שולחן עגול :האם DevOps
מאתגרת את המנמ"רים?
סיסמא או מהפכה?
משתתפי
השולחן
העגול
אלי טנא
מנחה הדיון

תודתנו נתונה לחברת נס טכנולוגיות על האירוח
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סנדרין קאלק ,מנהלת יניב סיירס טכנולוג
ראשי בApplication
תחום   DevOps
בחטיבת הבדיקות ,נס Delivery Management
טכנולוגיות
בחט’ התוכנה של HP
סנדרין ממובילות תפישת
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מאיה שנהב ,מנהלת

היועצים בקבוצת MCS

במיקרוסופט ישראל
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טומי קוויט הוא
הבעלים של חברת
הבוטיק WeChange

בעלת תואר ראשון בכלכלה ביחד עם שותפתו ,שירלי
רונן הראל ,הם מלווים
וניהול ותואר שני בניהול
ליניב מעל  20שנות ניסיון
מערכות מידע מאוניברסיטת ארגוני תוכנה בבניית
ה DevOps -בישראל,
בתחום ה  ,ITכולל מחקר
תהליכי ,DevOps
בעלת ניסיון מעשי מוכח
ופיתוח ותפעול בהם התמחה תל אביב.
אוטומציה ,מתודולוגיות
בניהול כולל של מחזור
בעלת ניסיון עשיר בתחום
בתחומים כגון ,DevOps
אגי’ליות ופתרון בעיות
חיי פיתוח תוכנה .בעלת
של פיתוח ,ארכיטקטורה
 Agile, Cloudו .Mobility
בארגון התוכנה .שירלי
נסיון עשיר בעיצוב
וניהול פיתוח תוכנה.
יניב כיום משרת כ Chief
וטומי הצליחו לשפר
ויישום משלוח רציף
היום מנהלת את
 Technologistשל
תהליכים במספר רב של
לפרויקטים בקנה מידה
היועצים בקבוצת הייעוץ
חטיבת Application
חברות ולסייע להם לחולל
גדול לצד מומחיות בהקמה    Delivery Managementוהפרויקטים במיקרוסופט
את השינויים הדרושים כדי
ישראל (Microsoft
וניהול צוותי  DevOpsבכלל ב  ,HP Softwareבתפקיד
להתייעל ולהתחרות טוב
העולמות .לסנדרין יכולת
.)Consulting Services
זה יניב אחראי על התווית
קבוצה המונה כ 15-יועצים יותר.
תוך
מתן פתרונות אג’ילים
החדשנות והאסטרטגיה
 WeChangeמדגישה
וארכיטקטים מהמובילים
שימוש בשיטות מתקדמות ,הטכנולוגית של החטיבה.
את בעבודתה את השינוי
כמוAgile testing,-
בתחומם בשוק הישראלי,
המחשבתי שצריכים לעבור
Kanban, Scrum of
המבצעת בין היתר
העובדים והנהלה במעבר
  Scrum, DevOpsוכמובן
פרויקטים וייעוץ בתחומי
לטכנולוגיות ענן והטמעה
ניהול פרויקט זריז .כל זה
 ALMו.DevOps-
של תהליכים רזים וזריזים
תוך דגש על שיפור תהליך
ואת הצורך “להתאים” את
ואופטימיזציה ,כדי להפוך
החליפה עבור כל ארגון
את פעילות התוכנה ליעילה
בנפרד .טומי ניהל ארגוני
יותר .בנוסף ,סנדרין
תוכנה ויחידות עסקיות
משמשת כמנהלת קבוצת
במשך יותר מ 20-שנים
יועצי ה DevOps -בנס
והוא בעל תואר ראשון
ומרצה מבוקשת באירועים
בפסיכולוגיה ומדעי המחשב
מקצועיים בינלאומיים,
ותואר שני במנהל עסקים.
יוזמת ומנהלת אקדמית של
קורס  DevOpsבמכללת
נס .
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 ITמגזין ירחון המחשוב העסקי של ישראל

צילומים :עומר ארמוני

5

אלי מנצור מנהל

פעילות Rackspace

ישראל

בעל תואר ראשון במנהל
עסקים ומומחה בתשתיות
ענן ו  .OpenStackמעל 15
שנות נסיון במכירות ועבודה
עם לקוחות Enterprise
בארץ ובעולם .בעבר שימש
אלי בתפקידי מכירות שונים
בחברת אמדוקס שם שיתף
פעולה עם חברות טלקום
גדולות כמו Verizon
וחברות אחרות .בעל הכרות
רבה עם פתרונות האירוח
והענן המנוהל והדרך
להטמעתם .ב Rackspace
מציע אלי ללקוחותיו
 Fanatical Supportלשם
השגת יעדיהם העסקיים
והצלחה בפרויקטי הטמעת
מתודולוגיות עבודה חדשות
וטכנולוגיות ענן.

6

מאיר אדלר Director -
Presale & CTO
בחטיבת -CAישראל
בקבוצת ,NessPRO

קבוצת מוצרי התוכנה
של נס ישראל

מגדיר ומיישם את
אסטרטגיית החברה
בשוק המקומי .אחראי
לתכנון וביצוע של מכירות
בהיבטים הטכניים אצל
לקוחות החברה ושותפים
עיסקיים .שותף בבנייה
והקמה של פתרונות CA
אצל לקוחות הEnterpise-
בשוק הישראלי .ממוקד
בתחומי התוכנה ב25-
שנים האחרונות ובעל
ניסיון עשיר בתחומי IT
Managment, Secirity,
DevOps, Mobile
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ארז שמש ,מנהל עיסקי
של יחידת הענן ביבמ

אחראי על תחום פיתוח
בענן  ,PaaS, DevOpsמובייל
וטכנולוגיות ענן פרטי ,מסייע
לארגונים לבצע את
הטרנספורמציה הדיגיטלית
לענן ,הן בהיבטים
הטכנולוגיים והעסקיים .ארז
הצטרף לקבוצת התוכנה של
יבמ בשנת  ,2010בתפקידו
האחרון ניהל את תחום
Cloud and Smarter

 .Infrastructureבשנת
 2007הקים את הסטארט-
אפ Qwijiבמטרה לייצר
חוויית גלישה ייחודית
במסך הגדול .לפני כן
החזיק ארז בתפקיד
דירקטור טכנולוגי בקומברס
אירופה .בעל תוארB.  
.Scבניהול טכנולוגיה.מלבד
התשוקה לעבודה ,מחזיק
באוסף של ספרי בישול ואוהב
לבשל למשפחה ולחברים.

