
 

 שעות Manual QA Engnieer - 184  ידניות  QAקורס בדיקות תוכנה

 

 כללי

 .   Web & Mobileידניות בהתמחות   QA המסלול המתקדם ביותר להכשרת מהנדסי בדיקות תוכנה

 .הקניית כלים, טכניקות עבודה וניסיון מעשי הנדרשים להשתלבות במקצוע בדיקות התוכנה •

 WEB -בדיקות בעולם ה ,SQL עבודה עם מסדי נתונים  בתחומי בדיקות השונים הכוללים: רכישת ידע נרחב  •
   IT והמובייל, תקשורת 

 

 קהל יעד

 .הקורס מיועד לחסרי רקע בתחום הבדיקות המבקשים להשתלב בתחום או לעבור הסבה מקצועית 

 . יננסיים / ביטוח / מערכות מידעבעלי ידע במקצועות פ

 פרויקט התמחות

 פרויקטי גמר   3הקורס כולל 

 תנאי קבלה

 .ידע תפעולי וניסיון בעבודה עם מחשב  •

 .שליטה בשפה האנגלית •

 חשיבה טכנית.  •

 

  



 

 נושאי הקורס

 לעולם התוכנה   מבואות  –  1מודול 

   הקדמה ורקע לעולם בדיקות התוכנה 

 הכרות עם עולם הבדיקות ותפקיד הבודק   •

 וכנהת ובבדיקות  תוכנה איכות באבטחת  יסוד מושגי  •

 תחום בדיקות התוכנה, סקירה מהארץ ומחו"ל  •
 

   הכרת עולם המחשוב 

 חומרת המחשב  •

 מערכות הפעלה   •

  Windowsההפעלה ממשפחת  מערכת עם  הכרות •
 

   תקשורת ורשתות 

 נתונים תקשורת לרשתות  מבוא  •

 קישוריות  רכיבי  •

 של רשתות   טופולוגיות •
 

 הרשתות בסיום חלק זה יבוצע מבחן מושגים בתחום  
 

    מחזור חיי מוצר ופיתוח ומבוא לבדיקות  –  2מודול 

   מבוא להבטחת איכות תוכנה 

 קופסה לבנה/אפורה/שחורה  •

 סביבות עבודה  •

 בדיקות סטטיות / דינאמיות  •
 

  מחזור פיתוח תוכנה, מודולים נבחרים   

• Waterfall 

• V model 

• Spiral model 

• Agile model 

• TDD 
  



 

  ושילוב הבדיקות בתוכומחזור חיי פיתוח תוכנה   

 מיקוד תפקיד הבודקים  •

 מחזור חיי מערכת  •

 סוגי מערכות  •

 מתי הבודקים מעורבים  •

 חלק הבדיקות מכלל הפרויקט   •

 אסטרטגיות בדיקה   •
 

    רמות בדיקה, סוגי בדיקות  –  3מודול 

  במכלול הבדיקות  רמות בדיקה 

 בדיקות יחידה  •

 בדיקות מערכת / מסירה   •

 בדיקות קבלה  •

 שפיות בדיקות  •

 בדיקות אינטגרציה  •

 בדיקות רגרסיה •
 

   סוגי בדיקה 

• UI 

 ( On Line / Batchפונקציונאליות )  •

 לקצה( -תהליכים )בתוך מערכת, קצה  •

 התאוששות מנפילות  •

 הסבות נתונים  •

 עומסים וביצועים  •

 ממשקים  •

 גיבוי ושחזור  •

 תאימות  •
 

 

 בסיום חלק זה יבוצע מבחן על כל תחום המושגים מבוסס על מקרה בחינה אמיתי מהתעשייה 

 

 מבוא לניתוח מערכות ועבודה מול איפיונים   –  4מודול 
 

 ניתוח וקריאה של אפיונים  •

 חילוץ עת דרישות מאיפיון קיים •

 ושיפורים באיפיון מציאת פערים   •

 עבודת בדיקות כאשר לא קיים איפיון  •

 ניתוח תהליכים עסקיים ובניית תרשימי שרימה •

 תירגול יצירת תרשימי זרימה על מערכות דמה  •
 

 

   הבטחת איכות תוכנה 

 מדידת איכות  •

 גורמי איכות  •

 תקני איכות  •

 איכות עלויות  •

 בקרת תצורה  •

 בקרת תיעוד סקר תוצרים  •

 ניהול סיכונים  •



 

 

 בסיום חלק זה יבוצע תירגול מעשי על אפיונים אמיתיים 

 

 מסמכי בדיקות תוכנה שלבי תהליך בדיקות תוכנה ותוצריו    -  5מודול 
 

     STPניהול הבדיקות וכתיבת מסמך  •
 תכנון פרויקט הבדיקות והערכת היקף העבודה  ▪
 בניית עץ נושאים  ▪
 תכנון מדדי בקרת איכות והגדרת קריטריונים לסיום  ▪
 הבטחת כיסוי  ▪
 ניהול סיכונים בפרויקט בדיקות ▪
 ניהול תצורה  ▪
 ניהול באגים  ▪
 

   STD  יקות לעיצוב הבדיקות וכתיבת מסמך  טכנ  •
 כיצד למצוא את כל מקרי הבדיקה על ידי טכניקות עיצוב  ▪
 שימוש עזר בתרשימי זרימה  ▪
 כיצד לקבוע היקף בדיקות  ▪
 חוקי "עשה ואל תעשה"  ▪
 תבניות אפשריות  ▪

 

   בדיקותמסמך סיכום    STRכתיבת מסמך  •
 הספק ביצועים  ▪
 ניתוח באגים  ▪
 איכות המערכת  ▪
 סטטיסטיקה ודוח תמצית למנהלים בניית   ▪
 

 )מערכת לניהול מחסן(, בדיקות סטטיות.  ERPבסיום חלק זה יוגשו מסמכי בדיקות ביחס למערכת          
 

   SQLשפת שאילתות   -  6מודול 

 SQL   

 . DATA, מושגים בסיסיים בתחום מבוא לבסיסי נתונים •

 ERDניתוח ובנייה של  •

 בסיסיות לשליפת נתונים  SQLכתיבת שאילתות  •
 שימוש בפקודות נפוצות, תחביר של שאילתות, מניפולציות על נתונים. 

