד בש priority flow controlהבעיה שנמצאה נקראת לא עזר. 

OFF נקסוס.  5111ל 1111בין  –בגרסה הבאה  בנושאשיטפלו הצדיקו את הנושא והודיעו . סיסקו

לא הבעיה היא שזה עלויות מטורפות. ברשת אך סניפר  לע כדי למצוא את מקור הבעיה הלקוח חשב

רק . הרחוק מומחה מיבמ שנתקל זאת בעבר הבעיה נפתרה בעזרת. FCOEרואים מה קורה בתוך 

 FCOEב. לקוח אחר מספר על בעיית לוגין ותטפל בו לאחר כמה ימים סיסקו טענה כי זה באג ידוע

 . clear textלבדוק זאת ב הציעהיה תקול ו רשת . בסוף הכרטיסמי התחבר שלא ראו מרחוק

. אך FCOE בשימוש עם הפתרון מועיל, מוזיל ומשפר עבודה שוטפתהלקוח מציין כי בסופו של דבר 

יצרנים. כל לפתרון מקצה לקצה וזו בעיה של התעסקות עם כל ה אין מענהעדיין החיסרון הוא ש

 מתמחה בעולם אחר. יצרן מומחה 

כיום . "שפני ניסיון"כי לא רצו להיות זאת לא הכניסו אך , FCOEמספר כי בחנו בזמנו  אחד הלקוחות

 3111. בכתובות כבר רכש מספיק אב שלהםכי הארגון   IPV6עם יבמ. אין צורך ב FCעובדים לגסי 

הם  כיום. ליישום , אך לא רצו להיות הראשוניםייתן יתרונות אילוורצו לראות  FCOE נושאת אבחנו 

אחד עם   VC, מנהלים הכל ב 11%ליזציה  ב וירטואמבוססים . DCחדש ללבניין  FCצריכים לרכוש 

 היותאם יש חומרה ייעודית זו בעיה רק וירטואליזציה לכל מה שניתן  הלקוח תופסקלסטר נפרד. 

וצריך גיבוי מהיצרנים לכל  שמרןיחסית מאד  הארגון. לזה נפרד connectorיקר מדי לייצר ו

  טכנולוגיה חדשה.

איש  virtual switching איש תקשורת מוכשר לבדיקת הנושאבזמן תקלה שלח כי  מצייןלקוח אחר 

איש לתת למכאן חשוב . FCOEנגרם לופ בתקשורת בין הקיים לובעולם שלו תקשורת מוכשר 

מומחה בעל ניסיון ברשתות מסוג זה להתעסק עם ציוד קריטי במיוחד שמדובר בציוד המשלב בין שני 

 העולמות.
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הארגון שהם המשתמשים  פנימי כי אין צורך. לקוחות  FCOEכי אין אצלם  מספר נוסףלקוח 

מלאה ואין בעיה נושא זה. בין האתרים יש סיבים אופטימיים, סלילה וההנהלה לא באים בדרישה ל

 להעלות עוד פורט במידה ויש צורך.

 נראה כי הטכנולוגיה עדיין לא בשלה אבל כן רואים כי יצרני התקשורת דוחפים לכיוון . כמו כן, חשוב

וזה משמעותי מאד.  לגבי היחסים  DC -מהכבלים שמעבירים ב 51% -להזכיר כי מדובר על חסכון ב

גורמת לאיחוד בין כולם לצוות  DevOpsבין צוותי התקשורת האחסון והסיסטם גם הטכנולוגיה של 

 אחד משותף. 

DevOps או לשמור ובמקביל תדיר באופן בייצור שינויים להכניס היא שמטרתה מתודולוגיה היא 

 התשתיות תחום בין לקרב קוראת המתודולוגיה בעקרון.  בייצור המערכות יציבות את לשפר אפילו

 עם מעמיקה מהיכרות ייהנו תכנה שמפתחי הוא הרעיון. התוכנה פיתוח תחום לבין והסיסטם

 לעומק יותר יבינו אדמינים וסיסטם תשתיות אנשי, השני ומצד, רץ כותבים שהם הקוד עליה התשתית

 את וגם הפיתוח תהליך גם מערב זה תחום. התשתית עולם על שלו ההשלכות ואת הפיתוח צד את

 ולעיתים( ובתפעול לייצור בהעברה אוטומציה) מתאימים בכלים שימוש תוך deployment ה תהליך

 .ארגוני מבנה שינוי תוך

 וטכנולוגיות שונות , וירטואליזציהיצרנים

 .DC -הכנסת מתחרים חדשים ל במשרד הכפוף לרגולציה זו בעיה מבחינתמציין כי  אחד הלקוחות

לפי  נראה שיש מוצר אך לא מספיק בשל, אין התקנות בארץ  HP-לסיסקו מובילים מבחינתו אך 

 הטמעות בארץ ואף ניתן לבקר באתרי לקוחות ולראות. HPלעומת זאת, חשוב לציין כי יש ל .הלקוח

FCOE צוותי התקשורת יש חלוקה בין כיום, . רשת התקשורת לאחסוןשל  תורם לפישוט וקלות

יש שיתוף פעולה בין למרות זאת, . כל אחד מעדיף יצרן אחר וזה יוצר בעיה .Storageלאחסון 

 בצד, כל אחד מוותר בהתאם למענה הנדרש משאירים את הפוליטיקהחשוב. הכי הצוותים וזה 

 HPל ישנו מעבר. HPהרוב סיסקו, וגם  רגוןבא התשתית היא חלקית ,. היוםולצורך הארגוני

  HPלעומת זאת, חשוב לציין כי ל .עדיין מענה HPאין ל,לפי מה שידוע ללקוח   FCOEלגביבמתגים.

 יש פתרון בנושא מותקן במעבדות ולקוחות מוזמנים לראות.

לבוא בחשבון היום ולשפר את מערך זה הדבר שיכול  FWוירטואליזציה בכי  אחר מספרלקוח 

זו ו היות וירטואליזציהבתקשורת אין לחשוב על מצד שני, לקוח אחר טוען כי . התקשורת הוירטואלית

דרך לווין  out of bandרוב הניהול הוא כיום הלקוח מספר כי להשבית את הארגון.  שיכולה סכנה 

ות לכל אתר לניהול מרחוק ולכן רק עלויות אדירישנם . בארץ אתרים מרוחקים שלהםסלולר, ל

" כיוון שהציוד מוח"הצדקה בכל אתר לשים או אין יכולת לדעתו, . הנושא ממומש באתרים הקריטיים

 ישן ומוגבל מבחינה טכנולוגית.

לעולם התקשורת.  , עכשיו השינוי מגיע גם והווירטואליזציה האחסוןעולם תמיד היו שינויים ב

VMWARE משתלטת על הDC  .אחרת  יש לשלוט בנושא התקשורת וירטואליתומרגישים זאת

הם , SDNהגדולים רוכשים חברות בנושא  יצרניםה לחינם לאהלקוח מציין כי . ניכנס לבעיה גדולה

הכל מוביל היות ולעבוד על ענן פרטי  הלקוח מתכנן. החדש הזהרוצים להוביל ולקחת חלק בעולם 

עולם משתנה מ מיים יותר, ניטור קל יותר, עולם התקשורתתהליכים דינ הלקוח רוצה לשפרלשם. 

