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 כללי

קורס המשך המיועד למאפיינים, מנתחי מערכות ובוגרי קורס מבוא לניתוח מערכות )אפיון מערכות מידע(, הקורס 

מערכות המידע ויקנה ללומדים הבנה מעמיקה בתכנון מערכות יעסוק בנושאים מתקדמים הקשורים לשלב העיצוב של 

 מידע, כלי חשיבה וכלים מעשיים בבניית מערכות, התמודדות עם מצבי פיתוח מורכבים.

 קהל היעד

לכל העוסקים באפיון ועיצוב מערכות מידע ובעלי רקע מקדים בהגדרת דרישות, ניתוח תהליכים, מבנה נתונים, חוקי 

 .ית וכו'נרמול, עברית מבנ

 על המרצה

 וניהול פרוייקטים. UI/UXנתח מערכות בכיר, יועץ ומרצה בתחומי ניתוח מערכות, מ - אייל דוד

בית הספר למקצועות המחשוב של צה"ל ובמכללות  -אילן, המרכז האקדמי פרס, בסמ"ח -מרצה באוניברסיטת בר

 רבות נוספות.

 וניו רכש במגזר הפיננסימתכנת, מנתח מערכות ומנהל פרויקט. את עיקר נסי -אייל הוא בוגר "המסלול הקלאסי" 

כיהן כס.מנמ"ר בבנק הספנות, הקים וניהל את היחידה לניהול פרויקטים וניתוח מערכות בבנקאות הישירה של בנק 

 .הראשון בבנקאות והטמיע מעבדת שימושיות לראשונה בבנקאות בישראל UXהפועלים, הקים וניהל את מדור ה 

שק למשתמש בארץ ובעולם. הקים וניהל את המחלקה לפיתוח עסקי בתקופתו זכה הבנק לפרסים רבים בתחום הממ

 וניהול מוצריי דיגיטל של בנק הפועלים )אינטרנט ומובייל(

 eCommerce, Marketingבשנים האחרונות אייל מייעץ לארגונים מובילים בארץ ובעולם, נחשב כמומחה במערכות 

Automation, CRM  וכמומחה תוכן לתחומי חווית המשתמש( והגברת מכירות בדיגיטלCRO) 

 



 

  נושאים

 ( חזרה קצרה על חוקי הנרמול ובניית מודל נתוניםERD מבוא לשלב עיצוב המערכת, חזרה קצרה על מודל ,)

 MVC (Model View Control)האובייקטים וה 

 .עיצוב פונקציות ועיצוב ממשקים בין מערכות 

 Reverse Engineering   לבסיסי נתונים 

 ת מידע, ממודל נתונים לבסיס נתונים מעוצב )פיזי( שיקולי עיצוב, שיפור ביצועים, תהליכי דהארכיטקטור-

 הפיזי של בסיס הנתונים. לתכנון המודל  Oracle SQL developer data modelerנרמול עבודה עם 

 לשינוי לוגיקה עסקית בזמן  עיצוב טבלאות חוקה לשמירת לוגיקה עסקית בבסיס הנתונים, בניית סוויצ'בורד

 ריצה. תכנון בסיס נתונים למוצרי תוכנה.

 אחסון מידע ודילול מידע לשיפור ביצועים –מידע  רכיטקטורתא 

  נרמול לבניית -טכניקת דה –מודל הכוכבData Warehouse 

  2.15ולדוחות )סעיף  בנוהל מפת"ח( 2.4עיצוב דוחות ומסכים וכיצד לתכנן את בסיס הנתונים למסכים )סעיף 

 בנוהל מפת"ח(

  אבטחת מידע בשלב העיצוב ושיקולי אבטחת מידע בעיצוב בסיס נתונים ועיצוב לוגים 

  עיצוב אובייקטים בגישת הUML באמצעות .White star UML 

 עיצוב מחלקות. עיצוב בסיס הנתונים לסביבה מוכוונת אוביקטים 

 

 

 