 ( SUM/COUNT/AVEG /MAX/MINשימוש בשאילתות המכילות פונקציות ) •

 ( AND /ORסינון מידע עם תנאים ) •

 (INNER JOIN  / LEFT / RIGHTשליפת נתונים ממספר טבלאות על ידי פקודות איחוד ) •

 ועוד(  TRIM/LEN / ROUNDיוב נתונים )לטפונקציות   •

 פונקציות של יצירה, עדכון מחיקה והכנסה )עמודות, טבלאות וערכים(  •
 

 בדרגות קושי משתנות.  SQLמבחנים  3בסיום חלק זה התלמידים אמורים לעבור 
 

 ניהול מערך הבדיקות   –  7מודול 

  ש"א(  5) התאמת מתודולוגיית הבדיקות למתודולוגיה של הפיתוח 

 מערכות חדשות בפיתוח שלם  •

 מערכות חדשות עם פיתוח באיטרציות  •

 מערכות בתחזוקה לפי גרסאות •

 מערכות בתחזוקה לא לפי גרסאות  •



 

 

 (  TESTRAIL  /MTM   -TFS)   שימוש בכלי ניהול בדיקות תוכנה

 הדגמות של שימוש בכלי ברמת משתמש    •

 משימות ותוכניות ביצוע( ניהול תהליך הבדיקות )ניהול גרסה, ניהול סבב, ניהול  •

  ניהול הדרישות, עקיבות וכיסוי •

 תכנון וכתיבת תסריטי  בדיקה   •

 הרצת בדיקות , ניהול מחזור חיי התקלה •

 דוחות סטטוס ודוח מסכם לפני מסירה  •
 

 עבירו פרוייקט לבדיקה באחת המערכות שתיבחר מהנ"ל. בסיום חלק זה התלמידים י
 

   Web & Cloudבדיקות תוכנה בהתמקצעות    -  8מודול 

 מתודולוגיה לבדיקות אתרים  •

 : בעיות אופייניות, מה צריך לבדוק ואיך? web-שימושיות ב  •

 וממשקים   webבדיקת אפליקציות  •

 HTMLניתוח  •

 עבודה עם דפדפנים בבדיקות אתרים  •
 

 ( STRדוח ממצאים )בסיום חלק זה התלמידים יגישו פרוייקט בדיקת אתר אינטרנט שייבחר לרבות  
 מסקנות והמלצות להמשך בסימולציה לצוות בדיקות אמיתי. 

 
   Mobileבדיקות תוכנה בהתמקצעות    -  9מודול 

 עולם המובייל וחשיבותו היום  •

 מתודולוגיה לבדיקות מובייל   •

 הבדלים, יתרונות וחסרונות  -   Androidו     IOSמערכות הפעלה ואפליקציות   •

• external LAB  או ב-Internal LAB 

 Network, Localization, HW, Peripheralsדגש בבדיקות מובייל:  •
 

 ( STRשייבחר לרבות דוח ממצאים )  אפליקציהבסיום חלק זה התלמידים יגישו פרוייקט בדיקת  
 מסקנות והמלצות להמשך בסימולציה לצוות בדיקות אמיתי. 

 
 מבוא לעולם האוטומציה   –  10מודול 

 Javaמבוא לפיתוח בסביבת  •

 Seleniumבדגש על  אוטומציה  היכרות עם   •

 לבדיקות מובייל   Appium-כתיבת סקריפטים אוטומטיים ב •

 , שילוב נכון של אוטומציה בפרוייקט כללי עשה ועל תעשה במעבר לאוטומציה •
 עבור אתר+אפליקצייה  רגרסיה אוטומציה לבדיקות שפיות/בסיום חלק זה יבוצע פרוייקט בניית תשתית 

 
 

 gileAעולם הבדיקות בסביבת   –  11מודול 

 תפקידו של הבודק בעולם האג'ילי  Agile  מבוא למתודולוגיית   •

 User Storiesבדיקה מבוססת  •

 Continues Integrationבדיקות בתהליך של  •

 ענן בדיקות בסביבות וירטואליות ודגשים בעבודה מול  •
 
 
 
 
 



 

 סיכום החומר, מבחן מסכם ועתיד עולם הבדיקות   –  21מודול 

 פלטפורמות חדשות בעולם הבדיקות  •

 מגמות וטרנדים בבדיקות תוכנה, לאן עתיד הבדיקות?  •

   IOT  ,VR/ARעולם הרובוטיקה, הרכבים האוטונומיים,   •

 מבחן מסכם, משובים אישיים.  •
 

 המסכם, הגשת כל הפרויקטים ואחוז נוכחות בשיעורים. קורס מסתיים במעבר בהצלחה על המבחן  

 

 

 

 

 


