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 זיהוי וניתוח גורמי כשל במערך התקשורת
 של קבוצת הבנק הבינלאומי   

 גרינשטייןגיל  ר"ד: מנחה אקדמי משה עבד ויוסף חיים רונן שלו  : מציגים

קבוצת הבינלאומי נמנית עם חמש הקבוצות  
הקבוצה מעניקה מגוון . הבנקאיות הגדולות בישראל

רחב של שירותים בנקאיים ומוצרים פיננסיים 
 .  ללקוחותיה

מערך התקשורת של הקבוצה מורכב מעשרות 
רשתות הבנויות על גבי תשתית של מאות רכיבי  

תקשורת ואבטחת מידע המחוברים ומקושרים על ידי  
 .מערכת מסועפת של קווי תקשורת מסוגים שונים

 האתגר
 

או קו שמתגלה בו כשל משפיע  /רכיב תקשורת ו
באופן ישיר על היכולת לספק שירותים על ידי  

, שירותי כספומט: מערכות המידע של הבנק כגון
פעילות לקוחות בשוק ההון , שירות ללקוחות בסניף

 . ושירותי האינטרנט והסלולר
 

זיהוי אירוע כשל ומיקוד מהיר למקור הכשל מקצר  
את זמני הטיפול בתקלה ובכך מעלה את רמת 

 . זמינות שירותי המידע של הבנק

ניתוח הסביבה 
 העסקית

 חקר מצב קיים

זיהויי הבעיות  
 ודירוגן

סקר ספרות  
 אקדמי ומקצועי

 בחינת חלופות

 בחירת הפתרון

 אפיון מערכת

 עיצוב מערכת

הערכת  
 הפתרון הנבחר

 החלופות
 

  AHPממצאי ניתוח 
 

 חדשה לניהול וניטור הרשת רכישת מערכת1.

של מערכת לזיהוי תקלות וגורמי   פיתוח מערכת עצמאית2.
 .שורש ברשת התקשורת

 Open Sourceלמערכת   פיתוח תוסף3.
 )החלופה הנבחרת. (שמוטמעת בארגון

 

 המטרה
 

  זיהוי מהיר וממוקד של אירועי כשל ברשת
 . התקשורת של הקבוצה

 
קיצור זמני טיפול באירועי כשל. 
 
סיוע לטכנאים ולמפעילים באיתור הגורם לכשל. 

 

 התוסף
 

מערכת קוד פתוח לניטור רשת  ) CACTI( קקטי
המערכת  . שמשמשת לניטור נפחי תעבורה ואיסוף לוגים

מוטמעת בארגון ומדווחת לצוות הטכנאים על הודעות  
)Log (חשודות שמגיעות מהציוד. 

 
 פיתוח תוסף חדש המבוסס על איחוד יכולות של מספר

 .תוספים קיימים
 
  התוסף מזהה אירועי כשל וסיומם על ידי ניתוח

הניתוח מתבסס  . ההודעות שמתקבלות מציוד הרשת
 .  על מבנה הרשת ועל מערך חוקים מוגדרים

 ה"ב

 הפונקציונאליות
 

 :   הכרת מבנה הרשת
 נתבים ורכיבי אבטחה, מתגים: זיהוי רכיבי הרשת. 
מיפוי הקשרים בין רכיבי הרשת. 
סיווג ממשקי הציוד על פי רמת חשיבות. 

 
 :ניתוח מצב הרשת בזמן אמת

 ניתוח הודעותLog מהציוד ועדכון מצב הרשת. 
סריקת מצב הרשת בזמנים קבועים ועל פי דרישה. 

 
 ניהול אירועים

פתיחת וסגירה של אירוע כשל ודיווח. 
סטטיסטיקה על מצב הרשת. 

 
 .ריכוז המידע מזמן וסביבת האירוע למסך אחד

 התועלת
 

בפרויקט זה הצלחנו לספק לארגון את הפתרון  
מינימום השקעה ומקסימום : המתאים ביותר לדרישות

התוסף מסייע לארגון בשיפור זמינות שירותי  . תועלת
תוך ניצול המשאבים הקיימים ושמירה על , המידע

 .גמישות תפעולית
 
הקטנת כמות דיווחי הסרק על אירועים. 

העברת תקלות מוגדרות לצוות הפעלה. 

ריכוז מידע מסביבת האירוע במסך אחד. 

זיהוי מגוון רחב של תקלות. 

ריכוז אירועים משניים לאירוע מוביל. 
 
 
 

 המתודולגיה

 הצוות
הפרויקט נתן לנו את האפשרות ליישם כלים בתחום  

כלים שרכשנו בקורסים . הניהול ובתחום מערכות המידע
היום אנו מוכנים  . המגוונים במהלך לימודי התואר

להתמודד עם האתגרים שמחכים לנו בתפקידי הניהול 
 .והטכנולוגיה בהם נשתלב בהמשך

 תהליך איסוף וניתוח הודעות


	Slide Number 1