יש  ! זו לא עוד טכנולוגיה כמו שראינו עד עכשיו.זו מהפכה –קל יותר עולם גמיש ול "קופסאות"ניהול 

לא אוהבים ו, החדשלא חזקים בעולם נכון שאנחנו זה כאנשי תקשורת והלהתחיל להיכנס לעולם 

 . . כיוון זהולך להעולם האין ברירה כי שינויים אך 
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 לקונסולידציה יותריעזור  IPV6. זה הולכים לכיווןמעט ארגונים מתעניינים בנושא הענן אך נראה כי 

 . מערכות לגסיבמערכות וירטואלית, גם  11%מעל כיום הארגון נמצא . בעולם התקשורת

יש הכנה ו, FLEXכולו סיסקו. יש מערך שרתים של יבמ רובו ש DCבנו  כי הם תארהלקוח מ

ישתנו עדיף שפוליטיקה בין הצוותים. מתגי סיסקו קצת ישנים ולכן  אך עדיין לא נכנס עקב FCOEל

, מערכת ליבה פתוחה של יוניקס. MFאין מערכת  בארגון, וירטואליזציה FCOE .13%ל כבר בעתיד

כולה, אך הם טוענים  certified. אורקל היא מי שעצר אותם להגיע לוירטואליזציה מלאה הם אורקל

וזו  בסביבה פיזית יש צורך בשחזור כוללבאופן רשמי לפי אורקל ללא ידע לגבי המקור תקלה  כי באם

לא רואה ארגון  מתחילים להיכנס לארגון. הלקוח vmware .Hypervכיום הארגון נשלט ע"י  בעיה.

. יש לבחון את הנושאאו פרויקט חדש  , רק ארגון חדשSDNל את התקשורת שהופך מסורתי כזה 

לפרויקט מסוים עם   POCעל הלקוח דיבר . וירטואליזציההאת העולם הישן עם הלקוח מעדיף 

תהיה מכיוון  SDNלנושא תקשורת. הבדיקה גם לשרתים ,אחסון ו provisionענן שעושה תשתית 

יוד. מרי עד הצלא פיזית לג כמחצית מנוהלת כיוון שהרשת   out of band. יש להם רשת DRה

 .   out of bandהולכים לכיוון מלא של 

בנושא טכנולוגיות  כי האתגר המרכזי שלהם הוא להביא את צוות התשתיות לפוקוס ספרמ נוסףלקוח 

קשה . הארגוניות אינטגרציה לתשתיותפיתוח פנימי בארגון המחייבות קישור ו. יש אפליקציות חדשות

מחייבת את ההנהלה חדשה ברמה ארגונית טכנולוגיה כל להכניס ולהוביל פרויקטים חדשים. 

בכל ולהבין בארגון רוחבי  תפקידאיש תשתיות צריך להיות לדעתו, . ITבנושא עם ה לחשיבה חדשה 

צריך להיות  תתממשק נכון למערכותאפליקציה כל כדי ש דרך תקשורת וסיסטם.חסון, מא נושא, החל

המתנהל דרך גוף ציבורי מפוקח  לקוח מציין כי הםה בין אנשי האפליקציות לתשתיות.מלא שיתוף 

כמו כן, הלקוח מתאר כי . חובה למצוא לה הצדקה טכנולוגיה חדשה בהיקף גדול . למעשה כלמכרזים

והם ארגון מבוסס סיסקו, ה. אף ברמת הנהלה לארגון כי יש סדרי עדיפויות  FCOEקשה להכניס

אין הרבה כ"א וזו בעיה עם מומחיות כמו כן, גיגה לארגון.  01להכניס תשתית זמן נלחמו הרבה 

יש גם לארגון גדלו וזה קשה. שהסניפים  למרותמצומצמים מאד צוותים הבטכנולוגיות חדשות. 

, באים מרקעים שוניםאיש ה 2.5כיום הם . נשאר עם אותו כח אדםסניפים בחו"ל אך צוות התקשורת 

יחסית את כל תשתיות האקטיביות ואבטחת מידע. זהו צוות  נהליאחראים להם . לאו דווקא תקשורת

פרויקט .קשה למצוא כל בצוותים בעת גישה ל ההפוליטיק הלקוח מרגיש מאד אתרק שנתיים. צעיר, 

  סון ומאד קשה לנהל זאת יחדיו.לאח EMCסיסקו לתקשורת,  ספק לכל נושא התשתיות:

וריכזו  למעשה הם לקחו את כל אתרי הארגוןחדש.  DCים בנו מספר כי לפני כמה חודש אחרלקוח 

תשתית רחבה יותר ה באחד הקומות. כך DCאחד כולל  בנייןאתרים בתוך  8לבניין אחד. אותם 

WAN ,LAN סיסקו מקצה לקצה. התשתית אצלם גם . תואלחוטיFCOE  בעייתי מבחינתם, נחשב

, לדעת הלקוח הנושא יעלה שוב בעתיד. .זה לנושא HPלא רצו מבחינה בירוקרטית להיכנס עם 

 FCOEנושא מבחינתו היום . לא רלוונטי כרגע והסיכון גבוה להתחיל עם טכנולוגיה זו HP המחיר של

נפרדת בתחומו. בעולם שלא עוברים אליו חד משמעי. היות וכל הצוות עם מומחיות כך מוגדר 

בעולם הוירטואלי עם שטח רצפה, חשמל, ן, כמו ככל צוות. של אחריות הלבול בין הוירטואלי חל ב

" ידיים מאבדים"וירטואליים. אנשי התקשורת  , מתמודדים אנשי סיסטם ותקשורת עם סוויצ'יםמיזוג 

 סניפר. באמצעותקשה לפתור זאת ורגליים בתוך עולם כזה ו

כיום  צריך ללמוד מהם. לעומת זאת,  חדשות אלה, אלאאין לפחד מהטכנולוגיות אומר כי  אחר לקוח

בין שלו. החלוקה שהייתה תמיד  תחוםכל אחד אחראי על הצוותים כך שבין ה "שקט"יש  במצב זה
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במערכות  FCסיסטם איחדו את ה הלקוח מספר כי צוות הצוותים תורמת לשקט ומגדירה גבולות.

וין ללא עלויות נוספות לטכנולוגיה. עובד מצזה בין הצוותים. היום  עדיין אין ערבובמרכזיות אך לא 

 וירטואליזציהמרוצה מאד. הלקוח  HPהוא ראוי לשמו, הכל סטנדרטי ותקין. שרתים של  DCמבחינת 

 HPוהצוותים מרוצים. הקישור בין  vmwareל hyperv-מהארגון וירטואלי, עברו מ 15%

 0111הייתה מחשבה לקחת נקסוס הלקוח מציין כי וסיסקו.  virtual connectעם  backboneל

בין  DCלא הצליח באינטגרציה בטוען כי לתחום וירטואלי עם בינת אך לא הצליח. לקוח אחר 

העתקת תעבורה מפורט מסוים לפורט ) span portבעולם וירטואלי ניתן לעשות היצרנים. 