 DevOpsהיא מתודה חדשה
סדורה לפיתוח תוכנה .בניגוד
לשיטה המסורתית ,הפועלת
ב’טור’ וצורכת על כן זמן פיתוח רב לצד
הליכים מסורבלים של בקרה ואישור,
‘ ’DevOpsמציגה אלטרנטיבה המאפשרת
פיתוח יישומים מהיר הנשען מחד על שינוי
תרבות ארגונית ומערכת היחסים בין הפיתוח
לתפעול (וזה מקור שמה Development
 ,)Operationומאידך מציע פלטפורמה
וסביבת פיתוח המאפשרת פיתוח ‘מקבילי’
של יישומים ואפליקציות (שהם במידה רבה
אותה גברת בשינוי אדרת) – תוך אבטחת
מקסימום מהימנות בחיבוריות וההתאמה
בין החלקים השונים של היישום.
תפישה זו בהחלט מאתגרת את המנמ”ר
הקלאסי ונובעת מהמעורבות הגוברת של
מנהלים בארגון בתהליכים (ובדרישות/
צרכים) ליישומים המשרתים אותם.
האם  DevOpsתחולל מהפכה בתפישת
מערכות המידע הקלאסיות? תהפוך אותן
מ’פילים’ איטיים ובטוחים ל’צ’יטות’ מהירות
המגיבות מידית לצרכי הארגון? האם התהליך
יתרחב ויחדור לארגונים בסיוע/התנגדות של
מחלקות המידע? האם תתחולל המהפכה או
ששוב תחלוף לה האופנה בתוך שנים ספורות?
על אלה התכנס פאנל מומחים ופעילים לדיון
וליבון הנושא .הושבנו את האנשים שחושבים
ש  DevOpsהוא ‘הדבר החם הבא’ .והם סיפרו
לנו על עמדתם ודעתם.
אלי טנא (מנחה) :שלום לכולם .הנושא של
השולחן העגול היום הוא “ ,DevOpsסיסמא
או מהפכה” .או ליתר דיוק ,האם מדובר
באופנה חולפת ,או משהו שיישאר פה.
ראשית רצוי ,כשמתחילים לדבר על משהו,
להסביר מה זה ‘.’DevOps
אני מציע ,שהמארחת שלנו ,שהיא מנושאי
הדגל של התפישה ,תגדיר מה זה בכלל
.DevOps
סנדרין קאלק :אוקי .מדובר בתפישת
עולם ,שבאה בהלימה עם מתודולוגית
( .AGILEשיטת פיתוח תוכנה זריזה במיוחד
המתבצעת באמצעות שילוב מספר צוותים
הבאים מתחומים שונים ופונקציות שונות
בארגון -א”ט ).היא אמורה לשפר תהליכים,
משלב האפיון עד שלב ההטמעה ,היא
משלבת תהליכים של אינטגרציה מתמשכת
ורכיבים המכינים את היישום לפריסה בצורה
אוטומטית .היא מאפשרת ,בכל שלב של
הכנסת קוד חדש למערכת בקרת התצורה
לבצע ‘אוטומציה’ של פריסת היישום בסביבות
ידועות מראש ( ,(automatic deploymentכך
שכל התהליך הזה אמור להתחולל בצורה
אוטומטית .והסביבות אמורות להיות מוכנות
בכל רגע נתון  ,on demandומנוטרות באופן
מושלם.
התפיסה הזו משלבת בתוכה גם תרבות,

המשלבת בתוכה תקשורת בין אנשים
ומחלקות בארגון ,וכמובן ,knowledge sharing
החשוב מאוד להשלמתה המוצלחת.
בגלל שהיא חולשת מקצה לקצה ,משלב
האפיון עד שלב ה ,deployment-צריכה להיות
הלימה והבנה של כל ‘מעגל החיים’ ,איך
מחברים את כל המודולים לתוכנה ש’מנגנת’
כתזמורת.
אלי טנא :מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין

סנדרין קאלק

יניב סיירס

המתודולוגיה הזו ,לבין מה שיש לנו באופן
מסורתי .ולמה אנחנו מדברים על ‘מהפיכה’?
מאיר אדלר :פשוט .אם אנחנו מסתכלים
כרגע על ארגונים ,או איך ארגונים עובדים
היום ,יש כמעט נתק מוחלט בין גופי הפיתוח
לבין גופי התפעול .כיצד בעצם נראה הארגון
כיום? בואו נעשה אנלוגיה למשהו שהוא יותר
עסקי ,שקל יחסית להבין .מנכ”ל מחליט על
יוזמה עסקית חדשה .הוא מבהיר ומאציל
סמכויות על מנהלי קווי המוצרים ואלה
בתורם צריכים להתארגן עם פתרונות וכלים
למימוש .משלב “הטלת פצצת המשימה” כל
אחד מהמנהלים צריך לדאוג למימושה –
אבל בלי סינרגיה ביניהם – הדבר לא ייתכן
בתנאי השוק .את הדרישה המפורטת צריך
לגבש סמנכ”ל השיווק – אבל המנמ”ר/מנהל
הפיתוח הוא זה שאמור לייצר ‘מצע אפקטיבי’
לחלק משמעותי מהמימוש .העדר תקשורת
ביניהם ועבודה משותפת לא יאפשר להשיק
מהלך אפקטיבי מהיר .העדר כלים לפיתוח
‘מקבילי’ לא יאפשר פיתוח אפליקציה מהיר.
כאן נכנסת לתמונה מתודולוגית .DevOps
צוות הפיתוח עובד במקביל .הוא מייצר

‘אב טיפוס’ במהירות שיא ומסוגל להביא
לתפעול ,לבדיקות ולקידום מהיר של הפריסה
הסופית .ללא תפישה זו ,ההשקה של מבצע
ראש השנה תתרחש אולי בסוכות ...זו הסיבה
שאנחנו מדברים על מהפיכה ,כי בסופו של
דבר המטרה היא לקרב את עולם הפיתוח
לעולם התפעול ולהפוך אותם לאחד ,עד כמה
שניתן .זה מצריך בראש ובראשונה שינוי
בתרבות הארגונית.
לוקח זמן לבצע שינויים ארגוניים מרחיקי
לכת ,אבל מחקרים מלמדים שארגונים שהלכו
לשם ,שיפרו את היכולת שלהם לקחת רעיון
וליישם אותו באופן דרמטי.
אלי טנא :בעצם ,מדובר על קיצור זמן והאצת
תהליכים עסקיים?
מאיה שנהב :אכן ,וזו בדיוק המטרה של
 .DevOpsאומנם ההשקעה בביצוע השינוי
התפישתי היא מאוד גדולה ,אבל התשואה
מדהימה בכל הקשור ל.time to market-
היכולת בהמשך ליישם שיפורים משלב
הרעיון ,לשלב שבו יש לך מוצר עובד שמגיע
ל ,end user-מתקצר באופן דרמטי .זה הופך
להיות יתרון תחרותי משמעותי בשוק למי
שהטמיע את המתודולוגיה הזו .אוטומציה של
הפריסה הסופית היא אחד הכלים הנמצאים
בבסיס של המתודולוגיה .היא שומרת על
עקביות ואחידות .כידוע ,פעולות ‘ידניות’
מועדות לשגיאות ותלויות בקצב הפרטי של
המפתח .העברתם לתהליך אוטומטי משחרר
את המפתח ‘האינטליגנטי’ מלבצע פעולות
מונוטוניות .אם נבצע תהליכים אלה בצורה
אוטומטית ,נשקיע בלבנות אותם ,בלבדוק
אותם ,ונדע שהם עובדים ,זה לא יבוא על
חשבון האיכות ברמה של  90%לפחות.
אלי טנא 90% :זה לא מספיק...
מאיה שנהב :נכון ,אבל לעומת פיתוח רגיל,
רווח הזמן מאפשר טיפול מקסימלי בכך בזמן
מינימאלי עוד לפני היצור .הרווח האיכותי של
פיתוח מסורתי מתגמד מול יתרונות .DevOps
כאן ,בגלל הקצב המהיר ,וכאשר עוסקים
בסביבות ענן ומוצרי  ,SaaSאז הפיצ’רים
משתחררים הרבה יותר מהר.
כן ,היו ‘פדיחות’ ,לא נעים לומר .אני חושבת
שכולנו סביב השולחן מכירים תקלות שקרו
לכולנו ,אבל החוכמה היא ללמוד מכך,
ולעשות את ה roll back-בזמן .אם יש לך
את מתכונת העבודה והפתיחות ,אז השד
לא נורא כל כך.
יניב סיירס :יש טכניקות להתמודד עם זה.
אמנם יש פה סיכון מסוים באיכות ,וסיכון
לפספס דברים כשרצים כל כך מהר ,מה שעלול
להשפיע על המוצר הסופי ,אבל הפיתוח
המהיר של ‘אב טיפוס’ מאפשר תיקון מהיר
בלי לפגום מהותית בלו”ז .אנחנו קוראים
לזה.think fast or fix fast ,
גם שילוב אוטומציה בפיתוח ,מאוד קריטי.
זה כולל העברת חלק מהאחריות של הבדיקות

