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רהההרותלגוגלחרה

אמזוןשלהענןבשירותי
אחראיתגולדברגחן

הדגלפלטפורמתעל
קלאוד,גוגלשלהחדשה
אתלארגוניםשמנהלת

בענניםשלהםהמידע

הפיזייםובשרתיםהשונים

היאל"גלובס"בראיון

שלהניהולעלמספרת
ועלפיתוחאנשימאות
מאחוריהטכנולוגיות

שלהענןאסטרטגיית

בכךמכירים"אנחנוגוגל:
תהיההחדשנותכלשלא

•בלווקויסמיןבענן"

זירתהואהענןוק

שלביותרהחמההמאבק1#

הטכנולוגיה.ענקיות
לפרוץשוניםניסיונותלמרות
השתרכהגוגלהענן,תשתיותלשוק

הדואופולמאחורימשתרכתועדיין
היאאמזוןומיקרוסופט.אמזוןשל

חברתולפיביותר,הגדולההשחקנית

היאCanaiysהאמריקאיתהמחקר

לרבעוןנכוןמהשוקב־%33מחזיקה
מיקרוסופט,אחריה.2019שלהשלישי
בקרבשליטתהעללשמורשמצליחה

)אנטרפרייז(גדוליםארגונייםלקוחות

קלאודגוגלמהשוק.בכ־%71ומהזיקה
מ־%7פחותעםהשלישיבמקוםנמצאת

זאת,עםהעולמי.הענןתשתיותמשוק
המקביללרבעוןביחסבעלייהמדובר
גוגלהחזיקהאזשעברהבשנה
בלבד.ב־%6.5

הניסיוןאתגוגלהציגההשנה

רגלדריסתלהשיגשלההאחרון

הדגלפלטפורמתהענן:בשוק
.(Anthos)אנת׳וסשלההחדשה

הציגפיצ׳איסונדארגוגלמנכ"ל

שלהענןבכנסהמערכתאתבעצמו
השנה,באפרילשהתקייםהחברה
שלחשיבותהעללרמזשיכולדבר
שלאסטרטגיהושלהפלטפורמה
היברידיוענןענניםמרובתסביבה

מקומיים(ושרתיםענניםשל)שילוב
גוגלמנכ"לגוגל.עבורמובילהשהיא

שעומדהואקוריאן,תומאסקלאוד,
לנהלשמאפשרתהפלטפורמהמאחורי

אםביןמקוםבכלעבודהעומסי

בענןאופרטיבענןמקומי,בשרת
הענןמספקיותאחתכלשלציבורי

יכולותאתולהביאבשוק,הקיימות
מקומייםלשרתיםגםהענןמחשוב

(on-premise).שאנת׳וסמקווהקוריאן

מרכזלמעיןגוגלאתלהפוךתסייע

הענן.שוקשלבקרה

מובילההזההשאפתניהפרויקטאת
במסגרתגולדברג.חןהישראלית

שלההנדסהכמנהלתתפקידה

פרויקטעלגםאחראיתהיאאנת׳וס,

קוברנטיסגוגל,שלהפתוחהקוד

(Kubemetes,הסבר)העומדבהמשך

אנשימאותומנהלתאנת׳וס,בבסיס

מספרתהיאל"גלובס"בראיוןפיתוח.

עדשעשתההמקצועיתהדרךעל

שלהניהולעלהנוכחי,לתפקידה
הטכנולוגיותועלפיתוחאנשימאות

הענןאסטרטגייתמאחורישעומדות
נמנעההראיוןלאורךהחברה.של
בנושאיםלשאלותממענהגולדברג

הענןבשוקהענקיותשליטתכמו
שהיאוהסבירהביניהן,והתחרות

ולאטכנולוגייםבתחומיםעוסקת

עסקיים.
משקיעהאניפיתוחמנהלת"בתור

גיוון,שלהחשיבותעלבלדברהרבה

אנשיםכוללמצליחשצוותכךועל

מגיעיםשלנוהלקוחותגםמגוונים.
אתלהביאאפשרואםמקום,מכל

לצוותהללוהמרובותהפרספקטיבות
טוביםיהיוהםהפתרונות,אתשבונה

"התחלתיגולדברג.מספרתיותר",
זהואחריבממר"םשליהקריירהאת

טכנולוגיותקסורבחברתקבוצהניהלתי

כךאחרלארגונים.שירותיםשסיפקה

לשעברמרקורידרךל־יטץהגעתי
בהתחלהלארגונים,תוכנהשםופיתחתי
זהבענן.כךואחרמקומייםלשרתים

