
 

maagar
Typewritten Text

maagar
Sticky Note
MigrationConfirmed set by maagar

maagar
Text Box

maagar
bny

maagar
newQR

maagar
Stamp



2

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים

maagar
Text Box
ציון: 99



3

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



4

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



5

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



6

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



7

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



8

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



9

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



10

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



11

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



12

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



13

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



14

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



15

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



16

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

סניפים ברחבי הארץ, וההנהלה החליטה על אסטרטגיית  30לרשת הקימעונאית "הכל בשקל"  .1

גידול במהלך חמש השנים הבאות. התכנית היא להכפיל את מספר הסניפים ולהיכנס ליישובים 

ימרקטים בודדים, שלכל אחד הסניפים הקיימים הם תוצאה של רכישות של מינ 30נוספים. 

מחליט על השקעות במערכות המידע, . מנהל הסניף ת מידע משלווערכממערך ה מהם הי

לפי הצורך, אשר מטפלים במערכת המקומית בסיוע ספקים  יותרמעסיק איש מחשבים אחד או ו

אחת לשבוע מעבירים הסניפים קבצים למערכת מרכזית ובהם נתוני תיפעול הסניפים. חיצוניים. 

הרשת ומהם מפיקה ההנהלה דוחות רווח והפסד,  הקבצים מעובדים במערכת ייעודית במרכז

 דוחות מכירות ומאזנים. 

 Lowבשנתיים האחרונות חווה הרשת ירידה בהכנסות עקב תחרות אגרסיבית מצד רשתות 

Cost  חדשות )למשל, "רמי לוי"( שצצות בכל רחבי הארץ, וההנהלה הגיעה למסקנה שעליה

באמצעות החלפת מערכות התיפעול הקיימות לייעל את שרשרת האספקה, וכי יש לעשות זאת 

 ( ריכוזית כלשהי שתימצא מתאימה ביותר.ERPאירגונית אינטגרטיבית )-במערכת כלל

 ענו על השאלות הבאות בהסתמך על הפרטים לעיל:

 .נקודות( 8) ריכוזית ERPבצעו חקר ישימות להחלטה להתקין מערכת  .א

קרה דומה למקרה "ניבקו" או לא. בכל מקרה שהתגלתה בעיית ישימות, ציינו האם המ .ב

 8) מנת לפתור את בעיית אי הישימות-במקרים בהם יש דמיון, ציינו כיצד פעלה ניבקו על

 .נקודות(

לקראת תחילת התאמת המערכת הוחלט בחברה לבצע ניתוח דרישות. במאמרו  .ג

Wetherbe ות מונה מספר שיטות מקובלות, בלתי מובנות, לניתוח דרישות. ציינו שתי שיט

  נקודות(. 8חסרונות ) 2שמוזכרות במאמר וציינו לכל אחת מהן 

אחת כCSF (Critical Success Factors )את שיטת  Wetherbeבאותו מאמר מציע  .ד

 נקודות(. 4כיצד משתמשים בשיטה זו ) בקצרההשיטות המובנות לניתוח דרישות. תארו 

מערכת בשיטה גמישה. אחד היועצים הציע למנהלי הפרוייקט של החברה ליישם את ה .ה

עקרונות של המודל הגמיש. הסבירו את ההבדל המהותי בין המודל הגמיש  5 בקצרהתארו 

 נקודות(. 14על המלצת היועץ, ונמקו )דעתכם  חוולמודל מפל המים. 

 נקודות(. 5מתאים, ונמקו ) הטמעההציעו לחברת "הכל בשקל" מודל  .ו

 26/2/2013 תאריך הבחינה:

 דר' ציפי הארט/דוד קודיש  המרצה: שם

 ניתוח ועיצוב מערכות מידע  שם הקורס:

 364-1-1411 מספר הקורס:

 ב'  מועד:א'     סמסטר:   2013  שנה:

 שעות 3 משך הבחינה:

 חישובית  חומר עזר:
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 מידע מערכת עבורה שתפתחו שהבבק אליכם פונה" בשקל הכל" הקמעונאית הרשת .2

 המערכת. לגדול בכוונתם אך בארץ קטן סניפים מספר יש לרשת. והירקות הפירות למחלקת

 בתחומים ולא המצויינים והירקות הפירות בתחומי ורק אך תטפל לפתח מתבקשים שאתם

 .א"כ כגון נוספים

 :הבאות הדרישות את קיבלתם המחלקה מנהל עם משיחה

 (. ספקים) אספקה מקורות מספר םישנ ירק/פרי לכל 

 הוא, ספק מוסיפים כאשר. ספקים מוסיפים פעם מידי. הרשת עם שעובדים ספקים מספר ישנם 

 ללא הופך והוא איתו העבודה מופסקת, הספק עם חוזרות בעיות וישנן במידה. לפעיל הופך

 .מהמערכת ספק נתוני לעולם מוחקים לא. פעיל

 של המורשים בספקים להשתמש חייבים הם אבל בנפרד חנות כל י"ע מתבצעות ההזמנות 

 . הרשת

 המוזמנות והכמויות הפריטים ואת, הסחורה מיועדת אליה החנות, הספק את כוללת הזמנה . 

 עם שהיו ושליליים חיוביים מקרים של רישום לנהל יש, הספקים מול העבודה בניהול לעזור כדי 

 . לעצמה חנות כל מבצעת, הרישום את. הספק

 על להחליט כדי הרשת הנהלת מתכנסת, מסויים ספק על תלונות 10 -ל מעל מתקבלות אשרכ 

 לא לספק הפיכתו או הספק מול עבודה הפסקת להיות יכולה ההחלטה. הספק מול הצעדים

 (. זאת תמנע לא המערכת כי אם) פחות איתו לעבוד היא מהחנויות הציפיה כזה ובמקרה, מועדף

 איתו העבודה את לאהפסיק תחליט הנראה ככל ההנהלה, תלונות 30 -ל מעל מתקבלות כאשר. 

 ההזמנה כל אם. ובכמויות שהגיעו בפריטים מתעדכנת ההזמנה, לחנות סחורה מגיעה כאשר 

 מתעדכנים לספק ביכולתו שאין מודיע שהספק פריטים. לסגורה הופכת ההזמנה, הגיעה

 ההזמנה סטטוס. פתוחים נשארים תריו מאוחר במועד שיסופקו פריטים ואילו, מתאים בסטטוס

 . אותם יספק לא שהוא לגביהם  הודיע שהספק או הגיעו הפריטים כל כאשר לסגור הופך

 המלאי רמת ואת חנות בכל נמכרות וירקות פירות אילו שלב בכל לדעת מעוניינת הרשת . 