למפתחים עצמם .ברגע שמפתח משלים
‘חבילה’ הוא מחויב לבצע בדיקת איכות
לפני העברתו לחוליה הבאה ,לבצע את
הטסטים בסביבות שונות ,לוודא שזה ‘רץ’
הן מבחינת מערכות הפעלה ,בראוזרים וכו’.
ורק אחרי זה – להעביר ...בנוסף’DevOps‘ ,
מציעה אמצעים נוספים לצמצום סיכונים .גם
אם משיקים את המוצר עצמו – ניתן לבצע
בהתחלה ‘פיילוט’ לחלק קטן מהלקוחות –
לבצע טסטים מסוגים שונים המהווים בקרת
איכות טובה יותר מכל בדיקה ‘תיאורטית’.
בהתאם למשוב הלקוחות (פעיל וסביל כאחד)
משיקים בסופו של דבר את המוצר הסופי.
נכון ,יש פה כלים טכנולוגיים ,אבל זה בהחלט
הרבה יותר מכך .אני מסכים שזהו שינוי
תפישתי מהותי של הארגון כולו הכולל גם
שינוי של תהליכים ותרבות ארגונית.
אלי טנא :אני מבין שהמתודה הזו נולדה,
בעצם ,ממפתחי האפליקציות הטריוויאליות
יחסית לסלולר .אתם ,בעצם ,מציעים
העתקה של ה’בלגן’ שלהם לתחומים
ויישומים הרבה יותר מורכבים.
ארז שמש :אני חושב שזו תוצאה של הכרח
עסקי .אם ניקח עכשיו ארגון פיננסי שמתמודד
עם חברה כמו ‘בלנדר’ (אתר מימון חברתי
מקביל.א”ט) .או גוף דומה חייבים להסתגל
לכללים החדשים .אם עד כה בנק מסורתי
היה מוציא גרסה מרכזית אחת לשנה ,ועדכון
משני אחת לחצי שנה ,אז להישאר בקצב
הזה זו התאבדות עסקית .עד עכשיו ככה היו
מתורגלים .פתאום ,מישהו ‘הזיז את הגבינה’.
במובייל ,אם אתה לא מגיב תוך שבועיים-
שלושה אתה לא במשחק .אני מסתכל היום
על בנק לאומי (כלקוח) ,),עברנו לקצב כזה .כי
אין ברירה .ועכשיו הם עסוקים בשאלה לא
“האם” אלא “איך עושים את זה” .ומתודת
‘ ’DevOpsהיא המענה.
ההכרח מבחינתם נובע מצרכי השוק ויכולת
המענה לתחרות .והם נמצאים רק בתחילת
המרוץ באופק כבר מתחבאים להם ה’ארנקים’
של אפל וגוגל כמחוללי שינוי נוסף ומהותי.
הם צריכים להסתגל .לדרוש ולקבל פידבקים
כל הזמן ,לזכות ב’סטארים’ באפ-סטור .אם
הם לא ישתנו במהירות הם עוד ימצאו עצמם
מחוץ לחלק ניכר מהעסקים של מחר...
אז ההכרח מבחינתם הוא להתחיל להתאים
את עצמם עכשיו .זה מחייב מהירות וגמישות
בקבלת החלטות וביצוע .אם נסתכל על
שדרת המנמ”רים ומנהלי מערכות המידע
להיום נמצא שכבר כמעט אין ביניהם כאלה
“שיושבים  20שנה” .ההנהלות של הבנקים
הבינו את התפקיד והחשיבות של טכנולוגיית
המידע והם מביאים את הכישרונות שיכולים
וחייבים להתמודד עם השינוי הזה.
אלי טנא :אני חייב לומר שזה טוב ברמת
ההצהרה .אבל אני ממש לא משוכנע
ש’הגאים והאמיצים’ באמת כבר שם
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בארגונים הגדולים...
טומי קוויט :נכון שמי שמפתח אפליקציות
ומוצרים יחסית קטנים בסביבת הענן
אכן שם .אבל גם הרבה מאוד ארגונים
טכנולוגיים ,שהם לא ארגונים ש’רק’ מפתחים
אפליקציות ,הולכים לכיוונים של .DevOps
אנחנו מדברים על מגוון של חברות תוכנה
שהבינו שהשיטות עבודה המסורתיות שלהן,
שעלו כאן קודם ,פשוט לא עובדות יותר.
השקעת האנרגיה העצומה בתהליך המסורתי
פשוט לא יעילה ומשאירה אותם בנחיתות
עצומה .הם למדו שיש דרכים להפוך את כל
התהליך הזה להרבה יותר רזה ויעיל ,ולהגיע
בזכות זה מהר לתוך השוק .עבורם החזר
ההשקעה ( )ROIהוא מאוד מהיר.
אלי טנא :יש לך דוגמה יותר ספציפית
ומעשית?
טומי קוויט :בהחלט .אנחנו עובדים עם
חברת תוכנה שהיא מובילה בתחומה בעולם
( 600-700עובדים) .היא מבצעת כיום
 100-150פרויקטים ללקוחות כל שנה .הם
החליטו להכניס מתודת  DevOpsבחטיבת
הפרויקטים שלהם .הם באו ואמרו :אנחנו
עובדים מעט בתפישת  .AGILEהפיתוח יודע
לייצר לנו איזשהו מוצר .אבל ,יותר מחצי
מההכנסה שלנו מגיעה מאנשים ,שהעבודה
שלהם זה ללכת ללקוח ,להגדיר אתו איך
נעשית הקסטומיזציה של הפרויקט .אנחנו לא
חברת סטארט אפ‘ .רק’ מבצעים פרויקטים.
אלי טנא :שמתומחרים ‘פיקס’...
טומי קוויט :נכון ,בין היתר .אבל בעקבות
הכנסת מתודולוגיות  DevOpsהחברה
הצליחה להפוך את התהליכים לזריזים יותר,
להפנים יותר סבבי משוב מהלקוח בחלון
זמן קצר ולשנות לחלוטין את לוח הזמנים
של תהליך ההטמעה והשלבים השונים
לקראתה .עם יותר אבני דרך ניתנים למשוב
חוזר ולבדיקות גם מול לקוחות הקצה .זה
הכריח אותם להכניס  .DevOpsכי אם בעבר
לקח לסגור גרסה חצי שנה ,כיום זאת לא
אופציה עסקית ללקוח .ורק אם אתה מכניס
אוטומציה ,ואם אתה משלב בתוכה גם את
השינויים הארגוניים הנדרשים ,תוכל לעמוד
בקצב הנדרש.
18