שונות:פרספקטיבותהמוןלינתן

משווקשלמערכות,אינטגרטורשל
הגישותאתעצמו".הארגוןושלתוכנה

יותרטובלהביןכדימנצלתהיאהללו

השוניםהצרכיםואתהענן,שוקאת

בו.שקיימים

בשוק?מזהיםאתםצרכיםאיזה
היוםעובדיםלקוחותמאוד"הרבה

רכשוהםכיעננים,מרובתבסביבה

אחרתתשתיתעםשעבדהאחרתהברה

לבחורחופשקיבלוהפיתוחצוותיכיאו
שלשהסרבולאומרוזהעבודה.סביבת
צוותיעלנופלהאלההסביבותניהול

הללומהסביבותאחתלכלה־11
זההבצורהניהולמאפשרתגוגלבנפרד.

הגמישותואתהאלה,הסביבותכלשל

גםאנחנוסביבות.ביןצוותיםלהעביר

תהיההחדשנותכלשלאבכךמכירים

מקינזיהייעוץחברתשלסקרבענן.
מהתאגידיםש־%57מראה2019מיולי

שתהיהמתכנניםוהגדוליםהבינוניים

אומרתהיברידי",ענןאסטרטגייתלהם

גולדברג.

ר7ןתתוכיםלא
ג1ג7יעולבענן

הענןובמרכזוהענן,מחשוב

התלותביטולמשמעוהציבורי,
שעליהםהפיזיים,ובשרתיםבמחשבים
בדרךאפליקציותומריציםבונים

טחגל1בס

הענןלתוחםגוגלשלהדרך
"צוותגולדברג:חןדרךעוברת

מגוונים"אנשיםכוללמצליח

;tg30ענז׳יבלונקו,יסמין

mm*

במהירותלהסתפקצריךלאכךכלל.

וניתןהפיזי,הציודשלובמחשוב
מרכזישלמחשובבכוחותלהשתמש

ידיעלשמוקמיםענקייםנתונים

המודרניהענןמחשובהענן.ספקיות

הציבוריתהענןפלטפורמתעםהתחיל

פתיחתעםוהמשיךב־aws6002של

ושלב־8002גוגלשלהפלטפורמות

מאפשרותהןב־0102.מיקרוסופט

לאפליקציותמשאביםלהקצות
שלושינויהשקעהבלימסוימות
כפתורבלחיצתאלאפיזיים,משאבים

בלבד.
שמאפשרותהןכאלהפלטפורמות

מודרניותאפליקציותשלקיומןאת

שלגדולותכמויותעיבודהכוללות

מורכביםחישוביםביצוענתונים,

בינהשלאלגוריתמיםשלוהרצה

דוגמאותמכונה.ולמידתמלאכותית

גדולותכמויותביןתיאומיםהןלכך
התחשבותתוךונוסעיםנהגיםשל

אואובר,שלכמוהכביש,בתנאי

ניתוחעלהמבוססיםהמלצותמנועי

כמואנשים,מיליונישלהאישיטעמם

אפליקציותעבורספוטיפיי.שלזה
אדיריםמחשובמשאבינדרשיםכאלה

הללובמשאביםגמישותוגם
להציע.יכוליםהענןשירותישאותם

באופןמהפכהיצרהענןמחשוב
והפךאפליקציותופועלותנבנותבו
הטכנולוגיהבעולםגורפתלמוסכמה

העשורבאמצעכעת,לו.ומעבר

ההתקדמותתפיסתהענן,שלהשני
לשרתימקומייםמשרתיםהלינארית

כיהעובדהלהתערער.התחילהענן

ספקיותשתישולטותהענןבשוק
הענןשירותיללקוחותיצרהמרכזיות
שמציעותבודדותבספקיותתלות
שמדוברלמרותלכן,יקר.שירות

מבוזרעדייןהואמצומצםבשוק

מידעלאבטח"הצורך

לכמהשונהבצורה

קשההואעבודהסביבות
עלויותמבחינתרחלא

מבחינתגםאלאוסרבול,

רואיםאנחנוסיכונים.

