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 טכנולוגיה הפקולטה לניהול

 

  כל האפשרויות בקליק אחד -ירטואליזציה חוקת הו 251

 מירי חכמון ויניב יעקב  

צוות . פרויקטים בתחום הוירטואליזציה 050יותר מ  2002ביצעה משנת  !Weחברת  -מוטיבציה לפרויקט . 2
 550,000 -מהנדסים מוסמכים בתחום שנותנים מענה ומפעילים ללקוחות החברה מעל ל 55החברה כולל 

 70% -אנשי מכירות שזקוקים ב 8בחברה . ליים ותחנות עבודה וירטואליות בסביבות ייצורשרתים וירטוא
הצעות  25מהזמן לתמיכת המהנדסים בתהליכי המכירה של פרויקטי וירטואליזציה עם ממוצע רבעוני של 

 .הצעת מחיר מגיעה ללקוח בממוצע כשלושה שבועות מתחילת תהליך המכירה. מחיר לכלל אנשי המכירות
קיים ניגוד אינטרסים בין מחלקת המכירות למחלקת תשתיות העסוקה בפרויקטים רבים במקביל למתן 

ניגוד האינטרסים , חוסר הזמינות של המהנדסים .אצל לקוחות החברה סביבות ייצורתמיכה שוטפת ב
מחים הארגון יעדיף תמיד לשלב את המומובילה לכך ש העובדה שמומחי הוירטואליזציה הינם משאב יקרו

העדפה זו לרוב נדחקת הצידה עקב התלות הגבוהה של איש  אך ,המניבים רווחים לחברה ,בפרויקטים
  .המהווים פעילות שהינה השקעה, הנעזר בהם בתהליכי המכירה, המכירות במומחים

הצגת פתרון לייעול תהליך המכירה על ידי צמצום התלות של אנשי : מטרת העל של פרויקט הגמר היא
 .ת במומחים הטכניים בתחום הוירטואליזציההמכירו

סקירת הספרות פותחת בהסבר על וירטואליזציה כרקע להבנת התחום הטכנולוגי  -סקירת ספרות . 1
מבוצע מעבר לתיאור תהליך , לאחר מכן. וממשיכה להעמיק בהבנה מהו מנוע חוקה ואלו מנועים קיימים בשוק

מתוך נקודת מוצא של הבנה . בפער הנובע מהתלות במומחים המכירה של פרויקט וירטואליזציה והתמקדות
הפעם של שימוש במנוע חוקה בתחומים שונים , מעמיקה יותר של תהליך העבודה יש חזרה לסקירת ספרות

החליטו לפתח מערכת  שם, גילתחברת בדוגמא דומה למקרה שלנו נצפתה . בתעשיה לצמצום התלות במומחים
את כלל המידע לגבי רכיבי הפתרון במאגר נתונים מרכזי ומנהלת את חוקיות מרכזת המרכזית מקוונת אחת 

סקירת הספרות מסתכמת בדילמה שבין עיבוד נתונים אוטומטי לבין . הרכבת הפתרון באמצעות מנוע חוקה
עליה ניתן , שימוש בחוקים עסקיים להפחתת התלות במומחים בתהליך המכירה של פרויקטי וירטואליזציה

 .ת רק לאחר אפיון מפורט של הלוגיקהיהיה לענו
שיטת העבודה והחוקיות עצמה לתיעוד הנסיון והידע , בוצע ניתוח ואיפיון התהליך - מתודולוגיה. 3

, הכולל קבצים עם נתונים גולמיים של אתרי המיחשוב, בוצע איסוף נתונים. !We-המצטברים של המהנדסים ב
פורטפוליו החומרה הזמינה , י המהנדסים"ת הלקוח שנרשמו עהעדפו, מפרטי פתרון שיצרו המהנדסים בפועל

. האפיון תוקף על ידי מהנדס והוצג למומחה למנוע חוקה. לבניית מפרט ואילוצי תאימות של סוגי החומרה
בשלב זה ניתן היה לראות שלוגיקת וידע המהנדסים ניתנים לתרגום לחישובים כמותיים ואינם נופלים בגדר 