 .היא חלק מאד קריטי כאןואבטחה (אחר

 FCOE .11-15%שאר הארגונים ולא שקלו אף פעם  כמו FCעובדים  אצלםמספר כי  נוסףלקוח 

תקלות בגדול ואין שום בעיה עם זה  טוען כי אפס. 6511גיגה ל 01מחוברים ישירות בVMשרתי 

אם תקרה תקלה היות והייצור קריטי עבור פעילות הארגון.  FCOEלארגון. לא מתכוונים לעבור ל

הלקוח  יסבול. ITובהתאם לכך ההנהלת החברה לא תסבול זאת  -פולליייצור שתגרום לבמוסופונים 

. כרגע . אין להם בעיות6511גיגה ל 01וחיברו  DRנקסוסים באתר נפרד ולא כי הכניסו  ףמוסי

 תקין. הכל עובד ו-סיסטם לתקשורתה בין צוותי בנוסף,

נמצאים כרגע . בבליידים 1111ו 5111מבוססים גם סיסקו, מתגי  DCכי ב מתאר אחד הלקוחות

וב . רVMWAREשל  וירטואליזציה 81-11%כחלק מאתר גיבוי חדש.  1111במעבר לנקסוסים 

רק  רשת אלחוטית קיימת. הארגוניות אפליקציותהמשתמשים עובדים דרך סיטריקס בגישה ל

 הארגון סגור לאינטרנט עקב רגולציה. לאורחים כי 

 1ר ונקסוס 'בדקו גוניפבנוסף, . DCלפני הכניסה לFCOE ל מספר כי ניסו ובדקו חלופות נוסףלקוח 

כולל שרתים. היום  ות בנושאבוצעו בדיקות מלאבהמשך . FCOEהכי בשל לוראו שזה השילוב 

 hypervו vmwareב  שימוש כיום ישבארגון.  ה בין הצוותיםלא מיושם עקב פוליטיקהנושא לצערו 

 VDCהנקסוס מחולק לכמה  -גם בתחום התקשורת עצמה וירטואליזציה בארגון. כמו כן, קיימת

 23 33לנקסוסים  אט אטהכל עובר נראה כי . 1נקסוס ישן , בנוסף הטמיעו   DC-לועושים המרה 

 שהוא עבר לזה כבר לפני שנה ויותר.טוען בהמשך גיגה. לקוח אחר  01ל

ביצועים. ה יב את נושאוירח 1יישב על הנקסוס  3323היום הציוד החדש הלקוח ממשיך ומספר כי 

 Xהחווה לסיסקו . מצפים לשדרג את IPV6תומכים כבר גדלים גם גן ובחוות השרתים כמו כן, 

 . Out of band לניהול מרוחק יש להם גם תשתית גיגה. 01 –החדשים 

מסתכלים גם הארגון מבוסס נובל, והם . DCבהחלפת התקשורת ב נמצא כיום אחר מתאר כי לקוח

הם רואים זאת לאט לאט . FCOEעל החדש יהיה מבוסס  DCהכמו כן, . של סיסקו הנקסוסיםלכיוון 

יהיו סיסקו ולכן חובה החדשים ליבה ה. מתגי אוטוטו כבר יהיה מוכן coreהלפי תכנית עבודה  מצליח.

 הלקוח גם חושב בכיוון אך השאלה איפה SDN. לגבי FCOE לפי דעתם את טכנולוגיית הלהכניס 

טים מעלה את הדרישות הטכנולוגיות ובהתאם לכך מחליטים מה צוות הפרויקבארגון זה ייכנס. 

 לבחור ומה מתאים ארגונית.

 DCעם סיטריקס.   VDIשל שעשו כמו פרויקט  בווירטואליזציהמספר כי הם חזקים מאד  נוסףלקוח 

 ם יחידה אחת. כרגע ישלנקסוסים כי הלדעתו אך יש יתרון , שהיה לפי מכרז HP לעבוד עםחובה 

חיכוכים טובים בין  נםישכמו כן, הלקוח מספר כי גיגה ורוצים לשדרג.  0עם  511סיסקו  לארגון

. תחוםמוצאים את האיזון בין הצוותים מי ינהל ומי אחראי על איזה   MDSנושאהצוותים למשל, 
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עובדים עם סיסקו.  כיוםתקשורת אלחוטית  דע קודמת לכל לפי הנחייה של רא"ם.אבטחת המיבארגון 

 ולא רואים אותו באופק. FCOEכרגע לא בוחנים את נושא 

הארגון  וירטואליזציהמבחינת . FCOEבזמן הקרוב את נושא  ישםילא לדעתו מספר כי  אחר לקוח

נראה כי וירטואליזציה.  DB .85-11%ליוניקס, לינוקוס  NT vmwareלסיסטם ו hyperv מבוסס

לדוגמה, הוא כאיש תקשורת מוצא עצמו  כך שכל התחומים יתערבבו.הצוותים  העולם דוחף לאיחוד

האיחוד . מזהלהתחמק דרך אין ו, וירטואליזציה FWכמו  כלל בהםנכנס לעולמות שלא היה 

 הפרדת הצוותיםהוא האתגר הכי גדול והקונסולידציה נכנס חזק מאד בשנה האחרונה ונראה לו כי 

 זה רק עקב UCSדחף את אנשי הסיסטם ללכת למה ש. UCSעל  ות היוםיושב DBרכות מע. שוב

לסיסקו  HP הארגון מאד התבלט ביןנופל בין התקשורת לסיסטם.  הנושא, של הרכיב יתרונותה

הוא אוהב לדעת מה קורה בכל מקום בתקשורת, גם אם הצוות חושב שיש הלקוח מציין כי  בהתחלה.

