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פרופיל
קמפוס אוניברסיטת חיפה משתרע על 

רכס הכרמל, בגבולה הדרומי - מזרחי של 
העיר חיפה ומוקף כולו בפארק הכרמל.

מספרים
מערך ה-IT באוניברסיטת חיפה מספק 

שירותים לכ-20,000 משתמשים הכוללים 
כ-3,000 אנשי סגל אקדמי ומנהלי וכ-

18,000  סטודנטים

בקצרה
הסיטואציה העסקית:

המעבר לשירותי ענן כדי לאפשר 
לאנשי הסגל האקדמי להקים שרתים 

וירטואליים, על פי דרישה ובמודל מבוסס 
’שירות עצמי‘. הפתרון נדרש לכלול 

אפליקציות לשימוש המשתמשים, תוך 
כדי שקיפות ניהולית וחיוב על פי צריכה.

הפתרון
המעבר לענן התבסס על פתרונות 

 VMware הווירטואליזציה של
שילוב פתרונות VMware vSphere עם 
 .VMware של vCloud Director פתרון

התוצאות
יכולות ניהול מתקדמות, המשכיות עסקית 

משופרת וניהול אחיד של כלל הסביבה 
הארגונית.

הר הכרמל שבחיפה,  על  גבוה  חיפה, השוכנת  אוניברסיטת 
קרובה כיום יותר מתמיד לעננים 

סניר, מנהל מחלקת תשתיות מחשוב באוניברסיטת חיפה:  לדברי מארק 
הענן  מחשוב  פתרון  בפנינו,  העומדות  התקציביות  במגבלות  ”בהתחשב 

מאפשר לנו להיות בקדמת הטכנולוגיה‘ תוך שמירה על עלויות סבירות“. 

פרופיל לקוח
על  משתרע  חיפה  אוניברסיטת  קמפוס 
מזרחי   - הדרומי  בגבולה  הכרמל,  רכס 
בפארק  כולו  ומוקף  חיפה  העיר  של 
בשנת  הוקמה  האוניברסיטה  הכרמל. 
1963 בחסות משותפת של האוניברסיטה 
בשנת  חיפה.  ועיריית  בירושלים  העברית 
תשע“ג  לומדים באוניברסיטה כ-18,000  
הפקולטה  פקולטות:  בשש  סטודנטים 
החברה,  למדעי  הפקולטה  הרוח,  למדעי 
הפקולטה  הטבע,  למדעי  הפקולטה 
רווחה  למדעי  הפקולטה  למשפטים, 
בתי  ובמספר  לחינוך  והפקולטה  ובריאות 
המדינה,  מדעי  הים,  מדעי  ניהול,  ספר: 
לקרימינולוגיה,  סוציאלית,  לעבודה 

להיסטוריה ובריאות הציבור. 
מספק  חיפה  באוניברסיטת   IT-ה מערך 
שירותים לכ-20,000 משתמשים הכוללים 
וכ- ומנהלי  אקדמי  סגל  אנשי  כ-3,000 

18,000 סטודנטים. 

הסיטואציה העסקית
מרבית  פתיחות  על  האמון  אקדמי  כמוסד 
בעולם  הנפוצות  הטכנולוגיות  סוגי  לכל 
של   IT-ה במערך  למצוא  ניתן  המחשוב, 
פלטפורמה  כל  כמעט  חיפה  אוניברסיטת 
הדעת,  על  להעלות  ניתן  אותה  אפשרית, 
החל ממערכות יוניקס שונות, דרך לינוקס 
של  חלונות  במערכת  וכלה  למיניהם 
נובל  של  הפעלה  ומערכות  מיקרוסופט 

ואפל. 
בין המטרות שהגדירה לעצמה אוניברסיטת 
חיפה מצוי המעבר לשירותי ענן פרטי מתוך 
הסגל  ,לאנשי  היתר  בין   , לאפשר  רצון 
על  וירטואליים,  שרתים  להקים  האקדמי 
עצמי‘.  ’שירות  מבוסס  ובמודל  דרישה  פי 
לשימוש  אפליקציות  לכלול  נדרש  הפתרון 
ניהולית  שקיפות  כדי  תוך  המשתמשים, 
ברחבי  פזורים  כיום  צריכה.  פי  על  וחיוב 
שרתים  מ-200  למעלה  האוניברסיטה 
פיזיים וכ-60 שרתים וירטואליים. המטרה 
השרתים  מספר  את  להגדיל  כמובן  היא 
 50 עם  להישאר  בשאיפה  הווירטואליים, 

שרתים פיזיים בלבד.