 בחישו. מהספק הסחורה קבלת בעת חנות בכל פריט כל של המלאי רמת את לעדכן עליכם 

 למערכת הקופות בין אוטומטי ממשק יהיה העניין לצורך) באחריותכם לא הוא מהמלאי ההורדה

 (הזה הממשק את לפתח מעניינכם לא וזה שלכם

 

 (לרעיון' נק 1 – רעיונות 4 עד) להציע תוכלו המערכת לשיפור הצעות אילו .א

 לעמוד שתוכלו מ"ע שיידרשו והשיטות המאפיינים כל את ציינו. המערכת עבור CD להכין עליכם .ב

 '(נק 14)  המאפיין לשם מעבר לפרט צורך אין. הרשת בדרישות

 והמאפיינים השיטות, המחלקות כל את פרטו. מספק סחורה קבלת עבור SD תהליך להכין עליכם .ג

 '(נק 12) המעורבים

 תשנו כיצד. במערכת להשתמש רוצה חלב דברי מחלקת, המערכת בפיתוח הגדולה ההצלחה לאור .ד

 1. )אותם ונמקו עושים שהייתם שינויים 4 לפחות הסבירו. ברשת מחלקה לכל שיתאים כך CD -ה את

 '(נק 4 עד שינוי לכל' נק

 כדי במערכת משתמשים הייתם בו ממשק עוד הציעו, הקופות מול הזו למערכת שיש לממשק מעבר .ה

 '(.נק 1) עבודתה את לייעל
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 . ספריה של התוכן עולם את המתאר מחלקה תרשים לפניכם. 3

  CRUD פעולות לצייןצורך  אין, ההפשטה לצורך. זה תרשים עבור Use case diagram הכינו .א

 '(נק 8. )בתרשים אותן ולרשום האקטורים לגבי הנחות להניח ורצוי מותר. בתרשים כלשהן

 '(נק 1) Librarian, Bill, Transaction בין טרנרי קשר אין מדוע .ב

 '(נק 1) קשר מחלקת לא היא  Transaction מדוע .ג

 
 

19

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

4 

 

 

 כאן  המוצג הרכישה תהליך את תארו. אוטומטית משקאות מכונת של בסיסי מצבים תרשים נתון. 4

 '(נק 5. )זה בתרשים ומעבר שלב כל והסבירו

  שיטות בתוספת התרשים את שיציג למי יינתן' נק 3 עד של בונוס

 

 

 '(נק 2) וכנהת בפיתוח UML -ב לשימוש יתרונות שני לפחות פרטו. 5

 

 

 מה, לא אם. המגבלות מה, כן אם? מחלקות ממספר לרשת יכולה מסויימת מחלקה האם. 6

 '(נק 1) מייצר שזה ההגבלה

 

 

 בהצלחה
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 פתרון המבחן

 

 1שאלה 

 נקודות(: 8ריכוזית ) ERPבצעו חקר ישימות להחלטה להתקין מערכת  .א

 

 לא צפוי קושי טכנולוגית/טכנית:

כת ביזורית לריכוזית עלול להיות בעייתי אם לא יינקטו צעדים מתאימים לפני מעבר ממער אירגוני:

 תחילת הפרוייקט.

צפויים שינויים רבים בתהליכי העבודה עקב הצורך לתאם בין כל הסניפים, כתוצאה  תיפעולי:

ממעבר למערכת ריכוזית. זה יכול להיות בעייתי מאוד. יש לנקוט בצעדים מתאימים לפני ובמהלך 

 וייקט.הפר

אין נתונים, לא ניתן לבצע. כללית, במערכות כאלו ניתן יחסית בקלות לחשב החזר השקעה  כלכלי:

כי יכולות להיות די הרבה תועלות מוחשיות כגון: הפחתת עלויות התהליכים, צמצום מלאים, חסכון 

 אמין.וכד'. לכן יש סיכוי שמובילי הפרוייקט יוכלו להציג החזר השקעה יחסית  ITבעלויות 

 

בכל מקרה שהתגלתה בעיית ישימות, ציינו האם המקרה דומה למקרה "ניבקו" או לא.  .ב

 8מנת לפתור את בעיית אי הישימות )-במקרים בהם יש דמיון, ציינו כיצד פעלה ניבקו על

 נקודות(:

 

המקרה דומה למקרה ניבקו בכל ההיבטים, אבל רק בהבט האירגוני, התיפעולי והכלכלי צפויות 

 . בעיות

, בניבקו אכן יכלו להראות החזר השקעה באמצעות שלוש תועלות מוחשיות: ההבט הכלכלילגבי 

 , צמצום עלויות בתהליכים העיסקיים החדשים, צמצום עלויות מלאי. 6%גידול צפוי בהכנסות כ 

: בניבקו שינו חלקים מסויימים )רלבנטיים( במבנה האירגוני כך שיהיו ריכוזיים בהבט האירגוני

( הפכו את 2( גייסו מנהל מערכות מידע לכל החברה, 1תאימו למבנה של המערכת החדשה: וי

אירגוני )ולא מפעלי(, -( ניתחו את התהליכים העיסקיים במבט כלל4מערך שירות הלקוחות לריכוזי, 

( איחדו את המרכזים הלוגיסטיים לשלושה )למרות שזה לא תוכנן מראש, התברר כבעייתי במהלך 5

 ט ובוצע תוך כדי 'ריצה' ובכך גרם לעיכוב מסויים(.הפרוייק

: הבינו שיהיה שינוי עמוק בתהליכים העיסקיים ולכן התארגנו לטפל בשינוי, עד כדי בהבט התיפעולי

כך שמצויין שההנהלה הבינה שהפרוייקט אינו טכנולוגי בעיקרו אלא פרוייקט של שינוי אירגוני 

( מינו פסיכולוג אירגוני כאחד ממנהלי הפרוייקט ואחראי על 1ותיפעולי משמעותי. לשם כך בניבקו: 

תהליכים שבהם יש שינוי גדול בין החדש לישן -( מיפו את כל התהליכים וסימנו תת2ניהול השינוי, 

( גייסו 'מומחים' מבין העובדים )כולל מנהלים( כשותפים בכל 3כדי להדריך היטב בנקודות אלו, 

( אירגנו כנסים עם העובדים 4יהיו 'סוכני שינוי' במחלקותיהם, מנת שאח"כ -מהלך הפרוייקט על

( קיימו ישיבות עם העובדים 5שבהם הציגו את התהליכים החדשים וקיבלו משוב מהעובדים, 

( פרסמו 6במפעלים השונים, קיבלו מהם אינפורמציה וסיפרו להם אישית על השינויים הצפויים, 