בהתאם לממצאים אלו התקבלה המלצת המומחה ליישם את מיכון הלוגיקה . עסקית ההגדרה של חוקיות
 SSIS – SQL Server Informationלבדיקת ההיתכנות של החקיית שיטת העבודה של המהנדסים באמצעות 

Services עיבוד וטרנספורמציה של הנתונים באמצעות שאילתות ופרוצדורות , המיועד לקליטת נתונים
בוצעה השוואה של התוצאות . הלוגיקה יושמה והופעלה על הנתונים הגולמיים. ד הנתוניםמתקדמות במס

 . למפרטים שהורכבו בפועל על ידי המהנדסים באמצעות כלים סטטיסטיים מתאימים
תיעוד מלא של שיטת : במהלך הפרויקט התקבלו תוצרים בעלי ערך רב עבור החברה הכוללים - ממצאים. 4

אפיון לוגיקת המהנדסים , ם מהפגישה הראשונה עם הלקוח ועד סיום הכנת מפרט פתרוןהעבודה של המהנדסי
לרבות שאילתות  SSIS-ברמה המאפשרת את החקיית שיטת עבודתם באמצעות תוכנה ויישום תוכנית ריצה ב

הרצת התוכנית הפיקה מפרטים על בסיס נתוני המיחשוב של . מתקדמות המבצעות את החישובים שאופיינו
מפרטים שהוצגו  00התקבלו , אתרי לקוח 00בתום ריצת התוכנית על נתוני . הלקוח ודרישותיו אתר

בניתוח החריגות התקבל כי מדובר בטעויות אנוש וכי . יחד איתם בוצעה סקירה של חריגות שנצפו. למהנדסים
פועל באמצעות בוצעה השוואה של תוצאות הריצה אל מול המפרטים שהופקו ב. תוצאת ההחקייה היא הנכונה

T-Test שהראתה כי יש הבדל מובהק בין ממוצעי תוצאות בדיקת ההיתכנות לעומת מפרטי , לזוגות מזווגים
בוצעה השוואה גרפית של המדגמים שהבהירה כי כמות השרתים שהוקצו , לבדיקת טיב ההבדל. המהנדסים

ים יותר לדרישות מאשר מפרט לפתרון והיקף כח העיבוד והזכרון במפרטים שחושבו אוטומטית היו קרוב
 .המהנדסים

הפרויקט הראה שאכן ניתן לצמצם את התלות של אנשי המכירות במהנדסים על ידי החקיית  -סיכום . 5
כמו כן בוצעה האבחנה כי לוגיקה זו אינה בגדר חוקיות עסקית וכי לשם השגת מטרה . הלוגיקה של המהנדסים
התוצאות הראו כי . ובים כמותיים באמצעות שאילתות מתקדמותאלא ביצוע חיש, זו אין צורך במנוע חוקה

עם עמידה מלאה בדרישות אתרי הלקוחות וללא , מיכון תהליך העבודה הפיק מפרטים שהם לא רק נכונים
 .לעומת המפרטים שיצרו המהנדסים, אלא אף יעילים יותר טכנולוגית ותחרותיים יותר במחיר, טעויות חישוב

 



הפער
עיכובים בתהליך המכירה לאור

תלות אנשי המכירות במהנדסים
קונפליקט בין המחלקות

אי זמינות של המהנדסים
כח אדם יקר בפעילות השקעה
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ייעול תהליך המכירה של פרויקטי וירטואליזציה                     :  המטרה
הטכנייםאנשי המכירות במומחים של צמצום התלות ידי על             
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 !Weחברת 

