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 אורטל אסרף וסמיר דביט

מחשוב ענן היא טכנולוגית מידע חדשה שהתפתחה עקב מגבלותיה של טכנולוגית  מוטיבציה לפרויקט:. 1
המסורתית, והיא מתייחסת לשירותי המחשב המסופקים למשתמשים באמצעות האינטרנט, ביניהם: המידע 

כוח עיבוד, אחסון  ושיתוף מידע. על אף יתרונותיה הרבים, מביאה הטכנולוגיה החדשנית גם לא מעט 
 התלבטויות וחששות בנוגע למעבר לשירותי מחשוב ענן, דבר שהופך את זיהוי הגורמים המשפיעים על

משתמשים לעבור לשירותי ענן לאחד הנושאים הנחקרים בתחום. למרות שטכנולוגית מחשוב הענן מיועדת 
ומשמשת גם משתמשים עסקיים וגם משתמשים פרטיים, מרבית המחקרים בנושא המעבר מתמקדים ברמת 

ציה הארגון ומעט מחקרים מתמקדים ברמת הפרט. עובדה זו העלתה בנו כמשתמשים פרטיים את המוטיב
ין לבחון בפרויקט זה את נכונות המעבר של משתמשים פרטיים לעבור מטכנולוגית המידע המסורתית יוהענ

 לשירותי מחשוב הענן.

סקירת הספרות בפרויקט זה מגדירה מהו מחשוב ענן, ומציגה את מאפייניה של טכנולוגיה  סקירת ספרות:. 2
גם ברמת הארגון וגם ברמת הפרט. במחקרם של  חדשנית זו, את השירותים שהיא מספקת ואת יתרונותיה

Mell & Grance (2011 מציינים החוקרים כי עפ"י  )NIST (National Institute of Standards and 

Technology,) מאפיינים המתוארים כשירות עצמי על פי דרישה, גישה  5-שירותי מחשוב הענן מורכבים מ
שירותים המתוארים במחקרם של  3-רחבה לרשת, מאגר שירותים, גמישות מהירה ומדידת שירות; מ

Fernandes et al (2013( והכוללים את התשתית  כשירות )IaaS( הפלטפורמה כשירות ,)PaaS והתוכנה )
תועלות מחשוב הענן מודלי פריסה המבחינים בין ענן פרטי, ציבורי, קהילתי והיברידי.  4-(; ומSaaSת )כשירו

זמינות מכל מקום ובכל עת, התמחות , ביניהם: )Rayport & Hayward (2009מתוארים במחקרם של  
 , חסכון בעלויות.והתאמת יישומים, שיתוף פעולה בין משתמשים, כוח עיבוד לפי צורך, אחסון כשירות כללי

Park & Ryoo (2013)  סוגי גורמים על נכונות המעבר ברמת הפרט, ומצאו שהגורמים  2בחנו את השפעתם של
המעודדים את המעבר )התועלות הצפויות( הם זמינות מכל מקום ובכל עת ותמיכת הרשת בשיתוף פעולה, 

עבר( הן גבוהות יותר ככל שהפרט שבע ומצד שני, הם מצאו שהעלויות הצפויות )הגורמים המעכבים את המ
 Park & Ryooאו ככל שהשימוש שלו בה רחב יותר. בנוסף, מצאו \רצון יותר מטכנולוגית המידע המסורתית ו

 שנכונות הפרט לעבור לשירותי ענן מושפעת גם מהשפעה חברתית ומנטיה לחדשנות טכנולוגית. 

( אשר 2013) Park & Ryooוססת על מודל המחקר של המתודולוגיה לביצוע פרויקט זה מבמתודולוגיה: . 3
התועלות הצפויות מהמעבר, וגורמים  -נשען על תיאוריית שני הגורמים, לפיה מזהים גורמים התומכים במעבר 

באמצעות סקר.  Park & Ryooהעלויות הצפויות מהמעבר.  את תקיפות המודל בדקו  -המעכבים את המעבר 
משתמשים פרטיים )סטודנטים ועובדי  135-בהתאם לכך, איסוף המידע בפרויקט זה התבסס על הפצת שאלון ל

טק( אשר משתמשים במחשוב הענן, ובו נבחנו התועלות הצפויות: זמינות מכל מקום ובכל עת  -חברות היי
נולוגית המידע המסורתית  ושימוש רחב ותמיכת הרשת בשיתוף פעולה, והעלויות הצפויות: שביעות רצון מטכ

משתני הבקרה: השפעה חברתית ונטיה לחדשנות  2בטכנולוגית המידע המסורתית. בנוסף, נבחנו בפרויקט 
 שאלות אשר מתפלגות על כל המשתנים. 30 -טכנולוגית. השאלון מורכב מ
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