החידושים והסבירו את יתרונותיהם )ואת חסרונותיהם, הכירו מגזין תקופתי ובו פרטו את השינויים ו

בעובדה שחלק מהתהליכים החדשים לא יהיו נוחים לחלק מהמבצעים אותם לעומת התהליכים 

( לקחו את השינוי העמוק בחשבון בתכנית הבונוסים 7הישנים, והבטיחו לטייב בגירסאות הבאות(, 

תי הפיתוח להנחיל בהצלחה את השינויים טרם העלייה והכניסו קריטריונים שמודדים את יכולת צוו

 לאויר.
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 Wetherbeלקראת תחילת התאמת המערכת הוחלט בחברה לבצע ניתוח דרישות. במאמרו  .ג

מונה מספר שיטות מקובלות, בלתי מובנות, לניתוח דרישות. ציינו שתי שיטות שמוזכרות 

 נקודות(: 8חסרונות ) 2במאמר וציינו לכל אחת מהן 

 

 :טות מקובלותשי

( מקבלים 2( לא שואלים את השאלות הנכונות, 1. חסרונות: אחד-על-ראיונות בלתי מובנים אחד

 ( יכולות להיות בעיות הבנה בין השואל והעונה.3אירגון, -נקודת מבט מצומצמת ולא חוצת

ת ( לא יכול לכסו1)למשל רשימת דוחות, רשימת דרישות וכד'(. חסרונות:  סימון מתוך רשימה

( לא בטוח שהמרואיינים יזכרו 3( למרואיינים תהיה נטייה לבחור הכל, 2את כל הדרישות, 

 דברים חשובים שהיו צריכים בעבר. סביר שיזכרו דברים שהצטרכו לאחרונה.

( הלקוח יחתום גם אם לא קרא לעומק והבין את 1: חסרונותחתימת הלקוח על רשימת דרישות. 

שביעות רצון מאוחר יותר אם יברר שניתוח -קוח לא תמנע אי( חתימת הל2משמעות הדרישות, 

 הדרישות לא בוצע כהלכה.

 

 :הערות על הבדיקה

 ראיון קבוצתי, אבטיפוס וJAD  אכן מוזכרים במאמר, אך אלו לא שיטות בלתי מובנות אלא

 פתרונות )לשיטות הבלתי מובנות..(. מי שרשם אותן קיבל ניקוד חלקי.

 CRPות שלא מוזכרות במאמר. מי שרשם אותן לא קיבל כלל ניקוד.אלו שיט -, שאלונים 

 אלו לא שיטות לאיסוף דרישות אלא רק לחקר מצב קיים )דובר על  -איסוף מסמכים ותצפיות

 כך גם בהרצאה וגם בתרגול(. מי שרשם אותן לא קיבל כלל ניקוד. 

 

 

( כאחת Critical Success Factors) CSFאת שיטת  Wetherbeבאותו מאמר מציע  .ד

 נקודות(: 4כיצד משתמשים בשיטה זו ) בקצרההשיטות המובנות לניתוח דרישות. תארו 

 

בשיטה זו שואלים את המרואיינים "מה הם גורמי ההצלחה הקריטיים של התהליך העסקי אותו 

הנכם מבצעים?", "מהי האינפורמציה הנדרשת כדי לוודא שאכן אתם מצליחים לנהל נכון את 

 קריטיים?" מתוך התשובות לשאלות אלו גוזרים את דרישות המערכת.גורמי ההצלחה ה

 

אחד היועצים הציע למנהלי הפרוייקט של החברה ליישם את המערכת בשיטה גמישה. תארו  .ה

עקרונות של המודל הגמיש. הסבירו את ההבדל המהותי בין המודל הגמיש  5 בקצרה

 נקודות(: 14למודל מפל המים. חוו דעתכם על המלצת היועץ, ונמקו )

 

 :עקרונות המודל הגמיש

( שקיפות מלאה ושיתוף פעולה מלא בין כל בעלי העניין 2שותפות הלקוח לכל משך הפרוייקט,  (1

( פיתוח באיטרציות תכופות, כאשר כל איטרציה נותנת ללקוח ערך עיסקי TDD ,4( 3בפרוייקט, 

( תמיד ניתן לחזור לאחור 6חה עד כה, ( כל איטרציה מתחברת למערכת שפות5כלשהו, 

, הם 12עקרונות, סה"כ  5קיימא. יש עוד -( קצב בר7למערכת האחרונה שעבדה כהלכה, 

 מופיעים בשקפים שהצגתי בשיעור.
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 :ההבדלים המהותיים בין המודל הגמיש למודל מפל המים

וח מפורט ומדוייק . במפל המים חייבים לנתח את כל הדרישות ניתשיטת ניתוח הדרישות.  1

בתחילת הפרוייקט, ואין אפשרות לעבור לשלב הבא טרם הסתיים ניתוח הדרישות ואושר ע"י 

הלקוח. לאחר סיום ניתוח הדרישות 'סוגרים' את הדרישות ואין לשנותן. במודל הגמיש מבצעים 

ה מפורט, ואח"כ מנתחים ניתוח מפורט רק את מספר הדרישות שנכללות באיטרצי-ניתוח בלתי

הנוכחית. במודל הגמיש אפשר לשנות את הדרישות שטרם נותחו ופותחו. הבדל מהותי נוסף הוא 

באופן פיתוח המערכת: במפל המים מפתחים את המערכת בפעם אחת בשלב הפיתוח שבא אחרי 

שלבי הניתוח והעיצוב. במודל גמיש מפתחים את המערכת כבר מהשלב הראשון באינטרציות 

 קטנות ותכופות. 

: הלקוח חייב להיות שותף פעיל בכל מהלך הפיתוח במודל הגמיש. במפל המים שיתוף הלקוח .2

הלקוח חייב להשתתף בשלב ניתוח הדרישות, אבל לא חייב בשלבים הבאים, עד שלב בדיקות 

הקבלה. יש הבדל מהותי גם במבנה הצוותים, בשקיפות וכד', אבל אני מניחה שרוב הסטודנטים לא 

 אלו. יטפלו בנושאים

 

בשיטה גמישה כי  ERPכגון  COTSחוות דעתי על המלצת היועץ: לדעתי לא ניתן לקנפג מערכת 

אין חופש מוחלט בפיתוח כנדרש במודל הגמיש. כאן המקנפגים כבולים למבנה המערכת. לכן עצת 

היועץ אינה מתאימה למערכת שנבחרה. המודל הגמיש מתאים בעיקר כאשר מפתחים מערכת 

א לקינפוג תוכנת מדף. סיבה נוספת מדוע לא כדאי לאירגון קבל את המלצת היועץ היא מהתחלה, ול

שהמודל הגמיש דורש ידע, נסיון והערכות. לא נראה מפרטי הסיפור שחברה כמו "הכל בשקל" תוכל 

להתמודד עם מודל גמיש. אבל ייתכן שהחברה תבצע את הפרוייקט באמצעות קבלן חיצוני שכן יודע 

ל גמיש. במקרה זה חברת "הכל בשקל" תצטרך להעמיד לרשות הקבלן המבצע אנשים לעבוד במוד

שישתתפו בצוותי הפיתוח רוב הזמן, וכמעט לא יוכלו לעבוד בתפקידים הרגיל. זה עלול להיות 

 בעייתי. מכל הסיבות האלו נראה שהמלצת היועץ אינה טובה.

