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 ? רלוונטי עדיין זה האם
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 ? Cloudמה זה 

●  phrase du jour 

 

● familiar cliche 

 

● Buzz 

 

● Hype 
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?אז מה השתנה   

 IT Doesn't Matter -מחשוב הפך להוצאה ●

 

 מחשוב עסקי       מחשוב העסק●

 

● The IT department are perceived as the 'no' 

men, naysayers to technological advancement 

in the business 

● BYOD 

 

 

 

http://www.nicholasgcarr.com/articles/matter.html
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 צרות חדשות –טכנולוגיה חדשה 
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.....ענן זה  

 

20/11/2013 
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 Utility Computing – 60 -חדשות משנות ה 

“If computers of the kind I have advocated become the 

computers of the future, then computing may 

someday be organized as a public utility just as the 

telephone system is a public utility...  

The computer utility could become the basis of a new 

and important industry.” 

—John McCarthy1961 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCarthy_(computer_scientist)
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 מאפיינים

● Utility Computing (Service) 

 

● Elasticity 

 

● CAPEX <-> OPEX 

 

● Pay-per-Use 
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ענן מחשובמ תועלות  

● Agility וחדשנות 

 

● Shortens Time-To-Matkert (ttm) 

 

● BoB 

 

בעלויות חסכון אינה ענן ממחושב התועלת עיקר  
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בענן שירותים סוגי  

 חלוקה לפי עולמות תוכן●

 

 "מיקום בשרשרת המזון"חלוקה לפי ●
 

 חלוקה לפי מיקום השירות●

 

 (Google -ו  MSמאבק בין )חלוקה לפי יצרנים ●
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http://4.bp.blogspot.com/-RwgXa-kF35g/T6ks0vl59VI/AAAAAAAAAmU/yrPrU0BuoTQ/s320/OS+IaaS+Cloud+Cube+05082012.png
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ענן במחשוב משתמש מי  

 חברות קטנות●

 מאפשר פריסת הוצאות●

 משחק במגרש של הגדולים●

 

 חברות בינוניות●

 חסכון בעלויות●

 ניקים-"כלבוי"שימוש במומחים במקום ●
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ענן במחשוב משתמש מי  

 חברות גדולות●

 ארגוני –פוליטי / עסקי / צורך טכנולוגי ●

 חדשנות והכנסת רוח צעירה●

 

 cloudספקי ●

–Eat your own dog food 

–Private / Hybrid cloud 
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בענן מידע אבטחת  

 כדאי<->חשוב( עם פיצול אישיות)נושא מורכב ●

 

 :אבחנה בין●

 שלמותו ותקינותו, שמירה על מידע●

 אבטחת מערכות המחשוב●

 

 "ספר פתרונות"רוב הגופים פותרים בעיות מתוך ●
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 הבנת המציאות שלנו

 

 

 

 

 

?להחליף או לא להחליף   
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 הנקודות הידועות בנושא

 (Enablement)האפשרי עקרון . 1

 תועלת/העלותעקרון . 2

 לארגוןעקרון הסיכון . 3

 היכולתעקרון . 4

 (Accountability) האחריותיותעקרון . 5

 האמוןעקרון . 6 

 2012במרץ  11

http://secnews.ipvsecurity.com/index.php/he/news/itsecmenuitem/279--sme-
http://secnews.ipvsecurity.com/index.php/he/news/itsecmenuitem/279--sme-
http://secnews.ipvsecurity.com/index.php/he/news/itsecmenuitem/279--sme-
http://secnews.ipvsecurity.com/index.php/he/news/itsecmenuitem/279--sme-
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 נקודות פחות מודגשות

 רגולציה●

 

 תלויות חבויות●

 

 ארגוניות  אובדן יכולות●

 

●BOYD – מביא ל- BYOS 
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?ומה חושבים החברים מעבר לים   

 "Cloud computing presents a unique opportunity 

for enterprises, and is particularly a game-

changer for small and medium enterprises, 

because its availability means that technology 

infrastructure is not the market differentiator 

it has been in the past. 

Ramsés Gallego, a member of ISACA's  

guidance and practices committee 

 11 March 12 

http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
http://www.computerworlduk.com/news/cloud-computing/3343470/isaca-sets-six-key-principles-for-cloud-rollouts/
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 מחשוב ענן ככלי במערך המבקר

מסייעים   –אתרים בעלי הסמכה של רגולטור ●
 .בהטמעה ואכיפה

 

ואור , אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר"●
 (1914" )המנורה הוא השוטר היעיל ביותר

 

ממשקים נוחים מאפשרים תחקור נתונים ישירות  ●
 .וללא תלות בגורמים מקצועיים מבוקרים

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A1_%D7%93%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%A5_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%99%D7%A1
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 נקודות נוספות למחשבה

 .חכמת ההמונים ככלי לקבלת החלטות●

 

מערכת מבוזרת ללא גורם מרכזי משפרות את ●
 (.AS ,bitcoin)שרידות המערכת 

 

 .רוצה לספר סיפור וכדאי להקשיב לו bigdata -ה●

 

 תיעוד●
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 ?למה תיעוד חשוב 
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?לעבור או לא לעבור   

. אין לו לב –מי שלא סוציאליסט כשהוא צעיר "
–." אין לו ראש –מי שעדין סוציאליסט שהוא זקן 

 ביסמארק
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!תודה   

Eddie.aronovich@cs.tau.ac.il 