דבר מצוין  UCSוגישה מלאה לכל ציוד. כללי הול הכל צריך להיות בנילדעתו שליטה מלאה. לו 

לראות במעבדות טוב. לפני בחינה של הנושא ממליץ  והצוותים משתלבים שם לדעתו בתשתיות

  את כל הפעולות והיכולת של המוצר ואף לעשות הדרכה או קורס לצוות בנושא.היצרן 

. catalystונמצאים בעולם  נקסוסים כיום יש לו בימים אלה. DC הדרוג בוחן את ש נוסףלקוח 

חסון , צוות האFCOEהפתרון שלוקחים חייב לתמוך לדעתו סיסקו וגו'ניפר. היצרנים הנבחנים הם 

גוניפ'ר לקחו בגדול מקצה לקצה אותו לקוח ציין כי . אצל שאר הארגונים מאד תומך בנושא לשם שינוי

כמו כן, הלקוח לבדוק אותם.  שווה -הגדולים והמתגים שם עושים את העבודהאצל אחד הלקוחות 

ומאד  מאד קל ונוח לתפעולשל גו'ניפר   JUNOSשל סיסקו.  CLIאסור להיות מקובעים לטוען כי 

לפי דעת הלקוח, . DCשלוקחים לאינטרנט ולחשוב לעשות התאמה של הציוד . מאיים על סיסקו

ם עדיין לא בשלים. לדעתו האך ומנסים להיכנס לעולם זה, מורידים מאד במחירים  HP נראה כי

הוירטואליזציה  בארגון נושא. DCב second vendorאנחנו כאנליסטים טוענים שיש לשקול אופציה ל

 בפיילוטים עם מיקורוסופט.  VDIגם נושא  hyper vמבוססים  NTעולם הקיים ב

היוניקס חזק בעולם הבליידים. בעולם נמצאים ועדיין לא  בארגון וירטואליזציהמבוססי  81-11%

ישיבות  וכך יתנהלו UCSשייכנס עולם  הלקוח מצפה. vmwareעם  תנכנסים לוירטואלזיציה רציני

 על מנת לחסוך בויכוחים בהמשך.ציפיות בין הצוותים  םותיאו

של וחוסר התמודדות לארגון עקב פחד  UCSאת הכניסה של ה אחד הלקוחות ציין כי לא רואה

נשי התקשורת אם אהיא שליטה על כל השרתים. השאלה  אפשרלדעתו, המוצר מדהים ומהצוותים. 

השאלה אם הצוותים  -לידציהגם באבטחת מידע מדברים הרבה על קונסו ייכנסו לעולם הסיסטם?

 הכל הולך לכיוון וירטואליזציה.  יתאחדו? נראה כי

ת התחזוקה מבחינת שדרוג גרסאואחד הלקוחות העלה את השאלה לגבי תדירות לסיום הנושא, 

עושים שדרוג גרסאות ארגונים טענו כי . לפי כניסת הטכנולוגיות החדשות בעולמות הישנים, DCב

אם אין צורך להפעיל פי'צר חדש אז אין לדעתם,  הכל תקין ועדיף לא לגעת.-, אם עובד מעט מאד

הלקוחות אבטחה יש לשדרג כי זה יותר קריטי ומהווה סוג של פרצה. אחד בנושא אך, צורך לשדרג. 

 שמטרתו לגבות ן'נטוויז 102 מקבוצת Safewayשל חברת  backbox הנקראיש פתרון חדש  ציין כי

 עם  אפשרות כזוגם לסיסקו יש לקוח אחר העלה כי . למוצרי האבטחה והתקשורת גרסאות ושדרוג

. גם proxyכי חובה לדבר דרך הלאינטרנט זו בעיה, בארגון סגור אך, ענן ובדיקת גרסאות. חיבור ל

 יש מוצר בנושא.   HPל
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 תקשורת אלחוטית

בתוך הארגון נגישות אלחוטית ו הארגון צריך לתתבמקומות ציבוריים  אחד הלקוחות פותח ומספר כי

הארגון מממש את עבודה. ( לצורך BYODתוך כדי חיבור המובייל ) נפרדת ליצור רשת לעבודה

מלכתחילה היות  HPטוען כי לא היה בוחר באך הלקוח  שהיה ונבחרו. עקב מכרז HP הנושא עם

לעומת זאת, חשוב לתת צ'אנס  ועדיין אין להם בשלות בתחום התקשורת כמו למתחרים הוותיקים.

 היות ויש להם כבר התקנות והטמעות בנושא בארץ. HPל

עם הנושא  תמודדוהם מנסים להכולם לקוח נוסף מספר כי הנושא האלחוטי הינו בעיה מוכרת ל

אם לדעתו, . בזמן האחרון הארגון בוחן שירות אלחוטי של בזקאבטחה. התקשורת והצוותי  בעזרת

גם  להתמודד עם זה עקב כח אדם עדיף לקחת שירות חיצוני. או לא יכולזאת לנהל יודע  הארגון לא

עצמו בלא מטפל בציוד הארגון ע"י בזק. ומתוחזקים מנוהלים  בארגון , קווי תקשורתWANברשת 

הפרדה בין רשת האלחוטית לאורחים  נהישיום על הספק. כהיא האחריות  ו גישה,יש ללמרות ש

שירות לדעתו . מעדיפים כי ספק חיצוני בעזרת שירות ימשיך להטמיע זאתעובדים ורשת אלחוטית ו

 שלהם.תחזוקה רכישת מוצרים בנושא וחיצוני יכול להיות זול יותר מ

רשת אלחוטית רק כיום יש  ולכן  251ע"י רגולציה  אצלם מוגבלאלחוטי הנושא ה אחר מציין כילקוח 

עם גם עובדים תקשורת אלחוטית בבהמשך לכך, אחד הלקוחות העלה כי  לאורחים בינתיים. 

, הפרדה בין אורחים לעובדים NACתקנים מוקשחים תעודות, הזדהות חזקה,  אך הגדירורגולציה 

 שה נוחה לעובדים.כך שיוכלו גם לעמוד ברגולציה וגם לספק גי

הארגוני ונותנים לכל עשרות  LANמספקים ל אחר מציין כי מבחינת תקשורת אלחוטית לקוח

 controller הארגון עושה שימוש באותו. הנפרד מהגישה לאורחים גם גישה אלחוטיתהמעבדות 

ולא  א בצד המיקרוסופטיה נושאשל ה משמעותית. רוב העבודה הAPשל סיסקו שמופרדים ב 5518

 .PCIגם פה הכל צריך לעמוד ברגלוצית .  PKIדרך נקבעת  הגישה לאינטרנט הפנים ארגוניסיסקו. ב

כל הנושא עובד על לפטופים  בין הסביבות. FWעם הפרדה של  LANלכל יוזר יש זיהוי וגישה ל

 lan secureמצא אפליקציה ישראלית שנקראת  המוגדרים לגישה לרשת. כמו כן, הלקוח מספר כי

רסה לפורמט כדי שיכתבו ג lan secureעם עבד יחד הלקוח . NAC ניעזר בולא לשם אבטחה 

. controllerדרך ה  NACבאותו הקשר, אחד הלקוחות טוען כי ניתן ליישם זאת עםסופט. ורמיק

אין צוותים מופרדים בארגון אלא פר פרויקט על חוץ לעזרה בנושא תקשורת. הלקוח מפעיל קבלני 

 ולקים ותומכים בו עד לסיום. מח ITאנשי ה

לחדרי ישיבות וגילה שזה מערכת קריטית לארגון.  גישה אלחוטיתכנן לקוח נוסף מספר כי תחילה ת

 אלחוטלניהול ה הנושא אתגר אותו מאד ומחפש מערכת לשם עבודה.תחברו יות והרבה עובדים הה

 לגישה אלחוטית מאובטחת. ארגון מסופוניםל כיוון שישבודק סיסקו כיום כיום בצורה טובה. 