יצטרך לנמק נכון. למשל: שכדאי בתנאי  מי שיכתוב שהמלצת היועץ נכונה וכדאי לפתח במודל גמיש

 שיעמידו עובדים מתאימים לרשות הפרוייקט, או שיעשו פיילוט על סניף אחד, וכד'.

 

 נקודות(: 5מתאים, ונמקו ) הטמעההציעו לחברת "הכל בשקל" מודל  .ו

 

החברה צריכה לשקול האם להטמיע בפעם אחת או בשלבים. הטמעה בפעם אחת מסובכת 

ח רק באירגונים מאוד 'חזקים'. לא הייתי ממליצה, אבל מי שימליץ וגם ינמק היטב ומסוכנת, ותצלי

אפשר לקבל את התשובה )נימוק טוב הוא להביא בזמן קצר את האירגון כולו לעבוד על מערכת 

אחת ולהתחיל לייצב את המצב ולהשתפר, בתנאי שהאירגון ייערך להטמעה עם צוותי הטמעה 

גיעו מהר לכל סניף במקרה של בעיות(. יותר בטוח להטמיע בהדרגה. והדרכה מתוגברים בשטח שי

יש אפשרות להטמיע סניף אחר סניף, או בכל סבב מספר סניפים, כאשר בכל פעם משפרים את 

פי הלקחים מההטמעה בסניף הקודם. לדעתי זו האפשרות הנכונה ביותר לאירגון -ההטמעה על

צוותי הטמעה שיעברו בין הסניפים ויטמיעו. אמנם הזה, כי ניתן להכשיר מספר קטן יחסית של 

תהיה תקופת ביניים שבה יהיה 'בלאגן' באירגון אבל יש סיכוי שכל הטמעה בפני עצמה עבור יחסית 

כך הרבה סניפים אפשר לסיים -יותר בשקט כי תלווה באופן צמוד ע"י צוותי הטמעה. מאחר שאין כל

 .את כל ההתקנות תוך מספר חודשים ולהתייצב

מי שכתב שכדאי ליישם בשיטה גמישה ולכן גם להטמיע בכל פעם איטרציה, וגם נתן פתרון סביר 

הנקודות. מי שהציע לעשות בסניף אחד ואח"כ  5אפשר לקבל ולתת את מלוא  –לנושא הסניפים 

BIG BANG  אפשר לקבל. כמובן שמי ששלל מודל גמיש והציע  –בכל שאר הסניפים, ונימק נכון

 כולל הטמעה בשלבים, וגם נימק נכון, אפשר לקבל.אבטיפוס, 
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 2שאלה 

 

 התקבלו: הצעות לשיפור אשרדוגמה כל הצעה הגיונית לשיפור התקבלה.  .א

התראה על מינימום מלאי עבור המוצרים השונים, צפייה ברמת המלאי אצל הספק, מנגנון 

יסטיים אודות , ניתוחים סטטםעבור מוצר מסוי חת תזכורות לספקים, דירוג ספקיםשלי

 ספקים, טיפול בסחורה פגומה.

 

 :Class Diagram .ב

 

 

 :ועל הבדיקה הערות על התרשים

 , אך לא נדרשתם לכך במסגרת המבחן.enumeratorבוצע שימוש בבפתרון . 1

הוא חשוב כיוון שבהחלט ייתכן מצב שבו נוסיף מצבים  enumerator -השימוש ב

 בהמשך.

ת והזמנה מיותר לחלוטין! עבור כל הזמנה יש ספק אחד . הקשר הטרינארי על ספק, חנו2

אמנם מוצר והזמנה זה קשר של רבים לרבים אך  וחנות אחת. לכן הורדו על כך נקודות.

הזמנה וחנות זה עדיין יחיד לרבים ולכן ניתן לקבל את כל השילובים שהיו גם מבלי 

 בקשר טרינארי.גם עבור מוצר, הזמנה וחנות אין צורך  להשתמש בקשר טרינארי.

. היה רצוי להשתמש בהורשה )במיוחד לשם המודולאריות שנדרשת בסעיף ה'( אך 3

 בסיפור המקורי זה לא מובהק ולכן לא הורדו על כך נקודות.
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זו טעות חמורה לשים זאת בתור תכונה על פריט היות  -מלאי של מוצרים בחנות . 4

מהסיפור האם יש לשמור  וזה משתנה לפי כל חנות. לא רשום באופן חד משמעי

תשובות אפשריות: מחלקת קשר )כפי שמוצג  2היסטוריית מלאי או לא. לכן התקבלו 

 פה בפתרון( או מחלקת קשר.

 .()Supplier.addRecordתלונות נעשה בתוך השיטה  30או  10זיהוי המצב של . 5

ש )לא צויין בפירו CDניתן ליצור מחלקה ב -. החלטות ההנהלה לגבי הספקים6

 בסיפור האם יש לשמור זאת או לא ולכן זה לא חובה.(

. מוצר בהזמנה חייב להיות מחלקת קשר. אין פה שום הצדקה שזה יהיה מחלקה 7

חלק רשמו שחייבים לעשות מחלקה רגילה כי זה צריך לשמור היסטוריה. מי  רגילה.

את ברור שגם מחלקת תשמור  שרשם זאת לא מבין מה הכוונה בשמירת היסטוריה!

המידע עבור פריט בהזמנה. מה שהיא לא תשמור זה היסטוריה של פריט מסוים 

 וכמובן שאין צורך לבצע זאת. ,בהזמנה מסויימת

 מיותר לחלוטין! -"רשת" class. שימוש ב8

לא הוגדר במפורש האם המחיר עבור מוצר מסויים קבוע או משתנה  -. מחיר מוצר9

 התשובות. 2לפי הספקים ולכן התקבלו 

לא נדרשתם לעשות זאת במסגרת התרשים היות וזה לא חלק ישיר  -. רכישה10

 מהסיפור. לא הורדו נקודות למי שכן עשה.

