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נוקיה העולמית –כרטיס ביקור 

לוסנט-שילוב כוחות מנצח בין נוקיה לבין אלקטל
.  האדם המודרני תמיד של-ממציאים ובונים את הטכנולוגיות שבליבת החיים המחוברים

:כמה עובדות מספריות עולמיות עלינו

94
  -מ 94אנחנו נמצאים אצל 

קבוצות התקשורת   100
הגדולות בעולם

26.6 B€
מתוך  , מכירות שנתיות
כלכלית   שוק יעד השווה

מיליארד יורו141 -כ

שנה 150
דרך , מתעשיית עץ ונייר, של חדשנות
ועד לשיחת הסלולאר  , מגפי גומי

GSM ולרשתות  , הראשונה בעולם
תקשורת וענן מתקדמות

מתוכם, עובדים בעולם 104,000

לרבות מרכז , בישראל 260-כ
,  Cloudbandפיתוח הענן העולמי 

ועוד BELLחוקרי מעבדות 

40,000
,  מדענים מעובדינו הם

חוקרים ומהנדסים בכל  
.רחבי העולם

4.5 B€
זוהי ההשקעה השנתית  

-כ, שלנו במחקר ופיתוח
מהמכירות השנתיות 17%

Bell Labs
בל הן חלק  -אנחנו גאים שמעבדות

מכון המחקר הוותיק החשוב , מאיתנו
פרסי   8בעל , ביותר בעולם הטלקום

!  נובל 



Cloud & SDN-מדוע הבנקים מאמצים ראשונים את טכנולוגיות ה

g

“Customer behaviors are changing rapidly. That the digital
technologies are changing our lives…This is exponential
change (that is) creative and destructive at the same time.

AirBNB, Uber, Amazon, in the space of years or even months,
these companies have challenged legendary business
models.”

In finance, this is transforming how people bank…We need to 
innovate in how we process transactions, and how we deliver 
our service through our branches, online or mobile…”

Ana Botin,
Executive Chairman
Santander Group
22.10.2014

כדי להתמודד מול המתחרים  Cloud & SDN-הבנקים מאמצים את ה
)נוספיםגם מניעים לתעשיות אחרות יש (החדשים ולהישאר רלוונטיים  



Santanderמנקודת המבט של בנק , הטרנדים והכוחות בשוק

ביג דאטה

משתמשים  
סלולארים

ענן מיחשוב

רשתות  
חברתיות

סיכוני אבטחת  
מידע

דרישה לזמינות  
24/7שירותים 

בעיקר  , תחרות
משחקנים חדשים

דרישות  
רגולטוריות



RedHat & Nuage בנק :סיפור הצלחהSantander היברידי... עובר לענן!

10 regions in 
5 different locations

3 availability zones per region

10 regions in 
5 different locations

3 availability zones per region

SDN   רשת
מבוססת תוכנה של  

RedHat OpenStackמערך וירטואליזציה וענן ארגוני מבוסס •
יכולת ממשק למערך הוירטואליזציה הקיים•

)באישור רגולציה(יכולת התרחבות לעננים ציבוריים •
WAN-יכולת הבאת הענן לסניפים תוך ייעול תקשורת ה•



תקשורת:השלמת האוטומציה בדאטה סנטר בצלע השלישית•

– SDNמה זה בעצם  Software Defined Network – ?

או ישום חדש/ו" לקוח"בקשת משאבים מ

-ו VMניהול משאבי 
Storage וירטואליים

זמינים מיד וירטואלים ואחסון מיחשוב

הקצאה והקמה אוטומטית

בקשה למשאבי  
מחשוב ואחסון  
  מטופלת בתוך

דקות

00:01 הגדרות רשת

Help Desk
Change Control

IP 
Address

VLAN 
Address

LAN (VLAN)
Configuration

WAN (IP)
Configuration

Firewall
ConfigurationSecurity / QA

Team

שינויים ברשת
מבוצעים בתוך
ימים / שבועות

Project
Coordinator

תהליך ידני  
וממושך

בחלק מהארגונים  
התהליך מואץ תוך  

התפשרות על הפרדה  
ואבטחת מידע



תקשורת:השלמת האוטומציה בדאטה סנטר בצלע השלישית•

– SDNמה זה בעצם  Software Defined Network – ?

