
 

 

 ןוקטגוריזציה של משתמשי המחשב בארגם עידן הות
 

 

 לקטגוריזציה של משתמשי המחשב רקע
וכדי ליישם את  (שונים VDI –פתרונות טרמינל ו החל משנות התשעים, בהן פרצו לחיינו מערכות מרוחקות מרובות משתמשים )

 לחלק את משתמשי הארגון לקטגוריות שונות על בסיס מכנים משותפים שונים. נהגנוהטכנולוגיות היעילות האלה בארגונים, 
מים החלוקה בוצעה על סמך הנחות שלנו לפעמים זה היה על בסיס שיוך מחלקתי כגון מחלקה משפטית, שיווק, כספים וכד', לפע

 , עובדי משימות וכד'.Power Users, Knowledge Usersלגבי רמת התחכום שלהם, כגון 
אפשרות שום  הייתהלא  אידיאלית, אבל לאור המגבלות הטכנולוגיות של התקופה, הייתהחלוקה קטגורית זו של העובדים לא 

 אחרת.
שיופיעו  אפליקציות Image אותול להוסיף תדינאמי שאין אפשרות אהי VDIטרמינל או  עבורסטטי  Image המשמעות של לדוגמה,

נפרדים לכל קבוצת אפליקציות מותקנות, אחד עבור המחלקה  Imagesלייצר  מגבלה זאת אילצה אותנו, Login –בעת ה 
שכלל את הישומים  השיווקמחלקת די , אחד עבור עובשכולל את כל האפליקציות הנדרשות למחלקה המשפטית המשפטית

 .הכספים וכד'מחלקת , אחד עבור שלהם
, הנחנו הנחות יסוד רחבות וגורפות, למשל הנחנו לפעולה תקינה בהקצאת המשאבים הנדרשיםבתכנון ובנוסף וכשמדובר 

המהנדסים צריכים כוח עיבוד רב יותר שמחלקת השיווק צריכה יכולת עיבוד גראפית חזקה ומספר מסכים לכל משתמש, הנחנו ש
 והנחנו שהמחלקה המשפטית צריכה גישה לסוגי מדפסות מיוחדים.

המשתמשים לפי מחלקות, נהגנו גם לחלק אותם על פי הנחות כלליות שהעריכו עד כמה משתמשים אלה יהיו  תבנוסף לחלוק
על וזאת תיים, לעובדי ידע וכד' בין עובדים משימ חלוקה נוספתלה צמחה  כךהמערכת, ו יעבדו על באיזה אינטנסיביותפעילים ו

 או הטרמינל הארגונית. VDI –העריך נכונה את העומסים הצפויים והמשאבים הנדרשים מתשתית ה תכנן וללשונכל מנת 
את ו לקלה יותר ים שלנוהבסיסי Images –עבור ה  האפליקציות בחירת הפכה אתמחשב אמנם קטגוריזציה זו של משתמשי ה

לא אף פעם  קבוצות אלהבפועל אבל , לפשוטים יותר שלנו VDI –תכנון הקיבולת והמשאבים הנדרשים מתשתיות הטרמינל או ה 
 .ובמקרים רבים הם הן אף הגבילו את עבודתם את צרכי המשתמשים ייצגו באמת

ל הייתה חלוקה גסה שמבוססת על הנחות יסוד והערכות שברוב המקרים לא תאמו את ובסך הכ שהקטגוריזציההמציאות היא 
 ובמקום לשרת את עסקי הארגון, כפו עליו מגבלות. צרכיםה

מאוד להיות שיש  לדוגמא, לא כל עובדי מחלקת השיווק הם מעצבים שצריכים יכולת עיבוד גראפית חזקה, לעומת זאת יכול
 וליכולת עיבוד גראפית חזקה. CADעובדים במחלקה המשפטית שעובדים על פטנטים וצריכים גישה למערכות 

וכנראה צריכים יותר גישה למערכות ולמשאבי מחשוב  Power Usersולבכירים אחרים הם באמת  מנכ"לל םלעיתים קרובות עוזרי
 בלבד. Office -ה  אפליקציותחלק מם עצמם שככל הנראה צריכים דפדפן ומאשר למנהלי
 מתאים Imageפשרה לייצר לכל משתמש לל שלא הייתה קיימת טכנולוגיה שאבג ריות נעשתהזו לקטגו גנרית וגסה כאמור, חלוקה

 על פי הצרכים שלו. לכל משתמשמתאמים באופן דינאמי לא למדוד ולספק משאבים גם , ובאופן דינאמי ועל פי הצרכים שלו
למרות שחלוקה סטטית זו לא שירתה היטב את צרכי וזאת  ציהזיחייבה אותנו לקבע קטגור ייתה אז מוגבלת,שה הטכנולוגיה

 הארגון.
 