 

 :עבור קבלת סחורה מספק equence DiagramS  .ג

 :ות לפתרון המוצגהער

מספר אלמנטים פה אינם חובה היות ואין תיאור כיצד התהליך אמור להתבצע )הזנת  .1

 המידע אודות כל פריט בהזמנה ע"י שימוש במחלקת הפריט(. יפתשלהסניף בהתחלה, 

ההנחה היא שהגעה של פריט מלאי מגיעה בשלמותה או לא מגיעה כלל. כלומר אין כאן . 2

 ק"ג. 100רק  , אך קיבלנוק"ג  200 וטיפול במצב שהזמנ

 בהגעת הסחורה. ללא קשרנעשה  זה. אין בתרשים טיפול ברישומים בתיק הספק. 3

התרשים נעשה מתוך מחשבה שבעת יצירת ההזמנה, הסטטוס של כל המוצרים . 4

". לכן אם הפריט לא מגיע בהזמנה ולא מודיעים שלא ניתן לספקו, InOrderבהזמנה הוא "

 שלו נשאר כך. הסטאטוס

. השיטה "אתר הזמנה" מחזירה את פרטי ההזמנה )אובייקט( וכן את כל המוצרים 5

 ים(. עליהם רצה הלולאה המרכזית.בהזמנה )מערך של אובייקט
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 :השינויים החשובים .ד

 בשם "מחלקה" אשר יחובר לחנות. class. הוספת 1

 . כל הקשרים שחוברו לחנות, יחוברו במקום זאת למחלקה.2

ביצוע הורשה של פריט )אם זה לא בוצע בתרשים המקורי( כך שמחלקות נוספות יוכלו . 3

 לרשת אותו.

 שינוי נוסף הגיוני.מעבר לכך התקבל כל 

לא התקבלו הצעות אשר חוזרות על מה  כל הצעה הגיונית עבור ממשק התקבלה. .ה

ממשק אוטומטי השולח  -הצעות לממשק אשר התקבלודוגמאות ל שמתואר כבר בסיפור.

ממשק אשר מראה התראות לספק בגין תלונות רבות או אי אספקה של מוצרים רבים, 

כדי שיוכלו להיערך מראש, ממשק המראה את מצב בסניפים  לספקים מה מצב המלאי

 המלאי בין הסניפים.

 

 3שאלה 

 :עבור תרשים הספריה UseCaseא. 

 

נמצאים בקשרים שבין המחלקות, בשיטות  UC -הרמזים שיש לנו לגבי הפעולות שיש לכלול ב

יות שלהן, ובהבנה הכללית של עולם התוכן של התרשים. מדובר בספריה והשחקנים שיכולים לה

 לנו הם:

  או כיוון שאין ממש הפרדה ביניהם: לקוח –( facultyחבר סגל )/סטודנט  -

 ספרן -

 :תהליכים ממחושבים שהלקוח מבצע

 השאלה והחזרה של ספרים -

 (Extend)ניתן היה לעשות  תשלום / קנס -

 חיפוש ספר -

אי נפרד )בין אם עצמ UC-שימו לב: הנפקת קבלה זה חלק מהתשלום. זה טעות לעשות זאת ב

 (Includeובין אם ב

 :פעולות שהספרן מבצע

 עם בדיקת מצב לקוח( includeהשאלה והחזרה של ספרים )אפשר לשקול  -

 

 ה חשובה עבור התרשים:הער

שלח תזכורת ללקוח  -עם שיטות מתאימות! למשל CD-אשר לא נתמכים על ידי ה UCלא התקבלו 

 על החזרת ספר )על אף שזה רעיון מצוין(.
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ר טרינארי משני טעמים: א( אין צורך בשילוש כדי לקבל את המידע לגבי מצב אין קש ב. 

 (.transaction(, עדיין לא נוצר התשלום )billהחשבון והתשלום. ב( כאשר נוצר חשבון )

אין את מלוא הפרטים בתרשים, אבל ככל הנראה לחשבון אחד ייתכנו מספר  ג. 

 טרנזקציות.
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 4שאלה 

 :הסבר התהליך

 ון המערכת ממתינה לבחירת הלקוח. אם הלקוח בוחר מוצר אשר זמין בשלב הראש

 במלאי, עוברים לשלב השני. אחרת, המערכת תישאר בשלב זה ותמתין לבחירה חדשה.

 .בשלב השני מוצג ללקוח המחיר של המוצר הנבחר 

  השלישי הלקוח מזין מטבעות והמערכת מעדכנת את הכמות המצטברת אשר בשלב

שלב זה מסתיים כאשר המשתמש מזין את אחד משני  אותה על המסך.התקבלה,  ומציגה 

בוחר מוצר )מעבר לשלב החמישי( או מבקש את הכסף בחזרה )אם אין לו  -הקלטים

 מעבר לשלב הרביעי. -מספיק כסף(

  .בשלב הרביעי המערכת מחזירה ללקוח את המטבעות בהתאם לסכום שהוא הכניס עד כה

 המתנה לבחירה חדשה. -ןלאחר מכן חוזרים לשלב הראשו

  בשלב החמישי, המתקבל כאשר הכמות שהוכנסה שווה למחיר המוצר, משוחרר המוצר

 המתאים ללקוח. המלאי מתעדכן בהתאם, וחוזרים לשלב הראשון.

שימו לב: המערכת אינה מטפלת במצבים בהם הוכנסה כמות הגבוהה מהמחיר של המוצר, ויש 

 להחזיר עודף. 

 

 : ותרשים בצירוף שיטת

 .Do, Entry, Exit -סוגי השיטות 3נקודות( קיבל רק מי שהציג את כל  3שימו לב: בונוס מלא )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

14 

 

 :"Waiting for coinsעל השיטות במצב " סברה

 .מובילה למצב אחר Exit שיטת. כל 1

שנבחר  ( שווה למחיר המוצרAmountבודקת שהכמות שהוזנה ) Request Product. השיטה 2

(Product). 

 

 5שאלה 

 :תוכנה בפיתוח UML -ב לשימושיתרונות 

 :תשובות שהתקבלו

 מונחית עצמים

 מודולאריות

 (Re-useהתאמה לשימוש מחדש )

 שפה אחידה

 קל לבצע שינויים ועדכונים

 

 :תשובות שלא התקבלו

 פשוט ואינטואיטיבי )באמת??(

 יכולת למדל את הארגון

 

 6שאלה 

ת יכולה לרשת ממספר מחלקות? אם כן, מה המגבלות. אם לא, מה האם מחלקה מסויימ

 ההגבלה שזה מייצר:

 

התשובה היא שזה כן אפשרי ואכן ישנן מספר שפות המאפשרות זאת 

(C++, Python( ומספר שפות שלא מאפשרות )Java, C# המגבלה .)