פרויקטי וירטואליזציה 750יותר מ 
שרתים ותחנות עבודה 150,000-מעל ל

הצעות מחיר 25ממוצע רבעוני של 
מהנדסים מוסמכים בתחום   15

אנשי מכירות   8
נחוצה תמיכת המהנדסים במכירות

מהזמן 70%-התמיכה נדרשת ב

ניתוח 
נתוני ביצועים  
והכנת מפרט 

פתרון

תכנון 
ראשוני 

של פתרון

איש מכירות

מהנדס

הפקת 
הצעת מחיר

איסוף נתוני  
ביצועים 

של שרתים

נתונים  איסוף
בסיסיים  

באתר הלקוח

 VirtuITפרויקט 
פיתוח תוכנה ליצירת 

הצעות מחיר לפרויקטי 
וירטואליזציה

צמצום התלות של אנשי המכירות 
במהנדסים טכניים וביצוע מכירות 

מוצלחות יותר ותהליכי מכירה קצרים 
יותר בתחום הוירטואליזציה

הגדלת מספר  
של המכירות 

פרויקטים 
בתחום 

הוירטואליזציה 
הרחבת  

Presale-מערך ה

י הקטנת "שיפור תהליכי המכירה ע
התלות במחלקת התשתיות של החברה  

Presale -של מחלקת ה ומיקצוע

1 3

2
4

5

:הנחות
מספר האפשרויות ביצירת פתרון וירטואליזציה הינו סופי

ניתן להמיר את חוקיות קבלת ההחלטה של מהנדסי המערכת לסט חוקים
Presale-גבוה של אנשי ה TCOגבוה לאור   ROIעלות המערכת אכן תשתלם ויוכח 

:הנחות
מחייבת מעורבות דמות טכנית בתהליך המכירה, תדמית אנשי המכירות שאינה טכנית בעיני הלקוחות

חוקיות קבלת ההחלטה של מהנדסי המערכת מורכבת מדי מכדי שתוכל להיות ממוכנת
עלות המערכת גבוהה מידי ואין תקציב מוגדר לפרויקט

דיאגרמת
הקונפליקט

מועצת מנהלים
(דירקטוריון)

ל"מנכ
אושרי שרון

ל אבטחת מידע"סמנכ
דורי פישר

ל כספים"סמנכ
טל וייזר

מנהל מחלקת מכירות  
(תשתיות)

יוסי שיפר

מנהלת משאבי אנוש
קרן שלום

הנהלת חשבונות
טובה אביב

מנהלת רכש
יעל ירדני

מנהל לוגיסטיקה
טל כהן

ל תפעול"סמנכ
שי קירשנבוים

ראש צוות פרויקטי 
וירטואליזציה 
ומערכות אחסון

אייל וקנין

ראש צוות פרויקטי 
מיקרוסופט 

וגיבויים
תומר רובל

מנהל  
פרויקטים
יואב הילל

מנהלי  
לקוחות

מנהלי  
לקוחות

מנהלת מחלקת
מיקור חוץ
קרן שלום

מהנדסי  
אבטחת 

מידע

אנשי 

Presale

אנשי תחזוקת 
סביבת הענן

מנהל יחידה עסקית  
"ענן"