בנוסף ,הם יזמו מעבר לשיטת תמחור אחרת.
הם הבינו שהם יכולים לייצר סביבת ענן
עבור הלקוחות ולחייב בצורה גמישה.
מאיה שנהב :אני דווקא חושבת שארגון שיש
לו מחלקת פיתוח ,שמייצר תוכנה שמגיעה
למשתמשי הקצה ,יכול בהגדרה לייצר בקלות
רבה יותר את הסבבים המהירים לקבלת

מאיה שנהב

משוב ,ולשפר את התוכנה ואת התחרויות של
הארגון שלו .אתה מתאר ארגון שלקוחותיו
הם המנמ"רים .באופן פרדוקסלי ,מולם יותר
קשה – למרות שהם נהנים עיקריים מכך.
אבל זה מחייב אותם לשינוי תפישתי מהותי.
הם חייבים להפנים שכבר אי אפשר לבנות
תכנית חומש .תכנון כזה הוא לא רלוונטי.
מאיר אדלר :אתן לכם רק דוגמה אחת .אנסה
לחבר את כל העולמות ביחד .גם מעולם
המובייל ,גם ארגונים קטנים ,וגם ארגון שהוא
ארגון ענק.לא אנקוב בשמות ,אך מדובר בבנק
גדול באירופה .לפני כשלוש-ארבע שנים הם
הבינו שקיימת נטישה של לקוחות ,מכיוון
שאפליקציית המובייל שלהם לא סיפקה את
הלקוחות .באותה עת עבדו בשיטת water
 fallמסורתית ,עם גיבוי ונהלים ‘כבדים’,
עם מיינפריים ומה לא – כבד ,אמין ,כמו
שבנק צריך לעבוד .אבל אז הסתבר שהדור
הצעיר רוצה לעבוד עם מובייל ,ולהם לא
הייתה אפליקציה נאותה בסביבת מובייל.
הם קיבלו החלטה אסטרטגית ,להקים צוות
פיתוח חדש ,שמפתח בשיטת  ,AGILEאשר
יפתח אפליקציית מובייל .הביאו חבר’ה
צעירים ,סטארטאפיסטים בעיקרם ,ואמרו:
“תשמעו חבר’ה ,מעכשיו אתם עושים פיתוח
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מובייל .נעבוד במתודת  .DevOpsכאשר
הכוונה הייתה לייצר גרסה מהירה ,לשחרר
לפיילוט ולדרוש מהלקוחות פידבק מהיר,
תוך התחייבות למענה מהיר ( .)SLAדיברו
על עדכון גרסאות תוך שבועיים-שלושה
וזה מה שקרה .נכון להיום ,הם מייצרים
לאפליקציה  7000עדכונים בחודש .תזכרו,
זה בנק ענק .כל עדכון חל על מאות אלפי
משתמשים .בחשיבה במודל הישן – זה היה
לוקח עשור...התוצאה לא אחרה  -הנטישה
של הלקוחות פסקה .ובנוסף – רוח חדשה
לגמרי החלה מנשבת ביחידת המחשב של
הבנק...
אלי מנצור :ארז דיבר קודם על הצורך
של הארגונים הגדולים ,לעבור להשתמש
במתודות החדשות כדי להתחרות בשחקנים
החדשים .בעולם ,המגמה כבר קיימת בגדול.
הצפי שלהם הוא לחיסכון של מיליוני
דולרים והרבה מאוד שנות אדםTD Bank .
לדוגמא ,מבצע את התהליך הזה .מה שיפה
בשינוי הזה ,היא היכולת של ארגון גדול,
להתחיל להשתמש בקוד פתוח – וחשיבה
פתוחה .בנוסף ,רואים בחירה של ארגונים
גדולים ל’לכת’ לתהליכים מבוססי ,DevOps
לתפישות חדשות בלי לפחד .זה מרחיב את
מגוון הטכנולוגיות ,ויכול להביא אותם
לחיסכון אדיר – ולרלבנטיות בעתיד.
החשיבה ש”אפשר לעשות את זה בצורה
אחרת” .מאפשרת עצמאות רחבה בכל מובן –
גם בתפישת הפיתוח אבל גם בממדים אחרים
(תשתיות ,גיבוי אחסון ,שימוש בטכנולוגיות
וכלים מבוססי קוד פתוח כמו OpenStack
ועוד) – להיפטר מקיבעון ולחשוב ‘גמיש’
חשוב לא פחות מהטכנולוגיה.
ארז שמש :מעניין ,שכל דבר מעלה עוד
הקשר .דיברתי קודם על הכרח ,אבל לא
רק .אם מסתכלים ,מדובר באמת בתהליך
של שנים של אבולוציה.
עכשיו ,תסתכל על הארגונים שדיברנו עליהם.
בדרך כלל יש שם מתכנת .עובד  20-30שנה
בחברה .הם פעם היו צעירים .וכבר לא .מולם
ניצבים אותם בני  15או  ,16שהיום הם
כבר סטארטאפיסטים ,איזה הבדל תהומי.
הצבא כבר הפנים שהוא צריך להיערך לשינוי.