( בו 6-7)ראו שיעורים  Diamond of Deathהבולטת היא מה שנקרא 

רשת משתי מחלקות עם אותן השיטות ולא ברור ממי היא מחלקה שיו

צריכה לקבל את ההורשה. להורשה כזו יש יתרונות כאשר מחלקות 

האב שונות לחלוטין )לדוג' דולפין יורש תכונות ממחלקת היונקים 

 וממחלקת הדגים(. 

 

Diamond 
of Death 
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 נק' 03 – 1שאלה 

באוניברסיטה חשובה בדרום הארץ מבצעים כל הסטודנטים לתואר ראשון בהנדסה פרוייקט 

בשנה ג' ומסתיים במתן ציונים  הגמר בשנה ד'. הפרוייקט מתחיל בבחירת נושא ומנח

 סופיים בסוף שנה ד', כאשר במהלך שנה ד' ישנם תוצרי ביניים ואבני דרך שונים.

יהול התהליך, מחלקות אחדות בפקולטה בנו לעצמן מערכות מידע לניהול בשל הקושי בנ

בכוחות מקומיים ובתקציב המחלקה )המצומצם(. במחלקות פרוייקטי הגמר כשהן נעזרות 

של המחלקה מתחזקים את המערכת, כאשר מפעם לפעם הם מבצעים שינויים  ITאלו אנשי 

 ים.ופיתוחים נוספים, אם בעצמם ואם באמצעות סטודנט

שקיים בזבוז משאבים במצב הקיים, והציע להקים מערכת  החליטפקולטה להנדסה דיקן ה

כדי לחסוך בתקציב החליט הדיקן שהמערכת תהיה מרכזית ואחידה לכל . פקולטית-כלל

גבי שרת מרכזי, וכל המחלקות יעבדו על -המחלקות בפקולטה, כלומר, המערכת תותקן על

 שלה.מת שלכל מחלקה יהיה בסיס נתונים גבי עותק יחיד של התוכנה למרו

כאשר הובאה ההחלטה למועצות המחלקות השונות הסתבר שיש שונות גדולה בדרישות 

הפרוייקט, בתוצרים, ובשיטת ניהול הפרוייקט בין המחלקות השונות. הדיקן הציע להקים 

ד חברי וועדה פקולטית שתקבע נוהל פרוייקט אחיד, אך רעיון זה נתקל בהתנגדות עזה מצ

הסגל במחלקות השונות, אשר טענו שנהלים אחידים מהווים פגיעה בחופש האקדמי, שהוא 

ערך יסודי בהתנהלות אקדמית. בבדיקה מול וועדת האתיקה הסתבר לדיקן שאכן אכיפת 

 נהלים אחידים עומדת בניגוד לחופש האקדמי והוא נאלץ לסגת מדרישתו.

כך שיחסוך משאבים מחד אך לא יפגע  הציעו לדיקן תהליך שמהווה פתרון הולם, .א

 נקודות( 4) בחופש האקדמי, מאידך.

 נקודות( 2) האם הייתם מציעים לדיקן לרכוש מערכת או לפתח? נמקו. .ב

 נקודות( 3אם יוחלט לפתח, מהי שיטת הפיתוח המיטבית לדעתכם? נמקו. ) .ג

אחת חלופות למערכות מתאימות, שנתוני עלות ותועלת של כל הוצעו לדיקן שלוש  .ד

 3) . איזו חלופה עדיפה מבחינה כלכלית? נמקו.להלן 1מופיעים בטבלה  מהן

 נקודות(

 

 

 130102/31 תאריך הבחינה:

 דר' ציפי הארט0דוד קודיש  שם המרצה:

 ידעניתוח ועיצוב מערכות מ  שם הקורס:

 163-3-3333 מספר הקורס:

 'ב  מועד:ב'     סמסטר:   2/31  שנה:

 שעות 1 משך הבחינה:

 חישובית  חומר עזר:
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סה"כ תועלות  עלות בש"ח חלופה

 בש"ח צפויות 

השנים  0ב 

 הראשונות

סה"כ עלויות 

 ש"ח צפויות ב

השנים  0ב 

 הראשונות

 11,111 121,111 111,111 א'

 3,111 01,111 01,111 ב'

 11,111 121,111 01,111 ג'

 : הערכת עלויות ותועלות של שלוש החלופות1טבלה 

סטודנט מצטיין מהמחלקה להנדסת תעשיה וניהול בחן את שלוש החלופות, והגיש  .ה

 כדי שייעזר בו להשוואה בין החלופות.  1לדיקן את התרשים שבאיור 

 נקודות( 3מה מתאר כל ציר באיור. ) בקצרההסבירו  (1

כי המערכות על ציר התועלת ועל ציר כיצד מתקבלים ער בקצרההסבירו  (2

 נקודות( 4העלות. )

 1מה הם השיקולים לקביעת המשקלות בין העלות לתועלת. ) בקצרההסבירו  (3

 נקודה(

כיצד יכול הדיקן להשתמש באיור לקביעת החלופה  בקצרההסבירו  (4

 נקודות( 0המועדפת. )

תועלת

עלות 

מנורמלת

1

ב'0.85

0.8

ג'0.75

0.56

0.5א'

משקל 

התועלת
1          0.50

 

 : תרשים להשוואת חלופות1איור 
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טים להגיש הצעת פרוייקט עד סוף חודש מאי של בפרוייקט הגמר נדרשים הסטודנ .ו

שנה ג'. לאחר אישור הצעת הפרוייקט ע"י המנחה ההצעה נרשמת, והפרוייקט 

מתחיל בתחילת שנה ד'. במהלך השנה על הסטודנטים להגיש בתאריכים מסויימים 

סקר ספרות, דו"ח ביניים, תקציר ומצגת לכנס פרוייקטים, ודו"ח מסכם. על כל יום 

נקודות בציון. כמו כן על הסטודנטים להיות  0ללא סיבה מוצדקת יורדות  איחור

מיפגשי סמינר. כל העדרות מסמינר ללא סיבה מוצדקת גוררת הורדה  4נוכחים ב 

 נקודות( 0נקודות בציון. תארו את התהליך הנ"ל בתרשים זרימה. ) 0של 

 נק' 13 – 2שאלה 

 שלבים מוגדרים. בוצע בשיטה מסודרת שכללה NIBCOב הפרוייקט 

 נקודות( 4) תארו את שלבי פרוייקט ומה בוצע בכל שלב. .א

 נקודה( 2) מדוע נבחרה השיטה המתוארת במאמר? .ב

 2)איזה מודל פיתוח מזכירה שיטה זו? ציינו יתרון אחד וחסרון אחד לשיטה שנבחרה. .ג

 נקודות(

טה ציינו יתרון אחד וחסרון אחד לשישיטה אחרת? איזו? אמץ האם ניתן היה ל .ד

 נקודות( 2) שהצעתם.