מהססיםאבטחהשצוותי

עבודה,סביבתלהוסיף
עליה"גםלהגןצריךכי

לחלקלרובבוחרותחברותיחסית.
סליםכמהביןשלהןהביציםאת
ענןמספקיתביותרומשתמשות
ולעתיםמקומיים,בשרתיםוגםאחת
לחלקמשלהןפרטיענןבונותאף
עדייןרוצותגםחברותמהצרכים.
שלהןהרגישהמידעאתלשמור
שארגוניםיוצאכךפיזיים.בשרתים

אפליקציותומנהליםמחזיקים
פלטפורמותמספרגביעלונתונים
במקביל.שונות

הענןפלטפורמתעםכעת,
לאפשררוצהגוגלשלה,ההיברידי

יתרונותאתלקבלללקוחותיה

לבצעהיכולתואתוהענןהמחשוב
בומקוםבכלמורכביםחישובים

בשרתיםכוללהנתונים,נמצאים

לקהלפונים"אנחנוהמקומיים.
אנחנולהםואומריםהזההלקוחות

שלכםבקצבאיתכםלעבודרוצים

הםבסוףאםשלכם.הדרישותועם

רמתמבחינתטוביותרזהלענןיעברו

אבללתת,יכוליםשאנחנוהשירותים
לאוגםבענןרקתומכיםלאאנחנו

גםתומכיםאנחנושלנובענןרק

התמיכהזאת,עםהאחרים".בעננים

הערה




גולדברגחן

בגוגלהנדסהמנהלת

אנת'וסעלאחראיתקלאוד

פתוחקודמערכתוקוברנטיס

נשואה93בתגוגלשפיתחה

ומתגוררתילדיםלשלושהואם

קליפורניהבסאניווייל

בניהולראשוןתוארבעלת

שניותוארהמחשבומדעי

מהאוניברסיטהעסקיםבמנהל

תפקידהלפניהפתוחה

הנדסהכמנהלתשימשהבגוגל

בחברתואוטומציהענןשל

שףהיאגולדברג PH

מספרתאךמוסמכתקינוחים

שלההאפייהעיקרלצערהכי

עםשוקולדעוגותהיאהיום

הולדתלימיצבעוניותסוכריות

היאאחרותענןספקיותשלבעננים
תמידגוגלענןספקיתבתורמוגבלת.
הניהוליכולותמבחינתמוגבלתתהיה
לעומסימגיעכשזהלתתיכולהשהיא
הענןספקיותאצלשנמצאיםעבודה
המתחרות.

בולמקרהדוגמהלתתיכולהאת
בכמהשימושלשלבתעדיףחברה
מקומיובשרתבענןאועננים

מכונהבלמידתכללי"באופן
שליללקוחותלתתרוצהאניאם
במודלאשתמשאנימיידיותתוצאות
בואשתמשאבלבענןשאימנתי
כמוגופיםמבחינתמקומי.באופן
בריאותוגםביטוחשירותיבנקים
לרגולציהכפופיםפעמיםהרבההם
והםמידעלהעבירמהםשמונעת
שלהם.במערכותאותולשמוררוצים
רגולציהרואיםאנחנובאירופה
בדאטההמידעאתלשמורשדורשת
ספציפית".במדינהספציפיסנטר

החוקיםהגדרת
מרכזיבמקום

רמתכיחששותעלוהשניםלאורך
הציבוריהענןפלטפורמותשלהאבטחה
בכלאךמקומישרתשלמזונמוכה
מרביתאזרחייםלשימושיםהנוגע
חששותקיימיםכעתהופרכו.החששות
העבודהעומסישללביזורבנוגע
ובקונטיינריםשונותסביבותבין
ליישומיםשמאפשרתטכנולוגיה
גםמבודדבאופןלרוץולתוכנות
"הצורךשונים.שרתיםביןבמעבר
אחתלכלשונהבצורהמידעלאבטח
מבחינתרקלאקשההואמהסביבות
מבחינתגםאלאוסרבולעלויות
אבטחתשצוותירואיםאנחנוסיכונים.
עבודהסביבותלהוסיףמהססיםמידע
להםשישאומרזהכיסרבולוליצור

