
תכן "של קבוצת העבודה  3' סיכום מפגש מס

 "לחסינות מערכות

 הקשר בין אנקדוטה לבין תאונה

, (השעון של סינדרלה)בחלק הראשון של המפגש אבי הציג אנקדוטה של הטרדה של שעון מעורר 

תכן פקד תלת : שניהם כרוכים באותו אופן כשל, (Torrey Canyonהמיכלית )בהשוואה לאסון אקולוגי 

 :במפגש דנו במספר דרכים למנוע כשל דומה. רגיש לטעויות מפעיל, מצבי

 ( אבי)פ ניתוח סיטואציות תפעול "סידור הפונקציות בפקד ע 

 (אלון)יש בהתאם לתרח, הפרדה פיסית של הפקדים 

  (ראובן)מניעה ספציפית של מעבר חפוז למוד אוטומטי 

  (אלי)התניית פונקציות חריגות בלחיצה על משבת 

 (אמנון)כגון בידית הילוכים של מכוניות מודרניות , חסימת מסלולי מעבר ישיר 

. כותהקשור לאופן ישום ברירות מחדל במער, האנקדוטה של השעון של סינדרלה הציפה גורם כשל נוסף

מצד שני (. רמי)מ להקל על המפעיל בשלב ההיכרות עם המערכת "ברירות המחדל חיוניות ע, מצד אחד

דוגמא לכך . ביחוד בתפעול בתנאי לחץ, ברירות מחדל אליהן המשתמש אינו מודע עלולות להיות מסוכנות

ניתן ליישם ברירות מחדל רק בתנאי שמובטח   (.אבי) 1002אש ידידותית באפגניסטאן היא התאונה של 

ניתן להביא למודעות (. אבי)בהגדרת תצורה קבועה לאתר , כגון, שהמפעיל לא צריך להיות מודע לערך

ודרישה , החסרים כגון הבהוב הנתונים, או על ידי התרעה( אמנון)המפעיל לברירות המחדל על ידי התניה 

 (. שלום)לאישור המפעיל 

 הגדרת מסגרת לשימוש באנקדוטות

אבי הציג את תיאוריית הברבור השחור של טאלב והדגים את האפשרות להשתמש במדריך לתכן לחסינות 

במיוחד עסקנו בשאלה האם ובאיזה אופן ניתן להשתמש באנקדוטות . במונחים הלקוחים מתיאוריה זו

  . נותבמדריך לתכן חסי

 : של שימוש באנקדוטות כוללים היתרונות

 האפיינית למצבי אסון, המנעות מהטית הדיון לכיוון של האשמות 

 בניגוד למקרים של עיסוק באסון, מיקוד הדיון בגורם כשל ספציפי 

 ברטוריקה ובזכירה, קלות בתקשורת בין אישית. 

 .תים קרובות למסקנות בלתי תקפותהעיקרי שהודגם הוא בכך שהשימוש באנקדוטות מביא לע החסרון

אך לא , סיכום הדיון בנושא זה היה שראוי להשתמש באנקדוטות לצורך הדגמת בעיות ופתרונות אפשריים

 .כבסיס לקבלת החלטות לגבי דרך הפתרון הבטוחה

 אנקדוטות של רון צורן

 :בהמשך המפגש רון צורן הציג שלש אנקדוטות מנסיונו האישי

 מותקן שלא על פי המקובל הסמל על ההגהיגה במצב בו בעיית התמצאות בנה 

 נכון-כאשר הבקרה נמצאת במקום הלא, סדין חשמלי זוגיבקרה הפוכה בשימוש ב 

 סגווי במצב עליהבעיית בטיחות בשימוש ב. 
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 .ראובן סיפר על מקרה של הצלבת כבלים לכיבוי שריפה במנועי מטוס

רון מציע לנסח . יש לשאוף לכך שהמערכת תאתר באופן עצמאי את התקלות האפשריות, אידיאליבאופן 