הוא לא יכול לקלוט את הדור החדש בכלים
ישנים .ובהמשך – גם השוק ,שיקבל ‘חולי
מקלדת’ עם  12-15שנות ניסיון בגיל  25לא
יכול לקלוט ולהתייחס אליהם כמו אל הדור
הקודם .הם נולדו לתרבות של  .DevOpsעם
קהילה ועם סבבי משוב מואצים כדרך חיים.
ארגון שלא ייערך לכך – לא ישרוד .הוא לא
יהווה אופציה למוכשרים באמת .ואז ,הבעיה
לארגון תוכפל פי כמה.
מאיה שנהב :זה משפיע אפילו על היצע
הקריירות .מקצוע ‘בודק התוכנה’ לדוגמה,
הופך להיות מקצוע לא רלוונטי .לקראת
השולחן העגול בדקתי ומצאתי שלדוגמא,
בצוות הפיתוח של ויז’ואל סטודיו ,אין יותר
פונקציה כזו שנקראת  .Test Engineerכולם
“דוו-אופיסטים” שזה הז’ארגון לדור חדש
של המפתחים.
כולם מעורבים בתהליך הבדיקה ,אין כבר
יותר את ההוא שבא ,עושה שלושה קליקים
על המסך ,ובעצם בודק את איכות תוכנה.
הכול צריך להיות אוטומטי ובאמצעות קוד/
תוכנה .אם זה לא אוטומטי ,זה פשוט לא
משתלב בתוך כל הזרימה של הצוות .זה
התוצר הטבעי של .DevOps
אלי טנא :כלומר מייתרים את הנושא
של ‘גרסאות רשמיות” עם סבבי משוב
‘כבדים’?
מאיה שנהב :נכון ,בדיוק.
סנדרין קאלק :והייתי מוסיפה ,שעל פי
התוצאות נראה שהאיכות לא נפגמת .אני
בטוחה שאם נאמץ את תפישת  AGILEואת
מתודת  ,DevOpsאנחנו משחררים מוצרים
בדוקים יותר ,איכותיים יותר ורלבנטיים
יותר למשתמש.
נוצרת תרבות של משובים סדורים ושגרתיים
המאפשרים לכל מפתח בדיקות סדורות על
בסיס יומיומי .הוא לא צריך לפנות למנהל ,it
לבקש איזשהו משאב רשת ,מחשב או בחינת
 QAחיצונית .בנוסף ,הבדיקות האוטומטיות
שכלולות בתהליך ,מכסות בערך  80אחוז
מהבדיקות החיוניות.
וכל המטרה באמת ,זה להפוך את כל
התהליכים הידניים לתהליכים אוטומטיים,
ולפנות את הידיים לאתגרים אחרים.
אלי טנא :נשמע כאילו אנחנו בכלל מיותרים
בתהליך הבדיקה...
יניב סיירס :יש בכך משהו .אכן ,התהליך
הגמיש מאפשר למפתח להגדיר את התשתיות
שהוא צריך ,להגדיר את הבדיקות ,ולהשתמש
בכל הכלים שהוא צריך ,בצורה של קוד .יחד
עם זאת ,אני חושב שזה מאוד תלוי בסוג
הפרויקט ובנפח הפרויקט .השינוי ארגוני
הנזכר ,האחריות שעוברת למפתח ,בהחלט
מטילים הרבה יותר אחריות על המפתחים.
על פי הניסיון שלי ,ככל שהפרויקט יותר קטן,
ישנו יותר סיכוי שאותו בן אדם ,שהוא גם
המפתח וגם בודק ,וגם אחרי זה לפעמים,
הוא גם מתפעל ,הוא “הכול כלול” .בארגונים
יותר גדולים ,או בפרויקטים יותר מורכבים,
עדיין נדרשת התמחות וחלוקת אחריות.
מפת יחיד לא יכולה לתת תוצאה בדוקה
ומושלמת .נדרש בודק מקצועי שמשלים
את התהליך בצוותא עם המפתח.
מאיה שנהב :אבל הוא לא בודק ידנית,
יניב סיירס :לא ,הוא לא בודק ידנית,

מאיה שנהב :אבל במקרה זה צריכים בודק
תוכנה עם כישורים של מתכנת .אי אפשר
להסתפק בבדיקה בסיסית.
יניב סיירס :נכון ,אבל עדיין חייבים לפצל
את הפיתוח מהבדיקה והאישור.
אלי מנצור :אחד הדברים היפים שאנחנו
רואים ,שקשור לאיכות ולכלים החדשים,
באופן שאנחנו משתמשים בהם ,זה היכולת
לעשות בקרה ( )monitoringעם משמעות .אם
בעבר ,הדאגה של מפתח הייתה ,שהתוצר ‘לא
ייפול בריצה’ היום ,ב ,real time-נדרש ממנו
לבדוק שהקוד פועל ,נכנס ל,production-
שעות אחרי או דקות אחרי ,ומול המסכים,
אנחנו יכולים לראות את ההשפעה של אותו
קוד ספציפי על תוצר או תוצר ביניים .יכולים
לראות את ההשפעה על הפרפורמנס ,כיצד
פועל ה ,flow-ניתן לזהות כשלים וחולשות
ב real time-ובסופו של דבר ,המפתח יודע
ואחראי להשפעה של הקוד שלו על התוצאות
העסקיות של הארגון.
זה מדהים ,אתה לא רק כותב קוד ,אלא אתה
יודע כמה מתממשים משרת הקוד ,וכיצד
משפיע הקוד על הצלחת המוצר.
מה שיפה בזה ,שאם התהליך ‘שבור’ באיזשהו
מקום ,או יש בעיות פרפורמנס ,אפשר לתקן
ב’קליק אחד’ – ‘לא קרה כלום’ .יושבים
בצוותים המשותפים עם התפעול ,חושבים
איך אפשר לעשות את זה אחרת ,ומשפרים
תוך שעות...
אלי טנא :הגיע הזמן להציג את הבעיה
האמיתית .ארגונים לא אוהבים שינויים.
ומי שנמצא בעמדת כוח כמו המנמ”ר
לא אוהב לוותר עליה .אז איך משכנעים
אותו? הנוכחים כאן שייכים לצד ‘המוכר’.
המנמ”ר נמצא בצד השני .איך תשכנעו
אותו?
ארז שמש :תיקון קטן ,אנחנו גם מפתחים
תוכנה בסוף ,אתה יודע ,כלומר זה אנחנו
בתי תוכנה שמפתחים ללקוחות .קצת כמו
המנמ”ר.
אלי טנא :נכון ,אבל זה לא העיסוק המרכזי
שלכם  .והשאלה היא באמת ,איך מחוללים
שינוי? כי מהפיכה ,בהגדרה ,זה שינוי
מהותי .ואם הוא לא קורה ,אז זו אופנה
חולפת..
טומי קוויט :אז כמו תמיד ,מתחילים
מהכאבים .אנחנו יושבים מול מנכ”ל ומול
המנמ”ר ,ושואלים אותם מה כואב .בדרך
כלל ,המנמ”רים יספרו את הסיפור של מחסור
בתקציבים .בצמוד – יטענו שהם צריכים
להגן על עצמם מול הטענה שהם ‘מעכבים’
את הארגון .מולם ,בא המנכ”ל ו’פמליית’
התפעול ורוצים ‘כאן ועכשיו’ לממש ‘רעיון
שיווקי ענק’ שאפשר לממשו רק עם איזו
אפליקציה שובבה שקשורה למתן הנחות
מדהימות למי שמתקשר רק לבני המשפחה
מחוף הים ...ולכך אנשי השיווק מפתחים
תוך יום-יומיים קונספט שיווקי ופרסומות,
ומה לא .ואז מגיע המנמ”ר ו’מקלקל’ החגיגה
בטענה שצריך שלושה חודשים לייצר ...בגלל
מאות סיבות טובות .ועד אז ,כבר יגיע החורף,
לא יהיו אנשים בים ,והמתחרים ‘יגנבו’ את
הלקוחות הצעירים...
ככה זה בכל ארגון ,יש טענות קבועות מול
ה ,IT-שהם מחוללי ‘מעצורים’ בפעילות

העסקית .לכך נוסיף ,את הטענה הקבועה
של המנמ”רים ,שהם ‘מוציאים את הנשמה’
מול הדרישות ,ואז אומרים להם שזה לא
מה שהיה צריך ,אוקי?
כאבים אלה הם ההזדמנות של מחוללי
השינוי ,אנחנו ,מראים להם כיצד התפישה
של  DevOpsמייצרת תחושה הרבה יותר
טובה של שיתופיות והידברות בין הפיתוח
לתפעול .האחריות היא משותפת  -וכולם
תורמים לתהליך יותר מהיר ויותר רלבנטי.
כי אם כולם מעורבים בתהליך ,לכולם יש
את אותה מטרה להעלות את זה לאוויר ,יש
להם כלים משותפים שיכולים לעשות את זה,
וקיים תהליך הוליסטי מובנה שמסתכל על
זה ,אז הם בהחלט מכוונים למטרה משותפת
– והסיכוי להצליח גדל.
גם אם יש פספוס ,תקלה – הטיפול והתיקון