 תמיכה במשתמשים וצרכים אינדיבידואליים 2018
הטכנולוגיה הקיימת כיום מאפשרת לנו להפסיק את הקטגוריזציה ולהפסיק להחיל מגבלות מסרסות על משתמשי המחשב 

 בארגון.
נפרדים שניתן להצמיד אותם ל  Packagesלתוך  (או קבוצת אפליקציותכל אפליקציה ) הטכנולוגיה הנוכחית מאפשרת לנו לארוז

Image ( בסיסי גנרי תוך כדי ריצהRuntime) תיים.באופן דינמי ועל פי הצרכים האמ 
מנת  ביצועים עלאת ה רפיזיים, ולנט (Hostמי לחלק עומסים של מכונות וירטואליות על פני מארחים )בנוסף ניתן באופן דינא

 קת הנדרשת על ידי המשתמשים בפועל.להגיע לכמות משאבים מדוי
 נים ומגוונים לתוך מספר קטן של קטגוריות צרות חלף ואין סיבהשוהמשמעות היא שהניסיון לדחוס משתמשים עם צרכים 

 Imageבאופן אישי בלי לייצר עבורו  מחשוב שהמשתמש צריך בפועל ומשאבכל אפליקציה  לעשות זאת יותר, כיום ניתן לספק

 .ייחודי
 VMware Workspaceלמחשוב משתמשי הקצה כגון פלטפורמות מודרניות , RDSHאו  VDI –תפיסה זו ממשיכה הרבה מעבר ל 

ONE  בדסקטופ וירטואלי ופיזי בו זמנית, תומכותWindows, macOS, Chrome OS, iOS, Android  ,ואפליקציות לדסקטופ
 למובייל ואפליקציות ענן.אפליקציות 

 המשמעות היא שניתן לתמוך בצרכי המשתמשים השונים בכל אחת מהפלטפורמות או מההתקנים בהם הם משתמשים.
מוך בכל המחשבים הניידים ומחשבי הלוח מבוססי ת" שתWindows Laptop usersביבה למשתמשים מסוג "לדוגמא נוכל לייצר ס

Windows " של העובדים וסביבה נוספת מסוגHome Users "מהבית או מבית קפה  שתתמוך בצרכי כל המשתמשים שעובדים



 

 

" שתתמוך במשתמשים שעובדים Office Usersוסביבת " חכמים שמשתמשים במחשבים ניידים או במחשבי לוח או בטלפונים
 בתוך משרדי הארגון, מהשולחן שלהם או מפינת הקפה או מחדר הישיבות.

וטלפון חכם, לרבים  לפחות מחשב ,ן יש יותר מאשר התקן אחדשלכל משתמש מחשוב בארגו לנו שאנחנו בעידן שבו ברורכוכל זה 
 יש מחשב נוסף וגם מחשב לוח.

שלו הנם מרובי התקנים, פלטפורמות,  , שמשתמשי המחשובאו טרמינל VDIהמבוסס על טכנולוגיות  אז, ארגון בן זמננו
, מוצא את עצמו 2000או  90שעדיין חושב ופועל בתפיסת העולם של הקטגוריזציה של שנות ה ואפליקציות וסביבות עבודה שונות 

 כדי לתמוך בצרכי המשתמשים.של משתמשים ותצורות מאות או אלפי קטגוריות עשרות, בו הוא צריך לייצר  במצב בלתי אפשרי
תבניות המשתמשים בהם אנחנו תומכים, למי מהן אתה הכי  5הנה "גיה להגיד את הפריוויל (IT -אנשי ה אין לנו ) 2018 –כיום ב 

 "מתאים?
", אז זהו, לא מתאים לצרכים שלנו בעבר, את זהמשפטים כמו "בדקנו  נשמעים עדיין ארגונים רביםבזו גם הסיבה שבגללה 

 משאבים לית וניהולמאפשרת גמישות מקסימ Workspace ONEשהעבר פחות רלוונטי, והטכנולוגיה הנוכחית של פתרונות כגון 
 ,ל פלטפורמה וכל סוג של אפליקציהמדויק המאפשרים לספק לכל עובד בארגון את מה שהוא צריך כדי לעבוד על כל התקן, עם כ

 .ובכך למקסם את תפקודו העסקי של הארגון רשת ובכל עת מיקום או מכל
 

הנה הגוף המנוסה ביותר בתכנון ו 2011משנת  טחת התקני קצהבאהנה חברת מומחים שמתמחה בניהול ו מוביסק טכנולוגיות
 .VMware Workspace ONE המתקדמת ביותר סביבת העבודה הדיגיטלית בפועל של ויישום

 .SEMEAזור הן בישראל והן באואף קבלן משנה רשמי של היצרן  VMwareשל  Enterpriseגיות שותפת ומוביסק טכנול
ומשם צמחה והתפתחה לאורך השנים באופן טבעי  בישראל מוביסק טכנולוגיות מובילה את תחום ניהול הניידות הארגונית

 לניהול ואבטחת כלל התקני הקצה.
 Workspace ONEבנושא  VMware בורעימי עיון  םמוביסק מקיי צוות המומחים שלחודשים,  ארבעהאחת ל ,מזה מספר שנים
 לפרטים נוספים:

 

info@mobisec.co.il 

.co.ilcwww.mobise 
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