שנים  10אלון סיפר על אסון שנמנע לפני . את ההנחיות למפתחים במונחים של הפרש לעומת מצב רצוי

 ( ראיון)שנבע מהפער בין התכנית לבין הבצוע בהעמסת המטוס במטעני הנוסעים , ב"על לארה-בטיסת אל

 הגדרת התוקף של הנחיות לחסינות

וכיצד ניתן להשתמש באנקדוטות לבחינת , בחלק השני של המפגש עסקנו בשאלה מהו תוקף של הנחיה

 :שאלת התוקף הודגמה בשלש דילמות. התוקף

  רחוק מהלב -רחוק מהעין "לעומת , "לא תפסת -תפסת מרובה : "עומס המסךדילמת" 

  לעומת מנגנון לאימות כוונת המשתמש" נסעת -נגעת : "הרגישות של מסכי מגעדילמת. 

  והסיכונים שנובעים מהתקנת , התמודדות עם הנהג במצבי סכנה: ההתרעות בנהיגהדילמת

 .מערכות התרעה ברכב

יוון לפתרון דילמת הרגישות של מסכי יש כ. יש פתרונות לבעיית גבולות התוקף של דילמת עומס המסך

 .אין נתונים לפתרון דילמת ההתרעות בנהיגה. מגע

 :שעלו במהלך הדיון שאלות עקרוניות

  (אביגדור)האם יש בסיס מחקרי לפתרון דילמת עומס מסך 

 או ( אלון)  באוטומציה חלקית, אוטומטית, כגון עומס מסך, האם ניתן להתאים מאפייני שימוש

 (אמנון)יל בשליטת המפע

  (אביגדור)האם יש הגדרה למערכת ידידותית 

  לעומת שיתוף משתמשים ( רמי)כיצד מגדירים את התוקף של דילמת התאמה למשתמש יחיד

 (עזרי, אלון)במערכת בטיחות עם ממשק תקני 

  (אלון)כיצד מגדירים מתודולוגיה של מעבר מאנקדוטה לתכן 

 (רמי)תרחישים  כיצד לשלב את נושא טעויות אנוש בתכן לפי 

ובמידה מסויימת גם במודל החסינות , יש כיום התייחסות לנושאים אלו בספרות של הנדסת גורמי אנוש

 . יהיה צורך להרחיב את הדיון בנושאים הללו בהמשך. ובמדריך

 :כאשר, עסקנו בשאלה האם ניתן להבטיח חסינות מערכות, לסיכום

 ם האפשרייםאין אפשרות מעשית לזהות מראש את כל הכשלי 

 כל אמצעי חסינות יוצר הזדמנות לכשל חדש 

 ב"וכיו, ז"לו, מאילוצי תקציב  לא ניתן להתעלם. 

 .אלון הציע להתמקד בזיהוי גורמי כשל שתוצאותיהם הרסניות

 :כאשר, גבולות התוקףכמו כן עסקנו בשאלת 

 ניתן להפחית סיכונים אך ורק של כשלים מוכרים 

 לא ניתןלהעריך את הסיכון של הבלתי נודע. 

כתוצאה מהחלקה על , עזרי הדגים את הקושי בזיהוי מראש של גורמי הכשל בתאונת איירבאס בוורשה

 .הקרח

 שאלת היישום

http://www.youtube.com/watch?v=0hi1lCsHlhY


 :האם ניתן ללמוד מאירועים כאשר

 ברור שאירוע הכשל הבא לא יהיה דומה לקודמו 

  תיקונים מקומיים גורמים לסירבול 

קדמו לה , באה בהפתעה 1002-קאידה ב-למרות שהמתקפה של אל, לדוגמא? למוד מאסונותהאם ניתן ל

 .אבל לא ניתן היה לשכנע שצריך להתייחס אליהן בתקיפות, מקרים רבים של פיראטיות באויר

 ?האם ניתן ללמוד מאנקדוטות

 למפגש הבא

 . בים חריגיםראובן גרינברג התנדב להציג את הבעייתיות של נטילת שליטה מהטייס במצ