טומי קוויט

אלי מנצור

מהירים הרבה יותר .לא משנה אם מדובר
באפליקציה פנימית ,או כזו המכוונת ‘החוצה’
למשתמשים חיצוניים ,הלקוחות .הפנמת
הרעיון – היא אמצעי מנצח לביצוע השינוי.
מאיר אדלר :אני חושב שיש דרך .הרעיון הוא
בהחלט לנצל ‘קשיים וצרות’ של המערכת,
כאלה שיכינו את המנמ”ר לשינוי .אבל  -על
פי ניסיוני לא די לספר לו על הבעיות ,צריך גם
להביא כלים מוכחים להתמודד איתן .אפשר
לגייס את התפעול – אבל אי אפשר למכור
מתודה בלי הכלים למימוש .היועץ ייעץ –
אבל ספקי הפלטפורמות חייבים להביא את
הכלים נכונים במקביל ...לפעמים פותחים
דלת לא אצל המנמ”ר אלא אל בעל העניין
העיקרי בארגון .אבל ,חייבים להתמודד עם
התנגדויות צפויות של המנמ”ר .חוץ מהאמת
הטהורה צריך להראות גם לו “what’s in it
 ,”for meאיך זה יעזור לו לבצר את מעמדו.
אלי טנא :אתה מבין ,ש’מה יוצא לי מזה’
הוא כוח מניע עצום לכל בעל תפקיד.הוא
מחפש ‘שינוי משפר מוכח”...
מאיר אדלר :זה בדיוק העניין .בגלל זה אני
אומר שההפרדה פה היא ברורה .נכון ,כי אתה

לכאורה לא מזוהה .כשאני או ספק אחר
מגיע לארגון הוא/אנו מאוד-מאוד מזוהים.
תמיד נחשדים כמי “שבאים למכור” והפעם
“ .”DevOpsכאשר חברת ייעוץ מגיעה ,היא
נתפסת כ”מקצוען שמעוניין לשפר ,לעזור”...
ולכן הם אלה שיכולים יותר להשפיע על
התהליך .אגב ,לדעתי ,המנמ”ר הוא הכתובת
ה’שניה’.
מאיה שנהב :אני חושבת שאתה חייב
ספונסר ברמה גבוהה ,בשביל להצליח
בתהליך  DevOpsזה לא משהו שיכול
לצמוח מלמטה באמת .בשביל להצליח,
צריך מחויבות הנהלה רצינית.
סנדרין קאלק :אני חושבת שחייבים להוכיח
את ה ROI-של התהליך .דיברנו על כאבים
ודיברנו על משאבים .למנמ”ר ,היודע שהוא
משלם לפי תוצאה ושימוש הרבה יותר קל
להחליט (ופחות מסוכן) .זה משהו שהוא
מאוד-מאוד חוסך לארגון .סביבת הענן
מציעה לא מעט פתרונות כאלה למנמ”ר
שרוצה לייעל .בסופו של יום ,מה שמשפיע
זה באמת עלויות וכסף .כמה הוא חוסך –
במשאבים ישירים וביתרונות נגזרים .אבל
להוכיח משהו ממשי .להוכיח שבאג המתגלה
בפיתוח ‘מרוויח’ בגדול על זה המתגלה
ב’ייצור’ וההפעלה .כמה יש להשקיע במשאבי
מחשוב עד לשלב המוצר ש’עובד’ .אם ניתן
להציג את הנתונים האלה  -מנצחים.
דיברו על ארגנים פיננסיים  -אני בדיוק
חוזרת מאחד הבנקים הגדולים .הם רוצים
לצאת עם פרויקט דגל מבוסס .DevOps
אני צריכה לבוא ולעזור להם ,איך לאמץ
את השיטה.
אלי טנא :מי הוביל את התהליך בארגון?
סנדרין קאלק :מנהל הטכנולוגיות (.)CTO
הוא הרים את הכפפה .מרבית הספקים
היו שם .ניסו למכור כמה שיותר כלים
וכמה שיותר זה ,מהרגע שהם הבינו שהם
הולכים לכיוון .ועדיין ,מה שחשוב ללקוח
זה מה ההשקעה הנדרשת – עוד לפני “מה
אני מרוויח מזה” .כמי שעוסקת בייעוץ
ואינטגרציה – הראיתי את  2צידי המשוואה.
מה שעניין אותו יותר היה ‘כמה זה יעלה
לי’ ,הוא בהחלט רצה לגדר את הסיכון .כמה
הוא צריך להשקיע ,כדי שזה יחסוך לו .ורק
אחר כך – מה ‘יוצא מזה’ .להערכתי ,מנמ”ר
‘קלאסי’ יהיה במצב לא נוח בשלב זה .וצריך
להתמודד עם זה.
אלי מנצור :בהקשר למה שאת אומרת,
אני גם נתקל בארגונים שהעובדים ,צוותי
האופרציה והפיתוח ,מבקשים מההנהלה
שלהם ללכת לכיוון הזה .מציגים להם את
היתרון לארגון ,מקיימים דיונים מוקדמים
בארגון.העובדים רוצים להגיע לשם ,מבינים
את היעילות ,יודעים איך סביבת העבודה
שלהם תשתנה ,זה כבר לא ‘באז וורד’ .הם
מתחילים לחולל שינוי.
אלי טנא :מה שאני מבין ,זה שאתה הולך
לתוך הארגון ,לא למנמ”ר שעלול לאבד
מכוחו ,אלא לשכבת ביניים...מיסיונר
אמתי...
אלי מנצור :בסופו של דבר הכול נעשה
בשיתוף פעולה בין הצוותים גם אם היוזמה
מתחילה משכבות הביניים.
ארז שמש :בהחלט יש אנשים בפנים