אחד הלקוחות מתאר כי אצלהם נושא התקשורת האלחוטית הינה רשת נפרדת לגמרי מהרשת 

בנוסף, הלקוח מציין כי בעבר ניסו לעשות זאת עם לאורחים בלבד. נפרדת  ADSLרשת - הארגונית

. VLANפרדת צורת התעובד ב היות והמוצר ונכשלו הארגוני LAN לחיבור ל airtightנקרא מוצר ה

 צריך גם אלחוטי לסניפיםומצד שני  אלחוטיל הוהילנ ARUBAלהשקיע במוצר כמו ה לא רצהארגון 

ניהול אלחוטי ה יבדקו את נושאיכול להיות ששנה הבאה לטענתו, . שיחוברו למרכז במידה ויש תקלה

אחד  controller בנושא כמויש פתרונות נישתיים הלקוח מתאר כי . RACAS, סיסקו או ARUBAעם 

זהו ממליץ לבחון זאת היות ו. ARUBAשל  אלחוטייש גם לבזק שירות הלקוח מוסיף כי שמנהל הכל. 
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 vmware בארגון מבוססתוירטואלזיציה כמו כן, . עקב חוסר בכ"א שירות מנוהל שהיום מאד רלוונטי

ומסופונים  מתפתחש אפליקציותאת תחום הלמרות שיש  והארגון לא יוזם טכנולוגיות חדשות  15%

הוא לא "רודף" אחר טכנולוגיות חדשות על מנת להימנע מתקלות לא הלקוח מספר כי חדשים. 

ויוצרת  מאבטחת את הרשת האלחוטיתש -NACפורטנוקסמערכת של  כיום יש בארגון נוספות.

 NAC  בנושא SWATמערכת לקוח נוסף העלה כי עושה שימוש בסניפים. הבין ו LANבין  הפרדה

 ת על ידי התקשורת ומאד מרוצה.והלמנה

מסופונים ל בסיס תעודות לחיבור של ע 5511קונטרולרים וסיסקו  3הטמיע לקוח אחר מספר כי 

, פנים QAיש חלוקה למספר רשתות: אורחים, הלקוח מוסיף ואומר כי . ארגוניים מוטורולה ולפטופים

במשרדים ופחות השימוש במחשבים  היום כבר עובדים הולכים עם לפטופים. עובדים-ארגונית

 נייחים.

לחדרי שיווק וחדרי דיונים לאורחים  לתקשורת אלחוטית קיבלו אישורתאר כי רק עכשיו לקוח נוסף מ

יש  הלקוח מספר כי. SSL VPN גו'ניפרעובדים ייכנסו לרשת דרך למובייל ולפטופים. הבאים להציג, 

ש נושא אלחוטי. נראה כי ינעזרים בסיסקו ל . הםלתקשורת אלחוטיתקוטרולר מובנה גם  fortinetל

 . ארגונית בנושא גמישות מבחינת הצוותים ואין הרבה פוליטיקה

 לאורחים רשת נפרדת לחלוטין עם תקנוןהינה אלחוטית התקשורת לקוח נוסף מתאר כי אצלם ה

לגישה  חלק מהעובדים גם משתמשים באותה הרשת.. ביציאה לאינטרנט עליו הם חייבים להסכים

ישיבות ה י. בכל חדרלאבטחהגו'ניפר - QAעובדי לטובת  VPN יש לאפליקציות ארגוניותחיצונית 

  בארגון יש עמדה עם אינטרנט להצגה במקרן.

כות קריטיות ויש הנחיות יש מערמונחה רא"ם כלל לא מיישם גישה אלחוטית. לארגון  ארגון אחר

 ית.ספציפיות במידה ועובד מסוים רשאי לגשת חיצונ

וחובה לתת גם  גישה אלחוטית לקהל הרחבל AP 2111למעלה מ אחד הלקוחות מספר כי בארגון יש

הפכו   WIFIנושא המובייל נכנס מאד חזק בארגונים ולכן רשתות הלעבודה בארגון. גישה חיצונית 

 .להיות חלק משמעותי מהנושא

 APש"ח בחודש לנקודת  81-מנוהל בענן בעזרת ספק חיצוני יכול להגיע ל Wirelessבנוסף, שירות 

 לפי אחד הלקוחות.  A,B,G,Nפנימית התומכת בתקנים 

IPV6 

אין מה לעשות. כל ציוד חדש ו וכרגע ואינטרגטורים יצרניםמול את הנושא בחן  לקוח אחד מספר כי

 ipv4מלעשות הסבה את הארגון שמוביל משהו קריטי אין לדעתו, . ipv6תומך בשנרכש ע"י הארגון 

 .ISP–זה צריך להגיע מספקי האינטרנט  . הנושא לדעתו ipv6ל

. לארגון יש שירותים החוצה לגישה שנים  2כל  ipv6לקוח נוסף מציין כי דוחה את נושא ההסבה ל

זה יקרה אם  ,ipv6 בנושא בארגון אין מצוקה גדולהכיום לדעתו . מוביילנכרון לאפליקציות ארגוניות וס

 נושא ההסבהספקיות האינטרנט צריכות להתארגן על  נראה איך ארגונים אחרים יפעלו בהתאם.

מאפשר תצורת ניהול פשוטה יותר הכולל  IPV6כמו כן, הלקוח מציין כי ולשתף את הלקוחות. 

יותר  NATמספר כי למשל  ר. לקוח אחISPהצריכה להגיע מההסבה המוטיביציה לנושא אבטחה .
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" בקלות יותר ע"י התראה וניתן להגיע לאותה רועשת"תחנה . ניתן לגלות IPV6לבצע באמצעות קל 

  התחנה גם.

בינתיים ספקי . בעיקר קשור לנושאי אבטחה ולקוחות לא יעשו ישר הסבה IPV6לקוח אחר מציין כי 

א נדחף אצל הלקוחות הנושא ל התקשורת עוברים את תהליך ההסבה כי להם הנושא יותר קריטי.

 ולכן הוא לא זז.

ארגון אחר מסביר כי כרגע לא רואה בעיה של חוסר כתובות וכך גם ספק האינטרנט שלו טוען ולכן 

. עוד לקוח מעלה כי הנושא לא בראש העדיפות וכי יש מספיק כתובות IPV6 אין צורך כרגע להסבה ל

. כיום רק עוברים הסבה 8דוס יכול לעזור בתמיכה ואבטחה עם פי'צרים נוספים בווינ IPV6החוצה. 

 .1לווינדוס 

היות והארגון סגור  תוכנית עבודה בנושאב נושא ההסבה אפילו לא נמצא אחד הלקוחות מציין כי

 .IPV6 צורך להסבה לולכן אין שום  הם גולשים דרך סיטריקס מבחינת גישה לאינטרנט.

שהבקשה לא תגיע ן ועד 'נטוויז-בכלל לא על הפרק. כיום עובדים מול סלקום IPV6עוד לקוח מציין כי 

בהמשך עוד מספר לקוחות מסכימים איתו ולא רואים שום צורך בנושא  מהם אין מה לרוץ קדימה.

 ההסבה.

