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חזון אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

הוראה מתקדמת ושירותי מנהל דיגיטליים  , לאפשר מחקר פורץ דרך

באמצעות מינוף טכנולוגיות המידע וחדשנות טכנולוגית לשירות העובדים  

אביב-והסטודנטים באוניברסיטת תל



אבטחת מידע והגנת הסייברמערכות מידע ופיתוח תשתיות טכנולוגיות

פרויקטים אסטרטגיים שירות ותמיכה
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Infrastructureשירותי מידע לחוקרים ומרצים

MyTAUפורטל ארגוני 

תמיכה בשירותי מחשוב

מתאם מחשוב ביחידה

 רכז התמיכה של אגף המחשובמפורטל

 דפדפןפתיחת קריאה באמצעות

 פתיחת קריאה באמצעותwhatsapp

 03-6408888-הטלפוןפתיחת קריאה באמצעות

ERPמערכת 

ניהול תקציבי מחקר

ניהול מחקר

רכש

נסיעות אקדמיות
ל

מערכות למידה

דקנאט החדשנות בהוראה ובלמידה

Virtual TAU

Moodle

בדיקת בחינות ועבודות ממוחשבת

שיעורים היברידיים-HyFlex

שירותי וידאו

ציוד כיתות לצילום אוטומטי ועצמאי

 פורטל וידאו–Panopto

תמלול אוטומטי

חיפוש בתכנים

מערכת מנהל תלמידים

מידע למרצה

 אפליקצייתtau-mobile

https://mytau.tau.ac.il/
https://computing.tau.ac.il/helpdesk
https://helpdesk.tau.ac.il/
https://api.whatsapp.com/send?phone=972552408888
tel:036408888
https://acad-sec.tau.ac.il/faculty-guide-6-ERP
https://innovative-learning.tau.ac.il/
https://education.tau.ac.il/virtualtau
https://moodle.tau.ac.il/
https://www.virtualtraining.sites.tau.ac.il/copy-of-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%A1
https://moodle.tau.ac.il/course/view.php?id=6000000155
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https://tau.cloud.panopto.eu/
https://ims.tau.ac.il/
https://www.tau.ac.il/tau-app


Infrastructureשירותי תשתיות לחוקרים ומרצים

HPCשירותי מחשוב מחקרי 

תמיכה וניהול אשכולות מחשוב

 אשכול מחשוב מרכזיPower

יעוץ

תמיכה בתחנות עבודה מדעיות

שירותי ענן למחקר

collaborationשירותי 

Office365

Google Apps

שירותי תשתית

אתרי תדמית למעבדות

אירוח שרתים ואתרים

אחסון מידע מחקרי

תקשורת אלחוטית

 גישה מרחוק-VPN

אבטחת מידעשירותי

מאגרי מידע והגנת הפרטיות

 פנייה לDPO(data protection officer)

מדיניות אבטחת מידע

אמצעי הגנה על מחשבים אישיים
EDR

NAC
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Infrastructureמערך המחשוב

המרכזיData Centerמערך ה
220מ״ר לארונות מחשוב

70ארונות מחשוב

 450–הספק מקסימלי של המחשובkw

 733–הספק מקסימלי כוללkw

 יעילות אנרגטית(PUE )–1.63

 15,000–ליבות מחשוב מדעי כיום

 מעבדים גרפיים(gpu ) 80-כיום

1000-( שירותי מחשוב מרכזיים)שרתים וירטואליים

 3–נפח אחסון מקסימליPB

 90%כ –הספק מחשוב מדעי מסה״כ הספק

הרשת האוניברסיטאית
 בניינים60כ

 נקודות תקשורת20,000כ

 מתגי תקשורת1000מעל

 משדרי אלחוט1200מעל

לפי תחומיםData Center-צריכת חשמל ממוצעת ב

IT
10%

מדעי החיים
19%

הנדסה
19%

כימיה
20%

רפואה
3%

פיזיקה
9%

מדעי המחשב
20%

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
https://www.techtarget.com/searchdatacenter/definition/power-usage-effectiveness-PUE
https://www.weka.io/blog/gpus-for-machine-learning/
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_switch
https://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_access_point
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