שמאבדים מעמד או כוח ,מישהו מה-
 operationsאו מה .deployment-דווקא
המנמ”ר ,במקרה הזה ,הוא לא זה שמאבד
מכוחו .במקרה של  ,DevOpsהכוח לא עובר
אל מחוץ למחלקת ה .it-התפישה מדברת על
מיזוג בין תפעול לפיתוח .זה גם מקור השם.
שני התחומים נמצאים תחת המנמ”ר בהרבה
ארגונים .מנהל תשתיות יכול להרגיש לא בנוח
עם זה ,מנהל הפיתוח יכול להגיש לא בנוח
עם זה ,אבל דווקא המנמ”ר הוא זה שצריך
להיות פה הגורם המוביל .זה שמלכד בין
כולם.אפילו שזה קשה – זה אפשרי.
סנדרין קאלק :אני חושבת שהאחרים דווקא
אוהבים את הרעיון .כי במקום להיות רק
אנשי סיסטם ,הם מתקרבים להיות מפתחים.
הם נדרשים ל’עלות כיתה’ ולהתחבר לפיתוח,
ולכתוב קוד ולהתחבר באמת למה שעושה
הארגון ,ולא להיות ‘ברגים מכניים’ בלבד.
מאיה שנהב :רציתי לחזור רגע לעניין של
המנמ”ר ,ואיך למכור לו את השינוי .לדעתי,
שיחה עם המנמ”ר לא צריכה להיות רק סביב
עלויות .נכון ,בארגונים רבים ,מחלקת IT
נתפסת כסעיף בשורה של ההוצאות .וצריך
להפוך את התפישה של מחלקת  ITלגוף
שהוא מחולל הכנסות .כאן ,אפשר לשכנע
את המנמ”ר .להראות איך הוא הופך להיות
‘מאיץ ומאפשר’ של תהליכים עסקיים.
מוכיחים שאימוץ התפישה יאפשר לו ולארגון
להגיב יותר מהר ,לתת את ‘מענה חד’ לשיווק
ולאסטרטגיה העסקית ,ולהחזיר ‘עטרה
ליושנה’ לגבי מעמדו בארגון .כי חשיבות
ה IT-לא נחלשה – נהפוך הוא .יותר ויותר
מנמ”רים מפנימים ש  ITהיא ‘יסוד מוסד’
בכל ארגון ותנאי לקיומו.
יניב סיירס :אני חושב שהבשלות של
התפישה גם היא עוזרת .יותר ויותר כלים
זמינים למימוש בענן .זה כבר אפליקציות
ושירותים ,לא רק תשתיות פיתוח ,ממש
שירותים  ,end to endומאפשרים התנסות
קלה ולא מסכנת .ניתן לשכנע מנמ”ר ש’אין
לו מה להפסיד’ עם הניסוי – והרבה מה
להפסיד – ללא....
ארז שמש :בארגונים רבים ,התהליך מפחיד
את המנמ”ר .זה אובדן השליטה .זה קורה
גם בבנקים ובארגונים גדולים בארץ .אתה
שומע את זה ,וככל שאתה הולך ואתה נובר,
אתה מגלה שיותר ויותר ‘לקוחות פנימיים’
מחפשים פתרונות מחוץ למחלקת  – ITבגלל
מענה איטי או יקר מדי .וכיום גם יש להם
כלים ,סמכויות ותקציבים לכך .זה מאיים על
המנמ”ר .האם זו הזדמנות לשינוי? בהחלט
שאלה טובה.
סנדרין קאלק :שוב חוזרים לנושא של
 .self serviceבסופו של יום ,כל תהליכי ה
 DevOpsדומים לקופה של הself service-
בסופרמרקט .אני יכולה להיות הקופאית,
לעמוד במקום הקופאית ,ולזרז את השלמת
הקנייה .מדהים איך זה עובד...
אלי מנצור :רציתי להוסיף ,בקטע של
השליטה של המנמ”ר ,ואיך זה ישפיע עליו.
עניין מורכב .השינוי מחייב כלים חדשים,
הרבה מאוד רכיבים .זה לא יצוץ out of
 .the blueצריך לעשות את זה ,צריך לייצר
את השיתוף פעולה הזה בין הצוותים .יש
פה הרבה מאוד עבודה ,וחשיבות המנמ”ר

ירחון המחשוב העסקי של ישראל  ITמגזין
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בתהליך קריטית .לדעתי ,אין פה איבוד כוח.
יש פה החלפה של קומפוננטות פנימיות,
כלים ושיטות עבודה ,אבל עדיין יש פאזל
שצריך להרכיב ,שוק מאוד דינאמי של
כלים וטכנולוגיות ,ומישהו חייב ‘לנצח’ על
התזמורת .הקריטיות של המנמ”ר נשארת –
הדגשים משתנים .וגם השותפים שבוחרים.
פה נכנס נושא הפרטנרים .צריך לראות,
שאתה באמת מצרף לתהליך את הפרטנר
המתאים ,שיוביל אותך בהצלחה ,ובכיוון
הנכון .פרטנר שיאפשר ארכיטקטורה פתוחה
ללא כבילה של הארגון לטכנולוגיות או
כלים שאולי מתאימים לטווח הקצר אך
לא יתאימו לטווח הארוך.
אלי טנא:אחד הפרמטרים לגבי האם
מהפיכה קורית ,זה איזה חלק מסך כול
הדברים ,קורים במתודה הזאת .מי יכול
לתת לי קצת מידע על מה קורה? איזה חלק
בפועל כבר קורה ,איזה בשיטת ,DevOps
ואיזה בשיטה המסורתית.
יניב סיירס :אני יכול להגיד ,גם פנימית
וגם מתוך מה שאני רואה ,ברוב הפרויקטים
החדשים ,בטח במובייל ,או בפרויקטים
שהם  ,SaaS orientedשהם  .DevOpsכלומר,
זה ה’דבר הבא’ .גם בארגונים הגדולים,
נוטים לכך .אני נתקלתי בלא מעט מקרים.
ארז שמש :אני אגיד לך למה תהיה לך בעיה
לקבל תשובה על שאלתך .לפני כמה שנים.
בטח היה לכם שולחן עגול שדן בשאלה
“סביבת ענן  -מהפיכה או באז” ,נכון? וכבר
אז יכולת לפגוש המנמ”רים שאומרים “בטח
שיש לי ענן פרטי ,וגם  ,VMWareומה לא..
והמקצוענים טענו “לא ,לא ,לא ....אתה לא
מבין ,זה לא” .ופה אותו הדבר – לכל אחד
יש זווית הסתכלות שונה וכל אחד מחליט
מה שייך ומה לא ...בוא נסתכל שנייה על
התהליך ,כי סנדרין נגעה בו ,ונעשה אנלוגיה
מעולם הייצור – במפעל יצרני מודדים מדדי
יעילות ופרודוקטיביות מאוד בסיסיים .אם
אני מפעל לייצור ברזל שיש בו פס יצור ,אז
הוא מורכב מחוליות – חיתוך ,ערגול ,עיצוב
וכד’...ובסוף – מוצר מוגמר .קל לראות איפה
קיימת ‘חוליה חלשה’ שמעכבת את התוצר
הסופי – ולחזק אותה .לקחת ‘צוואר בקבוק’
ולפתוח אותו DevOps .מנסה לעשות את
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אותו הדבר בפיתוח באמצעות יצירת תשתית
לפעולות מקבילות ואוטומטיותDevOps .
הוא לא השאלה ,הוא התשובה לשאלה איך
אני מטפל טוב יותר בצווארי בקבוק.
ומה שמעניין הוא ש”פתיחת סתימה אחת”
תייצר חדשה בהמשך .וזה היופי שבעניין.
ככל שאתה עובד מהר יותר ,ואמרת שקשה
לנו עם שינויים ,אתה צריך להמשיך ולהאיץ.
טומי קוויט :רציתי להתייחס לשאלה
המקורית ,האם המהפכה כבר קורית .תוך
כדי הדיון ,חיפשתי ומצאתי סקר רלבנטי.
בסוף  93 ,2014אחוז ממקבלי ההחלטות

מאיר אדלר

ארז שמש

אמרו שהם יכניסו תפישת  DevOpsעד סוף
 .2015זאת האופנה .אבל כששאלו אותם
מה כבר יש להם ,אז בערך רק  50אחוזים
אמרו ,שהם עשו כבר אינטגרציה של קבוצות
הפיתוח ושל קבוצת ה operation-שלהם,
אוקי? וככל שאתה נכנס לפרטים ומנסה
להבין מה כבר באמת נעשה ב ,DevOps
האחוז יורד .כלומר התפישה כרגע עדיין

