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 מייפז בוסאני ומשה פישר

  לפרויקט המוטיבציה. 1 .1

 Cell-Buddyבחברת .חווית המשתמש ויעילות מחלקת התמיכה מהוות אבן פינה עבור כל ארגון טכנולוגי .2

ורך זיהינו צורך בביצוע אופטימיזציה לתהליך עבודת מחלקת התמיכה. הצ  ID-Linkהמפעילה את מכשירי ה
ות כמות הנתונים האדירה הנאספת בשרתי החברה אשר קשים לניתוח ואינם עקבעלה בבפרויקט 

אינדיקטיביים מספיק. כמו כן, לא מתבצעות פעולות אוטומטיות עבור טיפול בתקלות או ניטורן, כאשר בדיקת 
באופן יזום בלבד ע"י גורם אנושי. כמות כח האדם במחלקת התמיכה מועטה ולא מצליחה הנתונים מתבצעת 

לאפיין ולנתח את כלל התקלות, וכתוצאה מכך נוצר מצב בו תקלות לא מטופלות בזמן אמת וחווית המשתמש 
 נפגעת.

 ספרות סקירת. 2 .3
שלבי הפרויקט, החל מטכניקות ליישם לאורך כל היינו צריכים בשיטות שונות אותן התמקדנו בסקר הספרות 

שונות לסידור הלוגים והפיכתם למובנים יותר וכלה בזיהוי דפוסים חוזרים, סיווגם והבנת שיטות להתמודדות 
השיטות בהן משתמשים על ומהן  ההבדלים בין כריית טקסט לכריית מידע תחילה למדנו עלעם חזרות אלו. 

 לייצר דפוסי בכריית מידע ואיסוף נתוניםחר מכן התמקדנו . לאמאגרי מידע שוניםממנת לבצע כריית טקסט 
ואפיון פתרון תקלות. באמצעות סקירת  שיסייעו בזיהויחיזוי שימוש של המשתמשים לטובת פיתוח יכולות 

הניטור הנוכחית למערכת אינטראקטיבית מערכת את האיכויות שבהפיכת  הצגנוהיתרונות בויזואליזציה, 
 . נוספות מלבד מערכת מבוססת לינוקס הפעלה מערכות מתתואה נוח ויזואליבעלת ממשק 

 .  Cell-Buddyכל זאת על מנת שנוכל לעמוד במטרת הפרויקט ולייעל את עבודת מערכת הניטור בחברת 

 מתודולוגיה. 3 .4
 חקירת המצב הקיים, ניתוח מאגר הנתונים זיהוי והגדרת תבניות. 
 לניתוח רצפים סדרתיים.בדיקת סדר הופעת התבניות בעזרת אלגוריתם  
מתחומי כריית נתונים, בקרת תהליכים, חקר ביצועים ויישום חוקים  ומודלים פתרונותשימוש ב 

 אסוציאטיבים לניתוח וסיווג תבניות חריגות.
 הערכה ואימות תוצאות. 

 

 ממצאים. 4 .5
 גורמים )תתי תקלות( החוזרות מספר רב של פעמים  30-תקלות מרכזיות אשר להן כ 8אפיינו  

 בכלל המכשירים שנבדקו.
 נמצאו תקלות עבורן ניתן לבצע אופטימיזציית תהליך המהווה פעולת מנע, כלומר יתבצע  

 ברקע תהליך אוטומטי מחזורי המונע הופעה של אותן התקלות בשנית. 
 מטופלות ע"י מחלקת תמיכה בלבד, 75%תקלות בחודש, מתוכן  150 -במערכת כ בממוצע מתקבלות 

 מועברות ישר לטיפול של אנשי הפיתוח. 5% -מטופלות ע"י מחלקת תמיכה בסיוע מחלקת פיתוח ו 20%
דקות, כאשר זמני הטיפול מתפלגים בין תקלות הנפתרות  109בממוצע זמן הטיפול לתקלה עומד על  

 טיפול ארוך בתקלה הדורש התייחסות של איש פיתוח ו/או טיפול מעבדה.במספר דקות ועד ל
 ולפיכך לבצע הקצאת משאבים משופרת. 32%-נמצא כי ניתן לצמצם את זמני הטיפול בתקלות בכ 

)צד משתמש( לבין כמות הבקשות שנתקבלה  ID-link-נמצא פער משמעותי בין כמות בקשות מכשיר ה 
 קשורת ואובדן נתונים בתהליך .בשרת המרכזי המעיד על בעיות ת

6.  

 סיכום. 5 .7

במהלך אפיון המערכת נמצאו פערים רבים מבחינת איכות, יעילות וחוסר באוטומציה בכלים העומדים לרשות   .8
עובדי התמיכה כיום. כתוצאה מכך זוהה צורך מהותי במערכת אשר תאפשר לתמוך במשתמשים בצורה יעילה, 

משמעותו העמדת מערכת שכזו בעלת ממשק נוח ופשוט התהווה מרכז הפרויקט יישום  מהירה ואיכותית.
שליטה ובקרה עבור מחלקת התמיכה. המערכת תהא מסוגלת לבצע פתרונות אוטומטיים ותספק את הכלים 

  האופטימליים על מנת לצמצם את זמני הטיפול בתקלות ולהגדיל את חוויות המשתמש ככל הניתן.
בתקלות, לאפשר הקצאת משאבים יעילה  פחית משמעותית את זמני הטיפולהפרויקט עשוי לה ביצוע המלצות
 קדם את יציאת המוצר לשוק בהקדם האפשרי.הפרויקטים השונים ול של עובדים בין


