
ICT Division 

IT Infrastructures Department 

אגף תקשוב  

מחלקת תשתיות תקשוב 
 

Tel: 072-2644810 :טל  Fax: 03 5344446 :פקס  

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר), רמת גן 52900, ישראל 

 
ב"ה, <תאריך עברי> 
 04/08/20
 2020-7649

 
 
 

לכבוד 
 

מר ג'רמי רגנשטיינר - ראש מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות   
מר יוסף סולומון -  עורך מכרזים ומזכיר וועדת מכרזים 

מר דרור פריגוזין - רמ"ח תשתיות אגף תקשוב 
 
 

שלום רב, 
 
 

 Infoblox יצרן – DDI הנדון: שדרוג מערכת
 
 

הקדמה: 
 

 .Dns,Dhcp,Ip address  management – DDI ראשי תיבות

מערכת זו משלבת שלוש מערכות שונות אבל משולבות בתוכנה אחת המאפשרת 

קישוריות  של הארגון ל-Internet. שלושת המרכיבים: 

 DNS-Domain Name Server

 DHCP-Dynamic Host Control Protocol

 IPAM-IP Address  Management

 
 
 

דרישות טכניות מהמערכת: 
 
 

 IP 1. ניהול
a. לפחות שתי Classes B כ-128K כתובות 

b. ניהול הכתובות ב- LAN ככתובות מנותבות בעולם ("חוקיות") וסטטיות 
c. ניהול רשת אלחוטית עם כתובות דינמיות 

d. כ- Vlans 200  לפחות על פני 7 תחומי ניתוב שונים 
e. דלגציה מורכבת לכ- 30 אחראי מחשוב, לפי בניינים ולפי שיוך מחלקתי 

 DNS Subzones לפי .i
 Networks IP לפי .ii

 HOST שימוש בישות אחודה .f
 A record .i

 DHCP .ii
 PTR .iii

 Comments .iv
v. הוספת שדות תיאור ברי חיפוש 

 DNS 2. ניהול
DNS .a פנימי, DNS חיצוני 

b. השתלבות עם מערכות AD של מיקרוסופט  
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c. אפשרות רישום עצמי (דינמי)  
d. אפשרות למערכת RPZ לצורך יישום הוראות משרד המשפטים 

e. אפשרות מנגנון DNS Firewall לצורך ניטור ומניעת גישה לאתרים פוגעניים 
 DHCP 3. ניהול

a. כתובות סטטיות לאלפי תחנות בקמפוס 
4. לוגים 

 DHCP -ו DNS לוג מלא לפעולות .a
 DHCP Lease לוג נוח לחיפוש וחתכים, לצורך זעהוי ופתרון .b

c. אפשרות ביצוע sniffing מהמכונה 
5. אפשרות גיבוי ושיחזור 

a. גיבוי ושחזור לכלל המערכת 
b. אפשרות החזרה של אובייקט שנמחק לאחרונה 

 HA 6. תצורת יתרות
a. דרישה למניעת  SPOF (Single Point of Failure) לקונפיגורציה המותקנת 

 (Bulk) של נתונים מרובים Import , Export -7. אפשרות ל

 
 
 

 :InfoBlox  חוות דעת על התוכנה, של חברת
 

בשנת 2015 הותקנה תוכנת InfoBlox, במקום תוכנה QIP של חברת Lucent. הסיבה העיקרית 

להחלפת התוכנה הייתה בעיית אמינות, תמיכה לקויה ביותר,  ובפרט הפסקת התמיכה במוצר 

בארץ. במהלך 5 השנים האחרונות זכינו בתוכנה אמינה, שסיפקה שרות איכותי ורצוף, כמו כן, 

אפשרה מתן דלגציה ניהולית  מוגבלת לאחראי המחשוב המחלקתיים והפקולטטיביים. דלגציה זו 

תרמה לשיפור השירות למשתמש, היות ואת שינויי ההגדרת של המשתמשים ניתן היה לבצע בזמן 

מהיר בהרבה, מאשר בשיטה הריכוזית הקודמת שחייבה פניית שרות, וביצועה על ידי גורמים 

במרכז התשתיות. 

 

 
המלצתנו: 

 
 

במהלך כל התקופה לא חווינו כל תקלה במוצר, מיותר לציין שכשל כל שהוא בתוכנה, יגרום 

להשבתת  האינטרנט עבור כל משתמשי האוניברסיטה.  לאור שביעות הרצון המלאה, והיכולות 

של המערכת, אנו רוצים  לשדרגה הן בחומרה והן   בגרסאות  תוכנה מעודכנות  הנתמכות  ע"י 

היצרן, תוך שמירה על ממשק המשתמש, ובעיקר  לשמר  את  המשכיות   עבודה מול  יועצי 

המחשוב ביחידות השונות באוניברסיטה.  הושקעו משאבים  גדולים בהכשרתם ובהטמעה 

המערכת  גם לצרכיהם.  כל מערכת אחרת תדרוש שוב בזבוז של  משאבים  שכבר הוקדשו לכך. 

עבור יועצי המחשוב השדרוג אמור להיות שקוף. 
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 .Exclusive-Networks -  אין סניף בארץ ולכן , מפיץ המוצר בארץ   InfoBlox לחברת

רכישת המוצר יכול להתבצע רק דרך האנטגרטור. 
 

אנטגרטור – חברת אואזיס  -מורשי תמיכה  במוצר, ובעלי הסמכות Gold   Partner  היחידים 
בארץ (מצורפים אסמכתאות  מהיצרן). 

 
לפי Infoblox ,אואזיס הם היחידים שמוסמכים למערכת שלהם, ה-Gold Partner זו רק תוספת 

על רמת ההסמכה שלהם. 

 
בגלל מורכבות הנדסית גבוה  של מוצרים  כגון אלו, נדרשת ממהנדסי הספק  (אנטגרטור) ידע  

מוכח  ומוסמך  מהיצרן. 
 

   
 
 
 

  בכבוד רב, 
 

 ציון בן שמחון 
 רמ"ד רשתות רשתות תקשורת

  
 

העתק:  
 
 

 
 
 

 


