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מוטיבציה

–יישומי תוכנה 
:  מרכיב משמעותי בתעשיות

,  רפואה-ביו, ח"אמל, תחבורה
.מודיעין וסייבר

–מערכות עתירות תוכנה 
. אוטונומיות/ אוטונומיות -סמי

–2022ישראל 
חוק המאפשר לבצע ניסויים עם  

כלי רכב אוטונומיים בדרכים  
.ציבוריות

–2022ניתוחי אמינות 
מיקוד ברכיבי חומרה  

.ומכאניקה

–פרויקטי תוכנה .חומרה≠ תוכנה 
.  ודאות-מכילים ממד משמעותי של אי•
.  עולם התוכנה משתנה כל הזמן•
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?על מה נדבר

מה זו אמינות תוכנה?
אילו כשלים עלולים להתרחש בתוכנה?
דוגמאות לכשלי תוכנה מהעולם.
 ניתוחי אמינות לתוכנה-SFMEA.
סיכום.
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מפתח מוצר
רובוסטיתכן 

שולי ביטחון

מהנדס אמינות
ההסתברות לפעולה  

תקינה

משתמש
ביטחון שהמערכת 
תפעל ללא תקלות

?מהי אמינות
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ההסתברות שהתוכנה לא תגרום לכשל  
מערכתי בזמן מוגדר ותחת תנאים  

.מוגדרים

ההסתברות שהמערכת  -" קונבציונאלית"הגדרה 
זמן מוגדר ותחת תנאים  למשךתבצע תפקיד מוגדר 

.מוגדרים

הגדרה-אמינות תוכנה 
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תוכנה

מימוש תוכנה לקוי/ תכן 

לא תלויה באופן ישיר בזמן 

העלאת גרסה== שדרוג 

 *

חומרה

תכן   ייצור   אופן שימוש   אחזקה

שחיקה   התיישנות

מושפעת

שונות בין העתקים
יתירות זהה

התראה לכשל
גורמים לכשל

אמינות לאורך זמן
תיקונים

תנאי סביבה

הבדלים  
בין תוכנה  

לחומרה
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אמינות  
תוכנה 

לאורך זמן
עקומת האמבטיה

)(Bathtub Curve

"מסור"עקומת שיני 
)SawTooth Curve(
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שגיאות תוכנה

מפרט דרישות
software specifications

ארכיטקטורת ותכן תוכנה
software system design

)כתיבת קוד(מימוש 
coding process

:באגים נוצרים כתוצאה מליקויים ב
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ליקויים במפרט הדרישות

 מלא ומדויק  מפרט הדרישות נדרש לתאר באופן

כולל מהי הלוגיקה  , את כלל הדרישות מהתוכנה

הרצויה במצבים בהם לא מתקיימים התנאים

.Xהמתאימים עבור פונקציה 

! מה שלא הגדרנו לא ימומש

!יש לתת מענה למקרים הלא נומינליים
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10

תכן/ ליקויים בארכיטקטורה 

oפוטנציאל לתקלות בכל הערוצים.

o  מה קורה אם אלגוריתמיקה מסוימת
האם קיימת תלות בין כל ? קורסת

....)רובוסטיות(? האלגוריתמים
קלט
דגימת מידע
תשתיות
חישובים
שמירת מידע
פלט

o  הצימוד בין שכבת התוכנה
?לשכבת החומרה מיטבי



השמטת סמלים שגיאות דפוס ביטויים עם תחום  
לא מוגדר

שימוש במשתנים  
מבלי להצהיר  

ללא / עליהם 
שלהםאיתחול

שימוש חוזר בתאי  
זיכרון

קוד-ליקויים במימוש 
010203

0405
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Uber Volvo XC90
50אישה בת 2018אריזונה 

1#תוכנה כגורם דומיננטי לכשל באסונות 
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Boeing 737 MAX
בני אדם  2019346אתיופיה 2018אינדונזיה 

2#תוכנה כגורם דומיננטי לכשל באסונות 
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אז דיברנו על 
....אסונות

?מה עושים
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עולם בדיקות התוכנה

כלים לניתוח כשלים פוטנציאליים  

מהנדסי אמינות
?יעבודלאאיך זה 

)failure oriented(

 SFMEA  SFTA RCA

15
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SFMEA
Software Failure Mode & Effect Analysis

כלי מתודי לזיהוי וניתוח כשלים פוטנציאליים במערכת.
הצפת נקודות התורפה במערכת וסיווגן לפי רמות חומרה וסבירות להתרחשות.
זיהוי והתמקדות באופני כשל קריטיים לטובת הורדת סיכונים.

#
/  פונקציה

/ יחידה/ מודול
ממשק

אופן  תיאור
כשל

מנגנון 
לכשל

השפעה  
מקומית

השפעה  
מערכתית

רמת  
חומרה

דרכי מניעה  
וגילוי

סיכוי 
להתרחשות

יכולת 
פעולות  RPNגילוי

מתקנות

1

2

.

.

?למה שזה יקרה? מה יכול להשתבש 16



SFMEA-במה נבחר?

עבור מערכת חדשה 
או כאשר קיימות  
דרישות חדשות

קיים ממשק מורכב בין  
/  תוכנה -חומרה
תוכנה-תוכנה

מועיל בעיקר עבור  
פונקציות מורכבות  

מתמטית

עבור תוכנות  
המועדות לפריצה

hacking / intentional abuse

עבור תוכנות  
בתפוצה המונית

-עבור מערכת ותיקה 
קיימת נטייה למציאת  

שגיאות בכל פעם  
שמבוצע בה שינוי

צצו הרבה כשלים לאחר 
שצפינו להתייצבות  

בעל  / התרחש כשל מהותי 
השפעה כלכלית נרחבת

שמישות
Usability

פונקציונאלי
Functional

ממשקים
Interface

מפורט
Detailed

פגיעות
Vulnerability

שירותיות
Servisability

תחזוקתי
Maintenance

תהליכי
Software Process

כאשר שימוש לא מיטבי  
של המשתמש עלול  
להשפיע על אמינות  

המערכת כולה

#
/רכיב/מכלול

/פונקציה
ממשק

אופן  תיאור
כשל

מנגנון 
לכשל

השפעה  
מקומית

השפעה  
מערכתית

רמת  
חומרה

דרכי מניעה  
וגילוי

סיכוי 
להתרחשות

יכולת 
פעולות  RPNגילוי

מתקנות

1

2

.

.
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אופני כשל אופייניים

Faulty timing
שגיאת תזמון

Faulty functionality
שגיאה פונקציונאלית

False alarm
התראת שווא

Faulty sequence
שגיאת רציפות

synchronization error
שגיאת סנכרון

Logic error
שגיאה לוגית

Corrupted Data 
נתונים פגומים

Computation error
שגיאת חישוב 18



בואו נסכם

יישומי תוכנה במערכות נהיו יותר ויותר  
.משמעותיים בשנים האחרונות

נושא שראוי להיות מטופל  -אמינות תוכנה 
.בדיוק כמו אמינות חומרה

יש לבחור באופן  -עולם התוכנה הינו רחב 
.מושכל באיזה סוג ניתוח נשתמש

ניתן לבצע הערכות כמותיות לאמינות  
=)על כך נדבר בשנה הבאה –תוכנה 
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