 

 נק' 7 – 0שאלה 

 

Wetherbe  ומביא דוגמה לכשל  ,בקושי בניתוח נכון של דרישות 'חוצות אירגון'דן במאמרו

 אירגונית.-כללראיה ביה מקומית במקום ראניתוח דרישות בעקב אופייני 

 נקודות( 2פי הכתוב במאמר. )-הסבירו מהי דרישה 'חוצת אירגון' על .א

 נקודות( 2של זה כפי שמתואר במאמר. )תנו דוגמה לכ .ב

 נקודות( 3מאמר כפתרון לכשל זה? )וצע במה מ .ג
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 נק' 40 – 4שאלה 
 

בקורס ניתוח ועיצוב מ"מ נדרשים הסטודנטים לבצע פרוייקט לאורך הסמסטר. מרצי הקורס 

מעוניינים לפתח מערכת מידע שתנהל את הפרוייקטים בקורס. בפגישה איתם, התקבלו 

 אות:הדרישות הב

 סטודנטים אשר מתחלקים לשלשות או לרביעיות. לכל קבוצה ישנו פרוייקט  111 -בסמסטר ישנם כ

ייחודי שהם עובדים עליו לאורך הסמסטר. לכל פרוייקט ישנם פרטים כגון שם הארגון עבורו מתבצע 

, הפרוייקט, שמות אנשי קשר בארגון ופרטים נוספים עליהם, הסטודנטים שמלווים את הפרוייקט

 והמתרגל שמשובץ לקבוצה. 

  כל מסמך, תמונה, סיכום ראיון, תרשיםUML  וכו' שנוצר לאורך הפרוייקט צריך להשמר לצורך

 אחזור עתידי.

  שלבים שונים. בסיום כל שלב, הסטודנטים מגישים דו"ח, מקבלים ציון, וממשיכים  4לפרוייקט ישנם

 לשלב הבא. 

 ד' בציון -כל אחד ואילו משקל חלקים א' ו 11%י הוא ג' בציון הקורס הכלל -משקל שלבים ב' ו

 כל אחד. 8%הקורס הכללי הוא 

  4לאורך הקורס ישנם ש"ב ועל הסטודנטים להגיש אם כל ש"ב. סטודנט שהגיש את כל ש"ב יקבל 

 נק'.  1נק' בציון הקורס הסופי. סטודנט שלא הגיש את כל ש"ב, יקבל 

  כשל בבחינה, יקבל ציון נכשל ללא קשר לציוני . סטודנט שנ01%משקל הבחינה הסופי הוא

 הפרוייקט או ש"ב. לצורך התרגיל, הניחו שיש רק מועד בחינה אחד.

  בסוף הקורס, המרצים מעוניינים שהמערכת תפיק עבורם דו"ח עם ציוני הסטודנטים הסופיים

 בקורס.

 

, שיטות enumerators -הכינו תרשים מחלקה עבור המערכת. על התרשים לכלול שימוש נכון ב .א

מהותיות ומאפיינים מהותיים. עבור תרשים לא מסודר וקשרים מיותרים ו/או לא יעילים יורדו נקודות. 

 נק'( 10מומלץ להשתמש בטיוטה ולהעביר את התרשים המסודר לדף נקי )

 נק'( 8עבור חישוב הציון הסופי בקורס לכלל הסטודנטים ) Sequence Diagramהכינו  .ב

ניין לאפשר החלפות בין הקבוצות השונות לאורך הקורס כך שאין חובה שצוות שהתחיל צוות הקורס מעו .ג

את הקורס עם פרוייקט מסויים, ימשיך אותו בשלבים הבאים. הוצעו לך שני השינויים הבאים שאמורים 

 לאפשר זאת:

פרוייקטקבוצה

שלב

    

פרוייקטקבוצה

שלב

טרנרי

 
ד מה ההנחות שעומדות בבסיס כל אחד מהתרשימים? )כלומר מה המשמעות של יישום כל אח

נק'( 4יש לתת דוגמה להמחשה של שימוש חוקי בכל אחת מהשיטות. ) –מהפתרונות(   

לאור הצלחת המערכת, המחלקה שוקלת את האפשרות להשתמש במערכת עבור קורסים נוספים  .ד

 3במחלקה. האם הייתם ממליצים לעשות זאת. אם לא, מדוע? אם כן, אילו התאמות הייתם מציעים? )

 נק'(
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חלקי עבור הבעיה הנ"ל. על התרשים לכלול שתי פונקציות ראשיות ופונקציה יסודית  DFD-0צרו תרשים  .ה

אחת, ארבע מקורות נתונים, ולפחות שתי ישויות מסוג כלשהו. אין צורך בפתרון מלא. ברגע שהתרשים 

 נק'(. 8עונה על הדרישות, אין צורך להמשיך )

, שיכיל את הפעולות העיקריות ששחקנים חלקי Use Caseע"ס ההיכרות שלכם עם הנושא, בנו תרשים  .ו

פעולות  include ,2פעולות  2פעולות לכל שחקן,  2שחקנים,  3במערכת המידע הזו יעשו. יש לכלול 

extend ( .0והורשה אחת. ברגע שהתרשים עונה על דרישות אלו, אפשר להפסיק  )'נק 

 נק' 13 – 5שאלה 
 

 נתונים שני תרשימים:

 

 

 נק'( 1ימים? )מה ההבדל בין התרש .א

 נק'( 2תארו במילים את מה שמשורטט בכל אחד מהתרשימים. ) .ב

 נק'( 2מעוניינים לשמור כמה שעות כל מתכנת עבד על כל פרוייקט. היכן יש לשמור מידע זה? ) .ג

 נק'( 2מעוניינים לשמור את סוג הרכב של כל מתכנת. היכן יש לשמור מידע זה? ) .ד

 נק'( 2רת מחלקת קשר שתהיה מחוברת לקשר הטרנרי. )תנו דוגמא למידע שהייתם שומרים בעז .ה

 נק'( 1למי מהמחלקות הגיוני לייצר תרשים מצבים ומדוע? ) .ו

 

 בהצלחה
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 פתרון

 1שאלה 

ישימות של החלופה המוצעת בסיפור לעיל )מערכת אחידה מרכזית( רואים שגם  בחקרא. 