הפתרון
על  גבוה  השוכנת  חיפה,  אוניברסיטת 
יותר  כיום  קרובה  שבחיפה,  הכרמל  הר 
מתמיד לעננים, הודות לתהליך אינטנסיבי 
ענן.  מחשוב  תשתית  ותפעול  הקמה  של 
מלם-תים  באמצעות  בוצע  לענן  המעבר 
הווירטואליזציה  פתרונות  על  והתבסס 
ומערכות  מחשוב  אגף   .VMware של 
מהלך  הוביל  חיפה  באוניברסיטת  מידע 
משמעותי זה. האגף כולל ארבע מחלקות: 
יישומי רשת– פורטלים  יישומים מנהליים, 
ואתרים, תשתיות מחשוב ותמיכה ושרות. 
עוסקים   20 מתוכם  עובדים,  כ-60  באגף, 
לכלל  שירות  ומספקים  מחשוב  בתשתיות 
מרצים  הכולל  האוניברסיטה,   אוכלוסיית 
וחוקרים, הסגל מנהלי, ולכלל הסטודנטים 

מהפקולטות השונות. 
לדברי מארק סניר, מנהל מחלקת תשתיות 
”הפתרון  חיפה:  באוניברסיטת  מחשוב 
משלב  חיפה  באוניברסיטת  שהוטמע 
תוכנת  של  המוכחות  יכולותיהם  את 
תוכנת  עם  יחד    VMware  vSphere
שילוב   .VMware של   vCloud  Director
מתקדמות,  ניהול  יכולות  לנו  הקנה  זה 
המשכיות עסקית משופרת וניהול אחיד של 
ליכולת  דוגמא  הארגונית“.  הסביבה  כלל 
בהאצת  לראות  ניתן  מתקדמת  ניהול 
שרתים,  של  הארוכים  ההתקנה  תהליכי 
המשתמשים.  בפורטל  שימוש  ידי  על 
המשתמשים  יכולים  הפורטל,  באמצעות 
ישירות,  השרתים  את  להזמין  השונים 
לקבל אישור מסגל אגף המחשוב, תוך כדי 
והפעלת השירות הנדרש  חיוב המשתמש 
”בהתחשב  כי  מציין  סניר  מארק  עבורו. 
בפנינו,  העומדות  התקציביות  במגבלות 
להיות  לנו  מאפשר  הענן  מחשוב  פתרון 
בקדמת הטכנולוגיה תוך שמירה על עלויות 

סבירות“. 

התוצאות
 VMware של  הווירטואליזציה  פתרון 
כתשתית כוללת לביצוע תהליך קונסולידציית 
שרתים, יאפשר לאוניברסיטת חיפה להשיג 
העסקית,  והשרידות  הזמינות  של  שיפור 
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VIRTUALIZED PRODUCTION 
APPLICATIONS 
• IIS
• SQL
• APACHE
• ORACLE

VMware Products:

• VMware vSphere 4
• VMware Cloud director
• VMware vCenter Chargeback
• VMware vShield

VMware Services:

• Tam
• Consulting

OPERATION SYSTEMS 
HOSTED
• UBUNTU 
• CENTOS
• SUSE
• NOVELL OES
• WINDOWS

תוך השגת חיסכון כולל בעלויות התחזוקה, 
הרכש, החשמל והמיזוג שנדרשו לשרתים.