פאנאןשלומי 

מהנדסים ומומחים טכניים

ניגודי אינטרסים  
לאור המבנה הארגוני

Customer Data

Raw Data

Site Spec

Site Requirement

Raw Data Summary

מפרט 

עונה על  

דרישה

דרישת אתר עונה  

על העדפת לקוח

נתוני שרת באתר

דרישת אתר 

לפי נתוני  

אתר

SiteId

DiskIO

NICSpeed

CPcnt

SystemName

PhyDriveCapacity

RAMUsage

Speed

RAMPrecent

LogDriveSpaceUsed

TOTALGB

MHzPrecent
RAM

MHZ

USEGB

DMBs

SiteId

DiskIO

NICSpeed

CPcnt

PhyDriveCapacity

RAMUsage

Speed

RAMPrecent

LogDriveSpaceUsed

TOTALGB

MHzPrecent

RAM

MHZ

USEGB

DMBs

SiteId

HA

MHZgrowthPercent

USEGBgrowthPercent

RAMgrowthPercent

TOTALGBgrowthPercent

FreeClosetUnit

DMBgrowthPercent

DiskIOgrowthPercent

SiteId

RAM ESX

NICSpeed

NUMBER OF SRVS

MHZ ESX

TOTALGBwithGrowth

HA

MHZwithGrowth

RAMwithGrowth

DMBswithGrowth

MEM
CPU

USEGBwithGrowth

DiskIOwithGrowth

ServerID

MemoryID

CPUID

SiteId

NumOfServers

NumOfMemory

ServerID

NumOfCPU

ServerCPUinMHZ

MemoryID

CPUID

Memory Type Server Type Processor Type

תואמיםתואמים

סוג  

שרת 

במפרט

סוג  

מעבד 

במפרט

סוג  

זכרון  

במפרט

SizeInGB

Price

MemoryID

Manufacturer

Description

Type

Price

ServerID

Manufacturer

RackUnits

Type

Speed

CPUID

Cores

PriceModel

MaxMem
MaxSockets

PCISlots

MemorySlots

1 11

1

1

1

1
1

∞

1

1
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כחלק מניתוח מסד הנתונים ERDתרשים  אפיון ואיסוף נתונים

( VMware ,2005) התקני מכונה וירטואלית 

תבנית המהנדסים לחישוב נתוני השרתים בתום העתקת הנתונים הגולמיים

שורת סיכום מפרט הפתרון לאחר חישוב המהנדסים

TruncateTables

LoadRawData
LoadCustomer
Data

LoadPortfolio

CalcSummary
RawData

CalcSite
Requirements

CalcServerSpec

Output

SSISמימוש התהליך להרצה באמצעות 

מספר שרתים במפרט  
בחישוב ידני לעומת אוטומטי

הפרש כח עיבוד בין הדרישות למפרט  
בחישוב ידני לעומת אוטומטי

הפרש זכרון בין הדרישות למפרט  
בחישוב ידני לעומת אוטומטי

הפרש כח עיבוד בין הדרישות למפרט  
(ידני)

הפרש כח עיבוד בין הדרישות למפרט  
(אוטומטי)

הפרש זכרון בין הדרישות למפרט  
(ידני)

הפרש זכרון בין הדרישות למפרט
(אוטומטי)

(ידני)מספר שרתים 
(אוטומטי)מספר שרתים 

השוואה בין תוצאות בדיקת ההיתכנות למפרטי המהנדסים המקוריים

בדיקת היתכנות  
החקייה ממוכנת של לוגיקת  

 SQLהמהנדסים באמצעות
Server Information Services  

עיבוד  , המיועד לקליטת נתונים
והמרה של נתונים

במסגרת בדיקת ההיתכנות פותחו  
שאילתות ופרוצדורות על בסיס

!We-נסיון וידע מצטבר של המומחים ב
אילוצי המוצרים אותם כל חברה משווקת

דרישות החומרה והתוכנה לשרתים מארחים

ההשוואה  , לזוגות מזווגים T-Testממבחן 
הגרפית ובחינת החריגים יחד עם  

המהנדסים עולה כי מפרטי הפתרון  
שחושבו אוטומטית מבטיחים

עמידה מלאה בדרישות אתרי הלקוחות
ללא טעויות חישוב
מחיר תחרותי יותר

הפרש נמוך יותר בין המפרט לדרישות
פתרון יעיל יותר עבור הלקוח

יודעת שפיתוח המערכת ישים וישיג את התועלות הבאותהפרויקט החברה בזכות 
כמות הצעות המחיר היוצאות לפרויקטי וירטואליזציה הכפלת

  20% -להקטנת מספר שעות אדם של המהנדסים בתהליך המכירה 
בשבועקיצור זמן אספקת הצעת המחיר ללקוח 

הקטנת מרחב הטעויות של אנשי המכירות ומניעת הצעת פתרונות לא ישימים ללקוח  
שימור ידע בארגון

התועלת לארגון ההמלצה
יישום מערכת תומכת החלטה 
עבור אנשי המכירות להנחייה 

באיסוף הנתונים הנדרשים 
וחישוב אוטומטי של מפרט 

הפתרון לכדי הצעת מחיר
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