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מבוא

מסע ארוך לתהליך המרתק של בניית מערכות מידע.אקח אתכם לקורס ב

יכול שיהיה ארגון כלשהוא, ברעיון היולי. יכול שיהיה כמענה לצורך עסקי של מתחילהתהליך 
תן מענה מוכן ישי(package)פיתוח של חבילת תוכנה מיזם חדש לחברת הזנק, ויכול שיהיה 

לאלפי ארגונים.

ללא תקלות, : נותנת מענה לצורך העסקי, מופעלת מערכת מידע עובדת–של התהליך סופו
משתמשים מרוצים.-ובסופה 

? מתנהלאיך זה 
מהי המתודולוגיה לפיתוח מערכת מידע? מהם השלבים השונים שיש לעבור לפני שהתוכניתן 

הניהוליים כותב שורת קוד ראשונה? מיהם השחקנים המרכזיים בתהליך? מהם הסיכונים 
איך מנהלים פרויקט כזה?בתהליך?

בשלב מחקרים מדאיגים מאד, מציינים שכשליש ממערכות המידע אינן מצליחות, ונכשלות 
זה או אחר של בנייתן.

ולכן נציג בקורס את המתודולוגיה לפיתוח מערכות מידע, שיעדה המרכזי הוא להגדיל בצורה 
מושכלת את הסיכויים להצלחת בניית מערכת המידע.

בארץ, שיחזקו את התובנות ITהקורס ילווה ב"סיפורי קרבות" מפרויקטים אמיתיים משוק ה 
שנגיע אליהן בכיתה.

תח המערכותמנ

מנתח המערכות, הוא שחקן ציר מרכזי בתהליך הפיתוח של מערכות מידע.

בתהליך פתוח מערכת מידע מנתח המערכות משמש הוגה הרעיון, מגדיר הצרכים, מגבש 
אסטרטגית פתרון, מאפיין ומעצב את בסיס הנתונים, את התוכניות ואת ממשק המשתמש, 

תוח ולהפעלה שוטפת של יבמרץ עד לסיום הפמגדיר את הטכנולוגיה הנדרשת ופועל
המערכת.
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מנתח מערכות טוב ניחן בכושר חשיבה אנליטי ויצירתי, בכישורים בינאישיים מעולים, ביכולת 
בטים עסקיים מגוונים, וביכולת לדחוף ולנהל יניתוח של תהליכי עבודה, ביכולת להבין ה

יון היולי למערכת עובדת.מרע–מאמצים משותפים כדי להביא פרויקט לידי גמר 

ה נלמד בקורסמ

לניתוח מערכת, נעבוד בכליםת מערכות מידע, נצטייד ילבנימתודולוגיהבקורס נלמד 
, ונעכל את הכל IT(קשה) על תרגילים, נשמע מה קורה בחיים האמיתיים בתעשית ה 

בתרגול צוותי מעשי על פרויקט אמיתי שילווה את הקורס.

. Object oriented Analysis and Designגישת ניתוחהקורס מבוסס על 
רוב השיטה הדומיננטית היום ב–UMLהם התרשימים שבשפת ה והתרשימים שילמד

ארגונים מפתחי התוכנה.ה

.UMLהתומכים ב Caseכלי הקורס ילווה בתרגול מעשי עם 

מנושאי הקורס:

מהי מערכת מידע
מתודולוגיה לפיתוח מערכות מידע
 ניתוח תהליכים וActivity diagrams
 ניתוח ועיצוב מוכוון אובייקטים(Object Oriented)
 ארכיטקטורתSOA
 ניתוח בשיטתUML:

oUse case modeling
oClass modeling
oSequence diagrams

בניית מודל המידע של המערכת
עצוב ממשק משתמש
מחזור חיים של מערכת מידע
ייזום מערכת מידע
 עבודה עם כליCASE
תפקיד מנתח המערכות בארגונים שונים
אספקטים ניהוליים בפיתוח מערכות מידע
 :מערכות מערכות מידע ניהוליותERP ,Data warehouseבינה , מערכות אינטראנט ,

ועוד.(BI)עסקית 
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חוקי המשחק 

נוכחות בהרצאות

לשיעור או תרגיל איננה פוטרת מכל חובה נוכחות בהרצאות. כמובן שאי הופעה רישום אין 
בקורס, ועל הסטודנט להתחבר אל החומר ואל מטלות הקורס.

מדיניות "אופרה": ההרצאה תתחיל תמיד בזמן והדלתות יסגרו עם תחילתה. יחד עם זאת יש 
לי הבנה לבעיות המונעות מסטודנט מעת לעת להגיע בזמן, ועל כן תהיה "כניסת מאחרים" 

דקות לאחר תחילת ההרצאה.15רת אחת ומסוד
סטודנט רשאי להחליט שההרצאה איננה מענינת אותו או שיש לו תועלת שולית טובה יותר 

ללא זכות כניסה –להפיק מזמן ההרצאה. סטודנט רשאי לצאת את ההרצאה בכל עת כרצונו 
מחדש אליה.

