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 גורמי כשל במערך התקשורתזיהוי וניתוח מערכת לתכנון 

 קבוצת הבנק הבינלאומיב

 משה עבד ויוסף חיים רונן שלו

 המוטיבציה .1
 , מערך התקשורת של הקבוצה מורכב מעשרות רשתות הבנויות על גבי תשתית של מאות רכיבי תקשורת ואבטחת מידע

כשל  ותקשורת מסוגים שונים. רכיב תקשורת ו/או קו שמתגלה ב המחוברים ומקושרים על ידי מערכת מסועפת של קווי
שירות ללקוחות  כגון: שירותי כספומט, ,משפיע באופן ישיר על היכולת לספק שירותים על ידי מערכות המידע של הבנק

פי שייכותם  . קריטיות הרכיבים והקווים במערכת משתנה עלושירותי האינטרנט והסלולר פעילות לקוחות בשוק ההוןבסניף, 
זיהוי אירוע כשל  לסביבות השונות אך גם כשל ברכיבים וקווים שאינם מוגדרים כקריטיים פוגעים ברמת השרות של הבנק.

ומיקוד מהיר למקור הכשל מקצר את זמני הטיפול בתקלה ובכך מעלה את רמת זמינות שירותי המידע של הבנק. פגיעה 
בקבוצה קיימות בחינת המצב הקיים העלה שם כספיים ישירים  ועקיפים. בשירותי הבנק גורמת לנזקי תדמית ולנזקי

תוצרי הפרויקט ישפרו את היכולת של  מערכות שמתריעות על חלק מאירועי הכשל אך הפתרונות הקיימים אינם מספקים.
 מחלקת הרשת לתחזק ולטפל ברשת המחשוב של הקבוצה.

 סקירת ספרות .2
, הרחבנו על פעולות הניטור )איסוף, תחוםשפת ה עבורנו את על מנת לבסס ,רשתות הצגנו את מושג ניטורבסקירת הספרות 

נו שיטות לזיהוי הרשת כולל יהרא ,וזיהוי מבנה הרשת הראשי )טופולוגיה(. בנוסףייצוג, דיווח, ניתוח והצגה( של הרשת, 
מבני של תתי רשתות. תמונת הניטור שיטות לזיהוי  בנוסףהצגנו  לכן הצעה לאלגוריתם סריקה. הרשת מורכבת מתתי רשתות

על  Regular Expressionושימוש בטכנולוגיית  הושלמה על ידי סקירה של נושא ניתוח הלוגים )הודעות שמתקבלות מהציוד(
על מנת ליישם  דנו בנושא ההתראות והצורך לאחד התראות ,לסיוםפאסיבי של אירועי כשל. הזיהוי הבין את נושא המנת ל

  . יעילה שתשרת את המשתמשים בהמערכת ניטור 
 מתודולוגיה .3

, בדקנו את על מנת להגדיר את הבעיה "מתן פתרון טוב מצריך את ידיעת הבעיה", בשלב הראשון ניתחנו את המצב הקיים
המבנה הארגוני הנוגע לפרויקט ואת הפתרונות  של פורטר, בחנו אתהסביבה העסקית על ידי שימוש במודל חמשת הכוחות 

החוזקות והחולשות את  SWOTבארגון להתמודדות עם אתגרי ניטור הרשת, כמו כן בחנו על ידי שימוש במודל  הקיימים
במצב הקיים והגענו למסקנה שיש מקום לשיפור בתחום זיהוי וטיפול גורמי כשל ברשת התקשורת של הארגון. בשלב הבא 

ארגון, הדרישות מגורמים במידע על איסוף ר הספרות וחלופות בהתאם לידע שרכשנו בסק 3התרכזנו בפתרון הבעיה, הצגנו 
לבדיקת החלופה המתאימה ביותר. לאחר מכן ביצענו ניתוח ואפיון  AHPערכנו את החלופות ובחנו אותם על ידי יישום שיטת 

(, מבני טבלאות ERDדי שימוש בתרשימי זרימת תהליכים, תרשימי ישויות קשרים )טכנולוגי של החלופה הנבחרת על י
 בחנו את הפתרונות הטכנולוגיים הקיימים שנוגעים לחלופה הנבחרת. ותאור מסכים.נתונים, 

 ממצאים .4
זיהוי וטיפול בכשלים ברשת התקשורת צריך שיפור. ניתוח המצב וסקר הספרות הביאו אותנו  נושאמצאנו שבמצב הקיים 

של מערכת לזיהוי  פיתוח מערכת עצמאית, ל וניטור הרשתחדשה לניהו רכישת מערכתחלופות לפתרון הבעיה:  3לגבש 
. בחינת החלופות שמוטמעת בארגון קקטי בשםקוד פתוח למערכת פיתוח תוסף ו תקלות וגורמי שורש ברשת התקשורת

( הפער הגדול נובע  69.9) ציון משוקלל  קקטי פיתוח תוסף למערכתהראה שהחלופה הטובה ביותר הינה  AHPבשיטת 
. על פי הידע שרכשנו מהמאמרים שסקרנו גיבשנו פתרון טכנולוגי שהארגון הגדיר בקריטריון העלויותגבוהה מהמשקל ה

שבכדי לקצר את זמני הפיתוח  בחינה של התוספים הקיימים למערכת העלתהפתוח בשם קקטי, -בדמות תוסף למערכת קוד
שיתוף היכולות של מספר תוספים קיימים  ,כלומר ולשלב אותם יחד לתוסף אחד. תוספיםספר ממניתן להשתמש ברעיונות 

ושדרוגם ייצר יכולת לזהות ביעילות אירועי כשל, לרכז את המידע מסביבת האירוע למסך אחד על מנת שהטכנאי יוכל לאתר 
באירועים מסוימים ניתן לזהות את האירוע ללא התערבות  טכנאי ולהעביר את הטיפול  ,כמו כןבקלות את הגורם לכשל. 

מצאנו שנדרש ליישם מנגנון של  ירות לגורמי ההפעלה לצורך העברת הפניה לגורמי טיפול חיצוניים )ספקי שרות וכו'(.יש
 חוקים שיאפשרו ניתוח של הלוגים וקטלוגם בהתאם לאוסף של קריטריונים  מכוונים.

 סיכום .5
ל המערכת ולמחזר אותם לצורך השימוש בקוד פתוח מאפשר להשתמש בידע ורכיבים שמשותפים למשתמשים ולמפתחים ש

גיבוש הרעיון בפרויקט יוביל את  הפיתוח החדש ועל ידי כך לקצר את זמן הפיתוח ולצמצם את ההשקעה הכספית לזניחה.
הארגון להשקיע את משאבי הזמן לפיתוח התוסף שיביא לשיפור משמעותי ביכולת הארגון לזהות אירועי כשל ברשת 

 טפל בהם. להתקשורת ו
בתחילת הפרויקט שחלופת התוסף תהיה האטרקטיבית ביותר התאמתה, השימוש במגוון כלים שנלמדו במספר  הערכתנו

הפתרון המוצג משפר את יכולת הארגון לזהות אירועי כשל  התואר חיזקו את היכולות שלנו הלכה למעשה. תחומים במהלך
 )וניתן להרחבה על ידי כיול המערכת( גדול יותר מגוון האירועים שניתן לזהות כלומר, ,כמותישיפור  .במערך התקשורת

בנוסף שיפור איכותי, האירועים מקוטלגים על פי רמת חשיבות והמערכת מרכזת נתונים ממקום האירוע בזמן התרחשותו ו
    ולכן תורמת לקיצור משך זמן זיהויי מקור התקלה.

 