על  ”ההחלטה  סניר:  מארק  לדברי 
מספר  לפני  כבר  התקבלה  לענן  המעבר 
מספר  בחנו   התהליך,  במסגרת  שנים. 
ובהן פתרונות מבית סיטריקס,  אפשרויות 
הבחירה   .VMware וכמובן  מיקרוסופט 
שנוכחנו  לאחר  התקבלה   VMware ב- 
לדעת כי הפתרונות שהיא מציעה מעניקים 
בשלות, ביצועים משופרים  ואמינות שאין 
לאחרים“. העובדה ש- VMware מעמידה 
פתרונות  אקדמיים  מוסדות  לרשות 
אפשרה  תשלום,  ללא  מתוצרתה  רבים 
לאוניברסיטה לרכוש ניסיון מעמיק ביכולות 

הפתרון ובבשלות שלו.
להקים  ההחלטה  אף  על  כי  מציין  סניר 
אינו פוסל אפשרות לשלב   ענן פרטי, הוא 
בעתיד שרותי ענן ציבורי במידה וזה יהיה 
היתרונות  ”בין  יותר:  וזול  בטוח  מהיר, 
את  לציין  ראוי   ,VMware ב-  שמצאנו 
שהם  הגבוהה  ההיברידית  היכולת 
זמן  נקודת  בכל  לנו  מעניקים, המאפשרת 
לענן  מהמערכת  חלקים  להעביר  נתונה 
על  לחלוטין  בצורה שקופה  ולעבוד  ציבורי 

שני סוגי העננים“.
חיפה  באוניברסיטת  הפרטי  הענן  הקמת 
בוצעה על ידי חברת מלם תים, תוך שימוש 
ותשתית   HP חברת  מתוצרת  בשרתים 
סניר   .VMware חברת  של  וירטואליזציה 
ובפתרון  ענן  בתשתית  ”הבחירה  כי  מציין 
אפשר   VMware של   הווירטואליזציה 
משאבי  של  מקסימלי  לייעול  להגיע  לנו 
משאבים  להקצות  יכולת  תוך  המחשוב, 
לפי צורך/דרישה ולהשיג חסכון בתשתיות 

ובמקום“. 
 ,VMware פתרונות  להטמעת  ”הודות 
תחסוך האוניברסיטה משאבים רבים כגון 
ציוד  עלויות  חשמל,  זמן,  רצפה,  שטח 
רבות  והוצאות  אחסון  תקשורת,  מחשוב, 
שכרגע  אף  ”על  סניר.  מוסיף  נוספות“, 
פיילוט, המטרה הסופית  מדובר בסוג של 
אליה אנו שואפים הנה לתת לכל סטודנט 
שירות של כיתה וירטואלית. בכך ממשיכה 
אוניברסיטת חיפה את מדיניותה להתייצב 
חיסכון  תוך  הטכנולוגיה,  בקדמת  תמיד 

מקסימלי בעלויות“.
לאחרונה  הוסמכה  חיפה,  אוניברסיטת 
להגנת  המשרד  ידי  על  ירוק“  כ“קמפוס 
טבעי  חלק  הוא  הענן  ופרויקט  הסביבה 
”הנתונים  הקמפוס.  ברחבי  הירוק  מהנוף 
החלה  כבר  חיפה  אוניברסיטת  כי  מראים 
’קמפוס  המושג  של  המהות  את  להפנים 
ירוק‘, מציין ברוך מרזן, סגן הנשיא למנכ“ל 
באוניברסיטה.  ירוק  קמפוס  מועצת  ויו“ר 
”אין טבעי מכך שהקמפוס, שממוקם בתוך 
האחריות  בתחום  יוביל  הכרמל,  פארק 
הסביבתית וייחנך לכך לא רק את קהילת 

האוניברסיטה, אלא את כל תושבי האזור“.
רמת  את  סניר  מארק  משבח  לסיכום 
אנשי  את  שאפיינה  הגבוהה  המקצועיות 
הטמעת  במהלך   VMware ו-  תים  מלם 
החלק  למהלך ההטמעה  ”הודות  הפתרון: 
המערכת  שבו  למצב  במהירות  הגענו 
ידינו  על  מלא  באופן  ומתוחזקת  מנוהלת 
ופשוטה“,  קלה  ובצורה  תקלות  ללא 
בכל  לראות  ניתן  השינוי  ”את  אומר.  הוא 
הקמתם  ממהירות  החל  אפשרי,  פרמטר 
של שרתים חדשים, דרך מהירות הגיבוי, 
השחזור  מהירות  הגיבוי,  חלון  צמצום 

ופישוט הניהול והתחזוקה“.


