
 

 שעות UML – 40מבוסס מערכות ניתוח 

 כללי

. UMLבמהלך הקורס יתבצע ריענון מקצועי עדכני בנושאי הליבה של ניתוח מערכות על בסיס תקנים בינלאומיים : 

BABOK ,ISO ,CMMI. 

 שמבוצע במהלך הקורס.הקורס מבוסס על פרויקט מלווה 

 על מנת לוודא שהקורס הינו גם אפקטיבי התלמידים יתבקשו להשקיע בתרגילים גם מעבר לשעות הלימוד.

 לצורך ביצוע הפרויקט ותרגילים בכיתה.  3-4התלמידים יוחלקו  לצוותים  של 

 דרישות קדם וקהל יעד

פרויקטים, מפתחים, מנתחי מערכות , מטמיעים ובודקים הקורס מיועד לאנשי מקצוע מנוסים בתחומים מגוונים: מנהלי 

 ללא הכשרה פורמלית בניתוח מערכות או שסיימו קורס ניתוח לפני שנים רבות

 

 נושאי הקורס

 תפקידו של מנתח המערכות

 הגדרת התפקיד של מנתח המערכות(BA)  על פיBABOK 

 תקנים בינלאומיים לניתוח 

 יסודות נוהל מפתח לניתוח 

 של המנתח כלי עבודתו 

 מקורות מידע עיקריים להתקדמות במקצוע 

  



 

 מחזור חיים לפיתוח תוכנה

 מהו מחזור חיים לפיתוח תוכנה-ALM 

   מחזור חיים בשיטתWaterfall 

  מחזור חיים בגישתAgile 

  , הקשרים של מנתח מערכות עם שאר בעלי המקצוע: בודקיםDBAמפתחים, מנהל הפרויקט, לקוחות , 

  מלווההצגת פרויקט 

 UMLמבוא ל 

  עקרונותUML כשפת התרשימים לאנשי תוכנה 

  כליUML 

  הכרת כלי תוכנה מוביל  לתמיכה בUML 

 הגדרת דרישות

 עקרונות להגדרת דרישות 

 :טכניקות לאיתור דרישות פונקציונאליות 

 :טכניקות להצגת דרישותWORD ,אקסל ,UML 

  הצגת דרישות בגישתAgile 

 בדיקת איכות לדרישות 

 UMLטכניקות למידול לוגי של מסד הנתונים באמצעות 

 עקרונות למידול לוגי של בסיסי נתונים 

 ההבדל בין מודל לוגי למודל פיסי 

 איתור ישויות ותת ישויות 

 סוגי קשרים בין ישויות 

 עקרונות לקביעת מאפיינים לאכלוס ישויות 

 חוקי נרמול למודל הלוגי 

   הצגת מודל לוגי באמצעותClass  Diagram 

 מסמך אפיון

 מטרות מסמך האפיון 

 מבנה מסמך אפיון על פי נוהל מפתח 

 מסמך אפיון מתומצת 

  ניהול מסמך אפיון באמצעות כליUML 

 הגדרת ממשק המשתמש

  עקרונותUX 

 הרכיבים העיקריים של ממשק המשתמש 

 להגדרת תהליכים UMLטכניקות מבוססות 

   ניתוח מונחהUSE CASES 

  ,בנית תרשימי עלInclude, Extend, Invoke 

 Pre/post Conditions 



 

  פירוט Use Cases     באמצעותWord 

  פירוט Use Cases     באמצעותActivity Diagrams 

  פירוטWork Flow  באמצעותActivity Diagram  

  הצגת קשר ביןUse Cases   באמצעותState Charts 

 הצגת קשרי המימוש בין הדרישות והתהליכים 

 קיים וטבלאות החלטהחוקים עס

 עקרונות ושימושים עסקיים 

 טבלאות החלטה בינריות 

 טבלאות החלטה עם ערכים מרובים 

 טבלאות החלטה לבודקים 

 טבלאות להחלטות מאד מורכבות 

 תכנון לוח מחוונים להנהלה

  עקרונות הBSC Balanced Score Card- 

  זיהויKPI והצגת לוח מחוונים 

 