ממש מתבקשת אישית,והבעת דעה השתתפות פעילה בהרצאה, לרבות ויכוחים מקצועיים 
בקורס זה, ומתקבלת באהדה רבה.

הגשת תרגילים

אין חובה פורמלית להשתתף בהרצאות התרגיל (וכמובן שלא יערך רישום). יחד עם כאמור 
בפתרון התרגילים חיונית ביותר לעיכול החומר ולהצלחה במבחן ולכן פעילהזאת השתתפות 

עבודות.חובת הגשתיש 

.אך ללא ציוןעם הערות למשוב, העבודות יוחזרו 
בהתאם להגשתו או אי הגשתו.–0או 1לכל תרגיל יקבע ציון 

על כל –למרות האמור ש"אין ציון" על התרגיל הרי שהעבודה צריכה להעשות במלואה 
. עבודה שתוגש חלקית, תחשב כעבודה חלקית לצורך חישוב סך העבודות שהוגשו.חלקיה

ות התרגיל, עבודה, או סעיף בעבודה, שתוגש ב"צורה מחפירה" (רק למרות שאין ציון על איכ
תחשב כלא הוגש.-לצורך הפרוטוקול) 

לדוגמה:
)0.5תרגיל. (ציון = ½ סעיפים, והוגשו בו תשובות לשני סעיפים בלבד יחשב כ 4תרגיל ובו 
)0סעיפים שהוגשו כולם ברמה "מחפירה" יחשב כלא הוגש. (ציון = 6תרגיל ובו 

ככלל יש להגיש עבודות מודפסות למעט מקרים מיוחדים בהם יצוין אחרת. הדף הראשון בכל 
למסמך זה. גזרו והשתמשו.1עבודה יהיה דף מודפס במתכונת של הדף המופיע בנספח 

שימו לב: 

התייחסו בכבוד וברצינות למסמך שאתם מפיקים. הוא מייצג אתכם ומהווה רושם ראשון 
אודותיכם.

דעתכם לא רק לתוכן אלא גם לצורה החיצונית: פונטים ברורים, ריווח מתאים, כותרות תנו 
ך !מוכד'. הקורא אינו צריך להתייסר מקריאת המס
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לא עולה על Wordשל spellerאין דבר יותר פתטי משגיעות כתיב במסמך. תנו דעתכם שה 
הרבה שגיאות.

הודעה ...)–מעקב, הודאה –(טעויות קלסיות: מעכב 

באחריות הסטודנט לשמור גיבוי אצלו. על כל עבודה יוטבע בחדר עבודות תאריך קבלת 
העבודה. באחריות הסטודנט לוודא זאת.

באתר הקורס תהיה רשימה עדכנית של כל הסטודנטים והעבודות שהוגשו על ידם. באחריות 
ל תוך שבועיים בלבד מיום כל סטודנט לוודא נכונות הרשימות. השגות יתקבלו על כל תרגי

פרסום הנתון באתר.

מהציון הסופי בקורס. 20%ציון התרגילים המשוקלל מהווה 

פטור מתרגילים

כעקרון בגין סיבה מוצדקת, ינתן לתרגיל "פטור" והוא לא יחשב במנין התרגילים.
פטור ינתן עקב שירות מילואים או מחלה.

סיבה מוצדקת לפטור מתרגיל.ברור שיתכנו עוד מקרים רבים בהם יש 
דרך המזכירות (במקרים רקכל נושא הפטור לא ינוהל דרכי או דרך המתרגלת, אלא –ככלל 

ה"סטנדרטיים") או דיקן הסטודנטים (במקרים ה"מיוחדים"). מבחינתי אישור של המזכירות 
כלל לעסוק או הדיקן לפטור בתרגיל, תגרור רישום אוטומטי ברשומות הקורס, ואינני מתכוון 

אישור.-בנימוקים לאישור או אי

מדיניות העתקות

ככלל, מותר לכל סטודנט להתייעץ ולדון עם כל אחד לגבי פתרון העבודה. 
כדי להגדיר בכל זאת מהי עבודתו העצמאית של הסטודנט בעבודה נקבעה המדיניות הבאה:

עבודה שיתופית –רונה (ולא טכניות) לפתכלליותכל זמן שדנים בהבנת העבודה ודרכים 
מותרת.

מהרגע שהסטודנט מתחיל לכתוב (או להקליד) הוא לבד עם עצמו.
עבודות שיחשדו על ידי בהעתקה יועברו לעיונו של פר' שוקן ולועדת משמעת (כפי שנעשה 

בשנים הקודמות).