או ישום חדש/ו" לקוח"בקשת משאבים מ

-ו VMניהול משאבי 
Storage וירטואליים

זמינים מיד וירטואליםואחסון  מיחשוב

הקצאה והקמה אוטומטית

בקשה למשאבי  
מחשוב ואחסון  
  מטופלת בתוך

דקות

00:01 SDNבקר 

שינויים ברשת
מבוצעים בתוך
דקות

00:01

, זריזה, התקשורת היא אוטומטית
נשלטת באמצעות תוכנה

הגדרות רשת אוטומטיות
תבניות

Networking

Security/ 
Compliance

• IP addresses
• L2/L3 services
• Service Chaining
•WAN interconnect
• Policy/security Zones



תקשורת:השלמת האוטומציה בדאטה סנטר בצלע השלישית•

דינמיות ומבוססות תוכנההגדרות והרשאות ניתוב •

של רשת התקשורת אבסטרקציה•

מיידית של התקשורת" הקמה"•

"עצמי שירות", שירותי תקשורת אינטואיטיבית" צריכת"•

ANSIBLE -לדוגמה ב, התקשורת" תכנות"יכולת •

"כל דבר לכל דבר"לקשר נמדדת בין השאר ביכולתו  SDN-איכות פתרון ה•

•Bare Metal Virtual Machin  Containers/Dockers…  

SD-WAN –בקלות על גבי כל תשתית תקשורת הענן לסניפי הארגון ואף להביא את .... 

– SDNמה זה בעצם  Software Defined Network – ?

Data
Center

STORAGE



חשוב לדעת הארגון SDNעד כמה 

  214בקרב  Computer Economicsסקר של 
ארגונים בעולם בדבר תוכניות ההשקעה שלהם  

:החודשים הקרובים 18-ב ITבטכנולוגיות 

1) SDN
2) Social/Collaboration
3) Mobile Apps
4) Infra. as a Service
5) Tablet computers



SDN – רשת מבוססת תוכנה

Software 
Defined 
Network

Network 
Function 
Virtualization

וירטואליזציה של ישויות רשת 
)  פיירוולים וכו, ראוטרים(

וכן  , VM-מקופסה פיזית ל
של שירותים אורקסטרציה

אוטומציה של הגדרות התקשורת 
...)  חוקי אבטחה, טבלאות ניתוב(

קשיחות  -מעבר מהגדרות ידניות
מתוכנתות-לאוטומטיות

 משלימיםפתרונות
חיים גם כ-Stand Alone  
שילוב חובה ב-G5

Cloudband
פתרון נוקיה 

למערכת ניהול  
ואורקסטרציה

NUAGE
פתרון נוקיה לרשת 
מבוססת תוכנה



של נוקיה NUAGE SDN-הפתרון 

Virtualized 
Services 

Directory

Virtualized 
Services 

Controller

VM VM

MP-BGP
(EVPN)

בתוך   IP-רשת ה
ובין דאטה סנטרים HYPERVISOR

VM VM

HYPERVISOR

Virtual 
Routing and 

Switching 

Virtualized Services Directory (VSD)
הפשטת מורכבויות רשת –מנוע מדיניות רשת •
ניהול וניתוח נתונים, תבניות שירות•
למערכת ניהול ענן APIוממשק , ממשק לאדמין•

Virtualized Services Controller (VSC)
את חיבורי הרשת הנחוצים  "מתכנת", SDNבקר •

בהתאם למדיניות שהוכתבה מלמעלה
בנתב Control Plane-שקול ל, של הניתוב"המוח"•

Virtual Routing & Switching (VRS)
-נתב וחומת, המטמיעה מתג OVSתוכנה מבוססת •

אש מבוזרים בכל היפרויזור
לחיבור שרתים לא ) אופציונאלית(חומרה •

Bare Metal וירטואלים



 מסייע להכנסת טכנולוגיות חדשות לרשת הארגונית NUAGEאיך 

CMS

Apache Mesos

Google 
Kubernetes

Hypervisor

Dockers

Network
מערכים                                        מיצרנים שונים" הדבקת"



 מסייע להכנסת טכנולוגיות חדשות לרשת הארגונית NUAGEאיך 

Hardware

SWIFT
(Object Store)

CINDER
(Block Store)

Hypervisor

CEILOMETER
(Metering)

KEYSTONE
(ID Management)

GLANCE
(Images)

Horizon (Dashboard)

NOVA
(Compute)

HEAT
(Orchestration)

SATELLITE 6
(orchestration, 
automation and 

patch 
management)

Red Hat Enterprise Linux 
OpenStack Platform

NEUTRON
(Networks)

CEPH

Public CloudRed Hat CloudForms

Santander Bank as an example



RedHat & Nuage סיפור הצלחה  :BETFAIR 

ספקית פלטפורמת ההימורים האינטרנטיים הגדולה בעולם

מוצרים:Betting Exchange, Sportsbook, Gaming

מיליון טרנזקציות ביום  135 -כ)x20<  מבורסת ניו יורק(

E2E P95 transaction time מילישניות 4-מתחת ל!