והם רואים לחץ של הורדת עלויות ארגוני מוצר אותו של  OEMהוא חלק מהלקוח נוסף מספר כי 

דרך נוספת להוריד את  .DCזו דרך אחת להורדת עלויות בהכנסת מספר יצרנים ל SDN. מהשטח

 "ברזלים"בפוקוס להוציא  הארגון. היום HPאו  סיסקו היא להכניס ספק נוסף כמו גו'ניפרמחירי 

 IPV6חזק מאד את  הארגון רואה. בעזרת ענןאלא  "ברזלים"א לאותו שירות ל והביקוש בשטח הוא

כמו כן, הלקוח מתאר כי הסבה כזו הינה עבודה . IPV6בארגון כבר מבוססות ת כל הרשתות החדשו.

.  לנושא ההסבה הגיעה מלקוחות בחו"ל שעושים שימוש במוצר שלהם. הדרישה מאד קשה ומייגעת

לדוגמה, אפליקציה המשמשת  .באפליקציה ולא בתשתית נההיIPV6 בהסבה לרוב הסיבוכיות 

. למשל, לקוחות בנק IPV4והאפליקציה תומכת ב IPV6לקוחות בחו"ל שעושים שימוש בתשתית 

 IPV4כתובות התריע לו כי נגמרו לו חו"ל בספק הלקוח מתאר כי השצופים בחשבון שלהם בחו"ל. 

ביפן הנושא כבר  למחזר כתובות.הלקוח אף טוען כי ניתן .  IPV6 לקוחות לעבור הסבה ל ומחייב

חובה IPV6 . בdual stackויש  IPV6 כל הגישה והשירותים ל הארגון העביר את. לפני שנתיים חובה

DNS מ מרהוהציוד תומך בזה. בה IPV6 ל IPV4  קל ויש פשוט וזהADC  .מה קורה אך בכניסה

כיום אין פתרון מסחרי לזה. הלקוח מוסיף כי ? זו בעיה.  IPV6 ויש לצאת ל IPV4 עובד בשהשרת 

טרנזקציות  0111לעמוד בהסיבוך הוא אבל להפך זו בעיה. , 1ל 6יודעים להעביר בין  ADCכל ה

  לא מתמודד עם כמות כזו כבר. ADCבשניה ו

. ן אותםפחות רלוונטי ומעניי נושא ההסבהארגונים ללא קישוריות לאינטרנט  לקוח אחר מציין כי

ברמת  להסבה ויותר שנים 2 ולוקח אףמסובך  והסבה כי זהיש לקחת בחשבון את ההטמעה לדעתו 

הלקוח ממליץ  .IPV4גם לקוח זה מציין את הבעייתיות בהסבה של אפליקציות התומכות הרשת. 

תהיה יותר גמישה  הסבהה תכני,כך ,IPV6 לפחות אפליקציות חדשות  או שרתים להטמיע ולקשר ל

. להיות נגד נושא ההסבה או לבצע תכנית כזואין צורך  שיש לשקול היום. לדעתו,זה הכיוון . וקלה

כנראה  .האינטרנטספקיות אך בארץ הנושא לא נדחף מצד  IPV6 בעולם נראה כי אין ברירה לעבור ל

מה עושים? הנושעא מחו"ל  יש סניפיםלקוח השאלה היא אם ל הנושא ייפול בבת אחת על ארגונים.

  פון אמריקה גם ובארץ אין מודעות אליו.מתפשט בחו"ל בצ
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עקב חוסר  BGPלתמיכה ב ISP שנימחוברים ל היות והם IPV6בחנו  אחד הלקוחות מספר כי

ובהתאם מחליפי  האינטרנטבאתר  IPV6 לכנית הגירה למעבר הציודים כיום, מכינים תבכתובות. 

 עד שהתכנית תתחיל ייקח זמן. .IPV6 ציודים שלא תומכים ב

 במפגש לנאמר ויצרנים ספקים התייחסות מיוחד נספח

 גלאסהאוס תקשורת טלדור חברת התייחסות

 CTO ronitau@taldor.co.il   6551216-151רוני טאו,  איש קשר:

-ה מגמת, מעשית. אחד בודד כמתג שלו התקשורת תשתית את לראות רוצה היה רשת מנהל כל

SDN ה לעולם כניסה אך. ביצרנים תלות ללא אחוד ניהול הרשת למנהלי לספק אמורה-SDN דורשת 

 .כיום עובדות התקשורת רשתות בה הדרך לעומת מחשבתי שינוי

 ליישום יכנסו שארגונים נראה ולא מלאה מבשלות רחוק עדיין SDN-ה נושא אלו שורות לכתיבת נכון

 ומציאת( scaling) הגדילה בעיית, סופית נסגר לא OpenFlow-ה פרוטוקול. 3101 אמצע לפני מלא

 אליהם להתייחס שיש נושאים מספר שיש כמובן(. Troubleshooting) פשוטה בצורה לתקלה מענה

 לבין הבקר בין הקישוריות נושא, בנוסף. הרשת מהנדסי של וידע מידע אבטחת נושאי כגון

 מספיק בשל או מפותח אינו הללו היישומים מול התהליכים ומיכון הארגוניות האפליקציות

(Northbound API ) 

 מתרכזים הגדולים שהיצרנים נראה. Overlay-ב SDN-ה תחום לפיתוח היא היום הרווחת המגמה

 מערכות עם ושילובם ווירטואליים תקשורת רכיבי של מתקדמות יכולות של והטמעה בפיתוח

 יכולים הארגונים זו בצורה. OpenStack כגון Software Define Data Center ומערכות אוטומציה

 . יצרניות לא ובסביבות נוספת חומרה רכישת ללא ובפיתוח בידע להתנסות

 :מישורים במספר SDN-ה בנושא לגעת צרכים ארגונים

 הציוד של ההפעלה מערכת גבי על מסופקות שאינם יכולות להוסיף שרוצה קיימת רשת בעל . ארגון0

 בצורה ומעשיות ניהוליות יכולות ולפתח שלו הרשת לציוד המתאים API-ב תקשורת לממש יכול

 .המיוחדים לצרכיו נקודתית

 מוקדמים בשלבים הידע את ויפתחו יצרניות לא בסביבות בטכנולוגיה שיתנסו וספקים . ארגונים3

-ה בסביבת הארכיטקטורה את להטמיע ידרשו כאשר יותר וקלה יותר חלקה מהטמעה ייהנו

Production הארגון של. 