עליה"להגןצריכיםשהםסביבהעוד
שאנחנו"מכיווןגולדברג.אומרת
זהלניהולמשותפתסביבהנותנים
שלההחוקיםאתלהגדירשאפשראומר
האבטחהושמדיניותמרכזיבמקום
בצורההאלההסביבותבכלתיאכףהזו
יוכלהמידעאבטחתצוותאחידה.
מכלוההתראותהמידעכלאתלראות
אחד.במקוםהסביבות

ענייןאנתוסעםחוויםכבר"אנחנו
שמותוהרבהלקוחותאלפיבקרב
פתרוןפהשישרואיםהםכיגדולים
ועוזרשלהםלצרכיםעונהשבאמת
לאחרונהשלהם.ביעדיםלעמודלהם
שלענןבתשתיותהשקעהעלהכרזנו
לבנותכדימיליארדיםוכמהכמה
גולדברג.אומרתסנטרים"דאטהעוד
עללהכריזהראשונההייתהגוגל
לפניכבראנתוסכמופלטפורמה
הטעותעלחזרהולאשנתיים
לשוקלהיכנסכשאיחרהשעשתה
חודשיםזאתעםהתאגידי.הענן
עלגוגלשלהכרזתהאחריספורים
הכריזהשלההפלטפורמהזמינות
משלהפלטפורמתעלמיקרוסופט
ענניםמרובתולסביבההיברידילענן

eruzA.crA בשם
תשתיותבשוקששולטתאמזוןגם
דומהפלטפורמהעלעובדתהענן

SWA stsoptuOהכריזה בשם
ב"ביזנסדיווחלפישנה.לפני
לעבראמזוןשלהנטייהאינסיידר"
וסביבההיברידיענןשלאסטרטגיה
החברהאתהובילהענניםמרובת
השימושעלהאיסוראתלבטל
בכנסהדובריםידיעלהללובמילים

שעברבשבועשערכה tnevni:eR
ספקיותשאינןחברותגםתיבה.ראו
להפוךבמרוץמתחרותבעצמן
עומסיאתשתנהלהמרכזיתלמערכת
המבוזרים.העבודה

לגוגללעזוריכולאנתוסאיך
הענןספקיותמולבתחרות
הגדולות

אנתוסשלבבסיס"הטכנולוגיה
שניםהמוןהמוןכברבבנייהנמצאת
שזיהינובכךהייתהשלנווההצלחה
שלהמגמהאתמוקדםבשלבכבר
הםכילהצלחהזכוהםקונטיינרים.
בצורהלעבודלמפתחיםמאפשרים

שינוייםולעשותמהירהמאוד
קלה".בצורההפיתוחבסביבת

עצמהגוגלייסדהאותוקוברנטיס
שלהפופולרייםהפרויקטיםאחדהוא
במסגרתמדוברפתוח.בקודזמננו
מערכותלניהולשמיועדתעבודה
סקרלפיקונטיינרים.שלמבוזרות

xoRkcatS התוכנהחברתשל
בסקרשהשתתפומאנשי

לניהולבקוברנטיסהשתמשו
9102באביבשלהםהקונטיינרים
היהבעבר.8102בסתיו75לעומת
וירטואליותבמכונותלהשתמשנהוג
שונותאפליקציותלהריץמנתעל
זושיפריעומבליאחדשרתעל
מכונהשלהרצהזאתעםלזו.
שלמההפעלהמערכתעםוירטואלית
בזבזניתהיאאפליקציהכלעבור
האחרונותבשניםלכןבמשאבים.
ויותריותררחבלשימושנכנסים
יותרחסכונייםשהםהקונטיינרים
היישומיםביןהפרדהיוצריםהם
שרץהיחידהואיישוםכלכאילו
רציםאםגםהפעלהמערכתבאותה
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