לידיעתכם:
התהליך אינו נעים ולא מוסיף כבוד.

ימטרי לחלוטין.המעתיק והמועתק זוכים בעקרון ליחס ס

אתר הקורס

מעת לעת תהינה הודעות באתר הקורס. הודעה המופיעה באתר נחשבת כהודעה פורמלית 
שהועברה לכל בכיתה.
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פרויקט גמר

סטודנטים, -2-3חלק אינטגראלי מהקורס הוא פרויקט גמר שנתי. הפרויקט יוגש בצוותים של 
.אמיתיומטרתו לחוות את כל החומר הנלמד ל"תורת לחימה" על גבי פרויקט 

"המוסך של אבא", "המספרה של –כל צוות יבחר את הפרויקט מהסביבה הקרובה אל ליבו 
חידה כלשהיא בארגון הקרוב אליו.אמא", "המסעדה של הדוד" או מחשוב י

הפרויקט חייב לענות על צורך עסקי אמיתי (או לענות על בעיות אמיתיות) וככזה יהיו לו 
, איתם הוא כורת את הפרויקטמשתמשים בשר ודם, איתם יפגש צוות הפרויקט במשך 

כנע החוזה של פיתוח החוזה, הם המגדירים לו במדויק את דרישות המערכת, ואותם הוא מש
להשקיע ממיטב כספם בפיתוח המערכת.

.2של הפרויקט, יגיש כל צוות נייר הצעה לפרויקט. תוכנו מפורט בנספח 0בשלב 
במהלך גיבוש ההצעה, ניתן להתיעץ / להתלבט עם המרצה (בעיקר על מנת לתחום 

פרויקטים שנראים גדולים מדי).

לאחר שבוע, יוחזרו מסמכי ההצעה ו:
אוהפרויקט יאושר

הפרויקט ידחה או
הנייר יצטרך לעבור מקצה שיפורים לפי ההערות שבו.

קוים מנחים לבחירת הפרויקט:

. רצוי מאד (אך לא הכרחי) שתהיה לאחד מחברי הצוות נגיעה אישית / עסקית בפרויקט.1

-10. היקף הפרויקט צריך להיות קטן. במינוחים כמותיים מדובר על הערכה ראשונית של 2
תהליכים עסקיים (בכל מקרה לא 10-15) ; 20טבלאות מידע (בכל מקרה לא יותר מ 15

).30מסכי תוכניות (בכל מקרה לא יותר מ 10-20) ; 20יותר מ 

. כלומר: לא זמן אמת, לא Data Processing–. פרויקט מסוג ענ"א (עבוד נתונים אוטומטי) 3
וכן הלאה.Office automationמערכת מומחה, לא מערכת 

. הקפידו להציע פרויקט שבו המשתמשים זמינים ככל האפשר לפגישות עבודה אתכם. 4
חוסר הקפדה על פרט זה יכול לתקוע אתכם בהמשך !

. העבודה חייבת להיות מקורית, ולא להסתמך על מערכת שכבר קיימת או שבתהליכי 5
פיתוח. 

רויקט הוא עבודה מקורית שלו.כל צוות המגיש הצעה לפרויקט מצהיר בכך שהפ
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בחינות

ל הבחינות תערכנה עם חומר סגור.כ

מבנה הציון הסופי בקורס

מרכיבי הציון:

40%-מבחן 
40%–ציון הפרויקט 

20%–ציון התרגילים 

(אין מבחני אמצע)

"אחריות סטודנט"

באחריות הסטודנט לוודא:
הודעות באתר הקורס

עבודות שניתנות
לו"ז הגשה

בדיקת פרסום התוצאות
"להיות מחובר".- ובכלל 
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להגשת תרגילCover page- 1נספח 

תרגיל בקורס ניתוח מערכות

תרגיל מס' ______

שם התרגיל: __________________________

שם משפחה: __________________________

__________________________שם פרטי:     

מס' ת.ז.:      __________________________

מנהל עסקיםמשפטים ט.מ.  / : מסלול
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מבנה מסמך ההצעה לפרויקט (לא יעלה על עמוד אחד !)- 2נספח 

שמות חברי הצוות

שם הפרויקט

שם החברה / הארגון

תאור קצר של הסביבה העסקית

) (שם ותפקיד בארגון)Sponsorמיהו "פטרון" הפרויקט (ה 

שמות ותפקיד בארגון)–מיהם "מומחי היישום" (הלקוחות העיקריים 

בעיות במצב הקיים (המוטיבציה לפרויקט)

חלוקה לתת מערכות או רשימת התהליכים העיקריים שהמערכת תמחשב (זה למעשה פרק 
התכולה).