 אם) ווירטואליזציה טכנולוגיות בתחום  לידע  אנשיהם ואת עצמם את לפתח צריכים הרשת . מנהלי2

 התקשורת בתחומי רחב מקצועי וידע גבוהות יכולות המשלבים בספקים ולהשתמש( זאת עשו טרם

 . אלו לסביבות וניהול אוטומציה ומערכות ווירטואליזציה בתחומי נרחב ידע, המסורתיים

 אלחוטית תקשורת

 צרכני בעצמם שהם) לעובדים יותר מונגש, יותר קל, יותר מתוחכם הופך הנייד שהמכשור ככל

. ארגוניות משימות לביצוע בכספם ונרכשו שברשותם הכלים את לנצל העובדים רוצים( טכנולוגיה

mailto:ronitau@taldor.co.il
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 כשעות מוכרות שאינם בשעות עבודה, תגובה מהירות, עצום הוא בארגון העבודה ליעילות הערך

 להתחשב שיש, כמובן. הארגונים לרוב עסקית צמיחה מאפשרות ועוד ידע שיתוף, רשמיות עבודה

 הרגיש במידע לגעת לעובדיו מאפשר שהארגון בזמן המערכות ושלמות הארגוני המידע על בשמירה

 .מקום מכל זמן בכל

 :שכבות למספרBYOD (Bring Your Own Device ) מגמת את לחלק ניתן

 התשתית את שמהווים( controllers) והבקריםAP (Access points )-ה מערך – התשתית . שכבת0

 יש תקינה בצורה לעבוד לעובדים לאפשר מנת על. הארגונית לרשת אלחוטית בצורה להתחברות

 . הניתן ככל ושרידה מאובטחת בצורה התשתית את לבנות

( לאורחים או) לעובדים המידע אבטחת למדיניות בארגון המוגדרת השכבה – המדיניות . שכבת3

 המדיניות שכבת(. האינטרנט דרך) לארגון מחוץ וגם( הארגוני במתחם) הארגון בתוך גם המתחברים

 לחיבור מאובטחת ותשתיתNAC (Network Access Control ) מנועי, הזדהות ממנועי מורכבת

 שעת, מתחבר( Device) התקן באיזה, מתחבר מהיכן בודקת, העובד את מזהה שכבה אותה. מרחוק

 ועדיפות  פס ברוחב המבוקש למידע גישה מאפשרת לא או מאפשרת זו שכבה. ועוד ההתחברות

 .מתאימה

 הנייד המכשור על שנשמר המידע על להגן היא  זו שכבה מטרת – הנייד המכשור על הגנה . שכבת2

.  ארגוני מידע ומכיל ארגוניות אפליקציות מותקנות שעליו הנייד המכשיר של איבוד/גניבה בפני ולהגן

MAM (Mobile Application Management )-וMDM  (Mobile Device Management ) כגון יישומים

 . שבתוכם הרגיש והמידע הניידים המכשירים על הגנה מאפשרים

 לכל מקיפה בצורה להתייחס יש ארגוניים למשאבים גישה לעובדים לאפשר יוכלו שארגונים מנת על

 בצורה לתרום לעובדים המאובטחת התשתית את תספק טובה התאמה. שהוזכרו השכבות שלושת

 .זמן ובכל מקום מכל לארגון יותר טובה

 מטריקס* -2Bnetהתייחסות חברת 

 .מטריקס של המידע אבטחת חברת - 2BSecure של הבת חברת*

 roia@2bnet.co.il ,054-6501147  מידע ואבטחת תקשורת מומחה, אבוטבול רועיאיש קשר: 

 הראשונים המאמצים להערכתנו, התקשורת של באבולוציה הבא השלב הוא  SDN ש מאמינים אנחנו

 :גדולות   Enterprise רשתות מכן ולאחר  ISP-ה של יהיו

 : כללים יתרונות

 רשת אותה גבי על וירטואליות רשתות הקמת שיאפשר Tunneling מנגנון שיבצעו תוכנה רכיבי.0

backbone .ליצור ניתן, כזו בצורה VM-סגמנט באותו ים L2 שלהם הפיזי למיקום קשר ללא . 

 בתוכנה הממומש מרכזי ממיקום הוירטואלי או הפיזי התקשורת ציוד של data plan ה ניהול.3

 (OpenFlow דוגמא) לשינויים גמישות ומאפשר

 : Enterprises  גדולות רשתות \  ISP ל פרקטיים  יתרונות
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 לקוח לכל אפשרות ומתן מזה זה הלקוחות להפרדת ענן ספקי של לצורך מענה לתת היא המטרה.0

. דרישה פי על שיסופקו' וכו FW, IPS, LB כגון נוספים שירותים עם פרטי כתובות במרחב להשתמש

-VLAN מבוסס פתרון, בנוסף. 1111 כ של לכמות שמוגבלים ים-VLAN על מסתמכת ההפרדה, כיום

 .גדולות ברשתות scalable אינו אך קטנות ברשתות טוב מענה נותן ים

 כי להגדיר שניתן אומרת זאת. קלאסי מתג כמו מתנהג בהכרח אינו בשרתים התוכנה רכיב .3

 . VLAN ה באותו שלא שלישית מכונה דרך תעבור VLAN ה באותו מכונות שתי בין תעבורה

 הפורט של גבוהה בגרנולריות הלקוח שמקבל ושירותים פס רוחב על Accounting מאפשר הפתרון.2

 .בשרת

 חייבים הם, נפרדת וירטואלית ברשת VM-2 עם לתקשר מעונין VM-1 שכאשר, למשל להגדיר ניתן.1

 מאובטחות רשתות להקים ניתן כזו בצורה. וירטואלי להיות יכול הוא שגם Security רכיב לעבור

 ציוד את כאשר הרשת של ה"מ תהיה למעשה זו. אוטומטי ובאופן דקות של גודל בסדר ומופרדות

 .Features הרבה יכיל שלא כיוון בזול לכאורה לקנות יהיה ניתן הפיזי התקשורת

 שיש א"ז. CPU מעט ויחסית RAM צורכים בעיקר מספקים שהם ים-VM ה כי מדווחים ענן ספקי.5

 כך, RAM ב משתמש ופחות CPU Intensive בעיקרו הוא תקשורת ציוד. CPU משאבי של עודף להם

 . חדשה חומרה עבור ופחות התוכנה לפתרון בעיקר הן העלויות שלכאורה

 שבו open source פרויקט)  OPENSTACK ה קהילת התפתחות אחרי בדריכות עוקבים אנחנו בנוסף

 .(ווירטואליים רשת בקרי פיתוח היא פעילותה שעיקר מחלקה תת יש

 HPהתייחסות חברת 

 ruby.cohen@hp.com, 1513566101רובי כהן ,  איש קשר:

0. SDN 

 SDN הוצאת י"ע תקשורת ציוד את להוזיל כדי ולא, האפליקציות עבור התעבורה את לייעל נועד 

 מהציוד" מוח"ה

 על כשמדברים SDN  על לדבר צריך SDD על גם כמו SND הבדלים יש אלה בנושאים. לקצה מקצה 

 . השונים היצרנים של בתפישות

HP ה פרוטוקול את ציוד משפחות 11 -מ בלמעלה, היום כבר, הטמיעה- OpenFlow ב לתמוך מ"ע- 

SND ,ל במערכות והן קצה בציוד הן- Data Center  

HP ה במוצרי הן הללו היכולות את שהכניס הראשון התקשורת יצרן היא- Data Center ה במוצרי והן- 

Edge  

 אוטומציה 

SDN בצורה הרשת את לנהל כדי ללקוחות שנדרשת) אוטומציה לאפשר כדי, הרשת את לייעל בא 

 '(וכיוב, השבתה מינימום, זמן משאבי בינימום, ופשוטה קלה יותר

 .הזו האוטומציה ביצירת משקיע יצרן כל כמה היא השאלה
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HP הפתוח בעולם והן האוטומציה בנושא הן רבות משקיעה (ב הן- OpenFLow ב והן- OpenStack )

 את ללקוח משאירה כלומר. SDN -ול האוטומציה לעולם פתוחים שהינם פנימיים פתרונות ומפתחת

 אחד לפתרון כבול אינו הוא. הבחירה יכולת

 מידע אבטחת 

SDN המידע אבטחת של אחרות יכולות מאפשר. 