מיליארד פניות  3.7 -כAPI ביום

1.7 מיליון ויותר משתמשים אקטיביים

שדרוגים בשבוע/שיפורים/מוצרים"השקות" 500-כ

Watch: Why Betfair Chose OpenStack
Watch: Silicon Angle featuring R. Haigh



RedHat & Nuage סיפור הצלחה  :BETFAIR 
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RedHat & Nuage סיפור הצלחה  :BETFAIR 
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RedHat & Nuage סיפור הצלחה  :BETFAIR 



RedHat & Nuage סיפור הצלחה  :BETFAIR 



SD-WAN -  הענן הארגוני לסניפיםהבאת

 החלפת  , מתוכנההפרדת חומרה
הנמצא בכניסה לסניף   CPE-ה

.  x86בשרת גנרי מבוסס 

 בכל סוג של קישוריות שימושIP  
).  WiFi/ סלואלרי/קוי(

 חיבור לענן  , עצמיתהתקנה
דרך  הארגוני וצריכת שירותים 

פורטל ייעודי
CPEIP‐VPN

Branded Router+

המערך  
הארגוני  
/  הוירטואלי
הענני

SD-WAN CPE



X

NSG
Any WAN



SD-WAN -  הענן הארגוני לסניפיםהבאת

IP/VPN

)תלות(מספק תשתית ספציפי "צינור"קונים 1.

)תלות(של יצרן ספציפי  CPE-משתמשים רק ב2.

אין יכולת לראות סטטיסטיקות על הרשת3.

שדרוג חומרה/מצריך שליחת טכנאי להתקנה4.

להרמת שירותים חדשים NWמצריך איש 5.

וירטואליםאו /קושי בהרמת סניפים זמנים ו6.

עלויות, עלויות, עלויות7.

SD-WAN
Nuage VNSNSGNSGAny WAN

CPECPEIP/VPN

 WiFi, סלולארית, קוית –רוכבים על כל תשתית 1.

.2CPE מיפרט, גנרי x86 ,מגוון יצרנים ודגמים

פורטל שליטה מרכזית לאדמיניסטרטור הרשת 3.

IT-התקנה ושדרוג עצמאים ללא ידע ב4.

NW-הוספת שירותים מתוך פורטל ללא ידע ב5.

בענן"סניף"קל להרים סניף זמני לרבות 6.

זול להקמה ובפרט לתחזוקה7.

:שינוי פרדיגמהמדובר ממש ב, השכיח IP/VPN-בהשוואה ל



 EXPIM: בישראל  NUAGE SD-WANדוגמה לשימוש 

,  מפעל הפיס, מפיון מוטורס'צ, ח לאומית"קופ, כללית שירותי בריאות:קיימים לדוגמהלקוחות •

שילב ועוד, לשכת הפרסום הממשלתית, אדלר חומסקי, מקאן אריקסון

 (MSP)ספקית שירותי ענן מנוהלים •
(MSSP)ושירותי אבטחה מנוהלים 

, פתרונות הכוללים ניהול שרתים•
פיקוח ותפעול של תשתיות  , ניטור

.החברה תחת קורת גג אחת



 EXPIM: בישראל  NUAGE SD-WANדוגמה לשימוש 

SD-WAN NUAGEסניפים באמצעות -לספק קישוריות מנוהלת לעסקים מרוביהחלטה אסטרטגית 

מצב חדשמצב קיים

IPVPN Routers

DMZ swDMZ sw

Server FarmServer Farm

IPVPN uplinks
IP-VPNIP-VPN 
service

IPVPN uplinks

NUAGE NSG

DMZ swDMZ sw

Server FarmServer Farm

DSL Routers

ISP Uplink

IPSec
INTERNET



 EXPIM: בישראל  NUAGE SD-WANדוגמה לשימוש 

SD-WAN NUAGEסניפים באמצעות -לספק קישוריות מנוהלת לעסקים מרוביהחלטה אסטרטגית 

מאפשר לנו יצירת    Nuage-פתרון ה"
,  רשת אחודה על גבי כל אותן תשתיות

מפשט את העבודה שלנו כספקי  
שירות ומאפשר ללקוחותינו להנות 

מכך שאינם נעולים לענן או תשתית  
"מסוג מסויים

,  לירון ואופיר חדד
לים משותפים"מנכ

)יקר IPVPNזול במקום  DSL-שימוש ב( חסכון תפעולי•

לרבות כמה במקביל, אי תלות בספק תשתית•

מתקדמת ניטורשל הרשת ויכולת  ויזואליזציה•

  אבטחהואכיפת מדיניות ) VoIP-כגון ל( QoSעל שליטה •

ניתוב אוטומטי לאתר -יותרמהירה  DRהתאוששות מאסון •

DR ג קישוריות "עlayer2



:הינו' הניואגפתרון , לסיכום

 פתרוןSDN פתוח מבוסס תוכנה

 סנטר והן לקישור סניפים-הדאטהמיועד הן לסביבת

 מתממשק למגוון רחב –אגנוסטי ליצרנים.

  מפשט את שירותי הרשת

משפר את אבטחת המידע

משקם את הרשת בזמן שיא לאחר קריסה

פתרון מוכח ומבצעי אצל עשרות ארגונים בעולם

שילוב מצוין עם פתרונות רד האט ליצירת ענן 
בקרוב בארגון שלכם –היברידי 
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