 ITמגזין ירחון המחשוב העסקי של ישראל

לא ‘מיינסטרים’ .ב ,testing-זה יורד רק
ל 40-אחוז ,ב monitoring-שדיברת עליו,
זה  30-33אחוז.
אבל בגדול 50 ,אחוז מהארגונים שנזכרו
במחקר ( 700במספר) ,אמרו שכבר חיברו
בין הפיתוח לבין ה .operation-אז אנחנו,
באיזשהו מקום ,בין האופנה שכולם אומרים
שהם רוצים ,לבין המציאות ,כשבערך 50
אחוז כבר עשו משהו בתחום .ימים יגידו
לאן נושבת הרוח .בישראל אנחנו מרגישים
מודעות לנושא אבל עדיין רחוקים מאוד
ממימוש נכון ויעיל של המתודולוגיה.
סנדרין קאלק :אני חושבת ,שיש ארגוני
‘חומרה’ שעדיין עובדים בשיטה המסורתית,
ולא רק בגלל התפיסה ,אלא בגלל הקושי
של לחבר בין אנשי המכאניקה ,פיזיקה,
אלגוריתמיקה ו software-ולחולל שינוי .שם
יהיה קשה .ושם ייקח הרבה יותר זמן .יש
המון ארגונים כאלה בארץ .הם בהכחשה.
עוד לא מספיק ‘רע’ כדי שיחוללו שינוי
אמיתי...יש להם איים מאוד קטנים של
חדשנות בים השמרנות ..אבל לשאלתך ,אני
חושבת שארגוני  softwareיותר בשלים לכך
וקל להם יותר ליישם .יש ארגונים שבונים
את זה כ ,building blocks-הם לא מחברים.
יניב סיירס :נכון ,יש פה איזשהו רצף של
מה זה  DevOpsומה ‘הרמה’ שהארגון נמצא
בה לגביו .כל ארגון נמצא ב’רמת בגרות’
שונה לאימוץ – מתהליכים בסיסיים בלבד
ועד ‘הכל כלול’ .צריך למצוא מה הדבר
הבא שהם רוצים להשקיע בו .מה ‘הכי
כואב’ – וכך להתקדם צעד צעד.
טומי קוויט :כשלקוחות באים ואומרים
שהם רוצים לעשות  ,DevOpsאחת השאלות
הראשונות שאנחנו שואלים אותם היא מה
רמת האוטומציה שיש להם.
אם אנחנו מזהים שאין מספיק אוטומציה
בסיסית ,מסה קריטית של אוטומציה
בשני תחומים ,אחד ב testing-והשני זה
ב ,deployment-אנחנו בדרך כלל נמליץ
להם ,קודם כל להטמיע את האוטומציה.
זה ייראה בתחילה כשתי פעילויות נפרדות.
אבל עם רווח ברור roi ,מדיד ‘על ההתחלה’
– ותמריץ להתקדם – לתחומים נוספים –
כמה שיותר “מדידים” בטווח קצר .אם רמת

האוטומציה בארגון נמוכה ,יהיה מאוד קשה
להטמיע  DevOpsולהוכיח .ROI
אלי טנא :מה ה wish list -שלכם לשנה
הבאה? אנחנו בשנה חדשה ,מה הwish-
 listלשנה החדשה?
סנדרין קאלק :כמה שיותר ארגונים
שמטמיעים  .DevOpsמיישמים באמת.
לא רק מדברים .לבסס תרבות של כנסים,
אירועים .והעיקר  -שכולנו נהיה מאושרים.
ארז שמש :בשלב של היום ,גם אני מצטרף
לרצון לראות יותר יישומים .מעבר לסביבות
פיתוח בענן עם מתודת  .DevOpsזה בעיניי
האתגר ,אפילו אותנו ב IBM-זה יהפוך
לצעירים ושובבים יותר...
טומי קוויט :אני רוצה להתחבר לזה.
בעבודה שלנו ,אנחנו פשוט מנסים להקל
על אנשים ,ואני מאוד-מאוד הייתי רוצה
לראות ,יותר קבוצות של מפתחים וקבוצות
של אנשי אופרציה ,מצליחות לעבוד ביחד,
ופשוט מבזבזות פחות זמן על דברים שהם
היסטוריה ,ולא פרודוקטיביים .כשזה קורה,
זה תחושה מאוד-מאוד טובה .כשאתה נכנס
לאיזה מקום ,ואתה רואה ,אחרי חודשיים,
דברים הרבה יותר זורמים .עזבו רגע כלים,
עזבו רגע טכנולוגיה .לאנשים טוב יותר ,זה
שווה .כיף לראות “מיקס אנד מאטץ’” שבו
לכל אחד איכפת מה קורה אצל השני...
אלי טנא :אז אתה משחק בתפקיד של יועץ
ארגוני  ,כל פעם שאתה הולך למקום כזה.
אלי מנצור :אנחנו רואים ,בתור ישראלים
והתרבות שלנו פה ,שהרבה מאוד חברות
מנסות להטמיע את השינוי בעצמם .לפעמים
בפרויקטים ,בסטארטאפ מגניב ,זה מצליח.
בארגונים גדולים ,גישה של ,do it yourself
מסובכת יותר ואולי לא משיגה את היעדים
הנחוצים .והקשיים והתקלות הצפויות –
יותר מהותיות .אז הייתי רוצה לראות
שחברות נפתחות לספקים והאפשריות
מגוונות .לנסות לעשות דברים חדשים –
להשתנות .להוריד את החסמים ,להקטין
את הפחדים שיש בארגונים ,ולשתף פעולה.
חלק מהשינוי התרבותי הזה ,זה שיתוף
פעולה פנימי ,אבל גם לשתף פעולה עם
המומחים שפועלים בשוק ,ושאינם בתוך
הארגון .כיום ,אין את הידע הזה בארגון,
וחשוב לחפש את הפרטנר הנכון שיכול לעזור
בהטמעת השינוי בתוך הארגון.
מאיה שנהב :אני הייתי רוצה לראות באמת
יותר ארגונים מצליחים בשינוי .עושים את
זה לא רק לשם ההתייעלות ,אלא באמת
להתפנות כדי להיות יותר קריאטיביים,
לייצר דברים חדשים .יש לנו פה את
האוכלוסייה המדהימה הזאת של ‘סטארט-
אפ ניישן’ ,אז ,פשוט בואו נייצר דברים
חדשניים וחדשים ונוספים ,שייקחו בעצם
את כל התעשייה הזו קדימה.
יניב סיירס :הרבה מאוד מהאתגרים ש
 DevOpsמתמודדת איתם פה ,הם באמת
חסמי תקשורת ,שלפעמים מבנה ארגוני
יצר .לפעמים ,אין בכלל הבנה של השפה,
בין אחד לשני .כלומר ,הצורך להתמודד עם
זה ,אתה קורא לזה פסיכולוגי ,זה אנשים.
וזה הדבר החשוב לשנה הקרובה.
אלי טנא :הגיע הזמן לסיים .שתהיה שנה
של הרבה מאוד .DevOps