HP ב המידע אבטחת לעולם ייחודי כלי לשוק מביא שכבר, היחיד השחקן היא-SDN - שנקרא 

Sentinel .וחדשנות הובלה מבטאת זו עובדה 

 של חדשה הכרזה HP  בנושא SDN 

 אפליקציה וחנות פיתוח ערכת הכוללת פתוחה מערכת בתעשייה לראשונה HP חשפה 21.11 ביום

 .בתחום

 :ההכרזה מתוך

 נוספות ארגוניות מערכות בשילוב הפועלת, פתוחה מערכת,בתעשייה לראשונה,חשפה HP חברת

(ecosystem ,)אפליקציות וחנות פיתוח ערכת הכוללת (HP SDN App .)של החדשה המערכת HP  תסייע 

 קלה בצורה רשת שירותי ולהתקין לרכוש ללקוחות היכולת מתן באמצעות חדשות עסקיות הזדמנויות בייצור

 .ופשוטה

, אישית והתאמה עבודה של רבים חודשים רוב פי על הדורש תהליך הינו חדשה רשת של והטמעה התקנה

 מוחלט בניגוד, לאוטומטי הרשת תפעול את להפוך מבטיח SDN -ה. ארגוניים יישומים התקנת המעכב דבר

, פתוחה SDN מערכת. הדדית פעילות יכולת חדשנותומונע מעכב אשר – הקנייני, הסגור התקשורת לעולם

 הארגונית לחדשנות יסייעו, יישומים פיתוח בתוספתפלטפורמת, אחרות ארגוניות מערכות עם לתקשר היכולה

 . עתידיים פעולה ולשיתופי

  למינוף,  SDN יישומי של ולאימות לבדיקה, ליצירה החיוניים הכלים את למפתחים מספקת הפיתוח ערכת

 ללקוחות מאפשרת HP של SDN App Store -ה.  תמיכה שירותי של מלאה והשלמה HP SDN -ה תשתית

 אם בין, תקשורת לשירותי חדש עסקי מודל היוצר דבר – ישירות יישומים ולהוריד לרכוש, לחפש, לגלוש

 .מיושמים או נרכשים

 לכלים גישה, עצמאיים תוכנה למפתחי גם כמו HP של AllianceOne לשותפי מספקת HP של הפיתוח ערכת

.  HP SDN App של בחנות אותם וללמכור ארגונית ברמה SDN יישומי ולאמת לדמות, לפתח מנת על הדרושים

 :לשותפים מאפשרים אלה כלים

  חדשים יישומים במהירות לפתח •

 וסימולציה יישום ומבחני פונקציונליות בדיקות לבצע •

 HP של ארגונית ברמה בסטנדרטים שנוצרו יישומים לאמת •

 : הבאות המכובדות החברות את כוללת כבר זה לתחום HP  של השותפים רשימת

Blue Coat Systems, BlueCat Network,  Citrix Systems, Ecode Networks, F5 Networks, Infranics 

Networks, Intel, KT Cloud, Microsoft, Mitel, NTT, Qosmos, Radware, Real Status, Riverbed, RMIT 

University, Shortel Communications, Samsung,  SAP, Tech Mahindra, VMware and Websense. 
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 :שימושיים לינקים – נוספת לקריאה

• Build the foundation for SDN with OpenFlow: 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA3-

8562ENW.pdf?mcc=KGCQ&jumpid=ba_r11652_ads_us/en/M8-

3C99NK5_mcc|KGCQ/3Q13HPN/Tech/Default 

• Flexnetwork cloud architecture 

http://h20195.www2.hp.com/V2/GetPDF.aspx/4AA4-0790ENW.pdf 

• Power of SDN with HP virtual application: 

http://h17007.www1.hp.com/docs/interopny/4AA4-3871ENW.pdf 

• Case studies : 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA4-7496ENW.pdf 

http://h17007.www1.hp.com/docs/reports/2013-Infonetics-Enterprise-SDNs-07-10-13.pdf 

http://h17007.www1.hp.com/docs/hvn/2013AUG23_HVN_Fact_Sheet.pdf 

3. FCOE 

 :לקצה מקצה פתרון .3.0

HP לקצה מקצה פתרון שמציגים היצרנים אחד היא . 

 לפרוטוקולים התקשורת בעולם תשתית המשמשים Trill / SPB / DCB על לדבר בלי FCOE על לדבר קשה

 . FCOE ה כמו רגישים

 (.00111,03111, 5111: למשל) אלו בטכנולוגיות התומכים HP של מתגים למצוא ניתן היום כבר

 :נוספת לקריאה .3.3

• High level overview : 

http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?cc=us&doclang=EN_US&docname=4AA4-

5860ENW&doctype=white%20paper&lc=en&searchquery=&jumpid=reg_r1002_usen_c-

001_title_r0004 

• Gartner’s view: DataCenter networking 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1E20SLP&ct=130212&st=sb 

• Forrester’s view 

http://www.forrester.com/pimages/rws/reprints/document/88361/oid/1-LY1NEI 
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http://h17007.www1.hp.com/docs/ar/Forrester-Total-Economic-Impact.pdf 

2. WLAN 

 בכל לאומית בין וברגולציות בתקנים עומדים אנו. ובעולם בארץ רבות והתקנות בתחום מוכחות יכולות HP -ל

 למשל – מקומיים בתקנים וכן חולים בבתי לשימוש אפילו המותרים בתדרים ושימוש שידור לעוצמות הקשור

 מ"ע וזאת שידור ועוצמות לשימוש המותרים תדרים לתחומי הקשור בכל הישראלי התקשורת משרד תקני

. חוט אל ימוצר של, בישראל גם, רבות התקנות HP ל. ומדינה מדינה לכל ומותאמים בטוחים מוצרים לשווק

 לאור שיצא גרטנר ח"דו להלן. כאחד קטנים ובעסקים גדולים במפעלים, לימוד במוסדות, חולים בביתי:  למשל

 :זה בנושא לאחרונה

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1J65H5D&ct=130904&st=sb 

1. IPV6 

 IPv6 -ב, היום כבר, תומך  HP של התקשורת ציוד רוב

 .זו לטכנולוגיה יכנסו מתי להם ברור שלא לארגונים גם השקעה על שמירה מבטיחה HP של ציוד רכישת