ת את הפתרון ללא בהיבט האירגוני וגם בהיבט התיפעולי יש בעיות שככל הנראה הופכו

ישים. לכן יש לזנוח את החלופה הזאת ולבחור חלופה ישימה, או לבצע באירגון שינויים כך 

 שהפתרון יהיה ישים. מקרה זה דומה משהו למקרה של ניבקו.

 : התנגדות חברי הסגל מסיבות 'פוליטיות' )חופש אקדמי(.בהיבט האירגוני

ויים משמעותיים בתהליכי העבודה : החלופה המוצעת כרוכה בשינבהיבט התיפעולי

 במחלקות השונות.

 –פתרון הולם: לנסות להעביר בפקולטה תהליכים שיפתרו שתי בעיות אלו. אם יצליחו 

 אפשר להתקדם. אם לא, יש לחפש חלופה יותר ישימה.

  אפשרויות לפתרון הבעיה האירגונית )התנגדות חברי הסגל(:

 קות בפקולטה, או לפחות נציגי המעוניינים להקים קבוצת עבודה ובה נציגי כל המחל

 )יתכן שלמעשה יש רק מספר 'צעקנים' ולחלק כלל לא איכפת...(

  לתת לקבוצת העבודה משימה לבחון את הנושא ולהצביע על ההבדלים, ולתת לדיקן

חוות דעת האם ההבדלים בצורת ניהול התהליך בין המחלקות השונות אכן כה 

 מהותיים.

 צת העבודה שחוות דעתם חייבת להיות מבוססת על דעת להבהיר לחברי קבו

 חבריהם במחלקה ומקובלת עליהם כדי שבבוא העת יסכימו לפתרון המוצע.

 אפשרות לפתרון הבעיה התפעולית:

  למנות סטודנטים משנה ד' )או מאסטראנטים( מהמחלקה להנדסת תעשיה וניהול

 שינתחו את התהליך בכל מחלקה ומחלקה וימפו אותם.

 ר מיפוי התהליכים ניתן לבחון מהו תהליך ה'ליבה' המשותף לכל המחלקות, לאח

תהליך של -שמסביבו יש תוספות ספציפיות. לדוגמה: ברור שבכל המחלקות יש תת

ציוות קבוצה לפרוייקט למנחה, דו"ח ביניים בסוף סמסטר א', יום פרוייקטים, ודו"ח 

 סופי. ייתכן שיש אף יותר מזה בתהליך המשותף.

 יתברר שניתן למצוא תהליך ליבה משותף לכל המחלקות אזי אפשר להציע  אם

מערכת שתטפל במרוכז בתהליך הליבה אבל תאפשר למחלקות שתהיינה מעוניינות 

 בכך להוסיף דברים נוספים כגון: סקר ספרות, סמינרים וכד'.
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ול, ההבדל בין התהליך הראשון לשני הוא שבתהליך הראשון בוחנים את התהליכים בגד

והעיקר הוא להשיג מעורבות של חברי הסגל, ואילו בתהליך השני העיקר הוא בחינת כל 

התהליכים בפרטי פרטים, מיפוי והשוואה. כאן אין משמעות להסכמה של חברי הסגל, ולכן 

ניתן לבצע את התהליך הזה באמצעות גורם חיצוני מומחה )למשל סטודנטים(. בתהליך 

 ת רבה למעורבות ולכן חייב להתבצע ע"י חברי הסגל.הראשון, לעומת זאת, חשיבו

המערכת ייחודית וקטנה ולכן לפי מטריצת ההחלטה היא מתאימה לפיתוח, אפילו  !לפתחב. 

.של הפקולטה שמפתחים ITעשות ע"י אנשי ה יע"י המשתמשים עצמם. כאן הפיתוח יכול לה

 כל מיני מערכות פקולטיות קטנות.

. אפשר בקלות למצוא נציגי לקוח שיצטרפו לצוותי הפיתוח. חאו אבטיפוס מתפת AGILEג. 

בכל מקרה, לא כדאי לפתח 'מפל מים' למרות שהמערכת לא גדולה כי יש כאן חשיבות 

 גדולה לשיתוף נציגי המחלקות, וכי יש אי בהירות לגבי הדרישות. 

ונחלק בשיטה של ניהול פרוייקטים, כלומר: נפחית את ההשקעה מהתועלת  ROIד. נחשב 

 בהשקעה + ההוצאה. די לבחון רק את מערכות ב' ו ג'.

 13%( = 01.111-03,111/)03,111מערכות ב': 

 21%מערכת ג': לפי אותו חישוב, 

לפי השיטה שנלמדה   ROIמערכת ג' עדיפה. אותה תוצאה מתקבלת גם אם מחשבים 

 אבל ג' טוב מ ב'. 1בכיתה. אמנם מתקבלת תוצאה גדולה מ 

 ה. 

( ציר התועלת מתאר את ציון התועלת שכל מערכת קיבלה בבחינת התועלות. ציר העלות 1

המנורמלת מתאר את העלות לאחר שהובאה מש"ח לסולם של הציונים, וציר תוחלת 

התועלת מתאר משקלות שהאירגון יכול לתת לתועלת )מה שאומר שהעלות תקבל את 

 (.1המשקל המשלים ל 

ת מתקבל מחישוב ממוצע משוקלל של ציונים שנתנו מומחים ( ציון התועלת לכל מערכ2

לרשימת תועלות מצופות מהמערכת, שגם היא הוכנה ע"י מומחים באירגון לפי צרכי 

האירגון. לכל תועלת נותנים משקל לפי חשיבותה לאירגון. ציוני התועלות התקבלו בדרך 

ושבו בדרכים שונות כי ח 1אחרת מאשר הערך הכספי של התועלות כפי שמופיע בטבלה 

לפי פרמטרים שונים )לדוגמה, ייתכן שבחישוב כספי של התועלות התחשבו רק בתועלות 

 מוחשיות ואילו במטריצה כוללים גם תועלות בלתי מוחשיות(.

( לפי רגישות האירגון והעדפותיו בנקודת הזמן של קבלת ההחלטה. אם יש כסף אפשר 3

 הוא האילוץ האירגון יתן משקל גדול יותר לעלות.לתת משקל גדול יותר לתועלת. אם כסף 
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( האירגון יקבע את משקל התועלת לפי העדפותיו ואילוציו וירים אנך מנקודה זו על גבי 4

אל הגרפים. המערכת שתפגוש את האנך בנקודה הגבוהה ביותר היא המערכת  Xציר ה 

נות על השאלה מה המועדפת. ניתן להשתמש בגרף גם לצורך ניתוח רגישות, כלומר: לע

תהיה החלופה המועדפת אם נקטין/נגדיל את משקל התועלת? או על השאלה עבור איזה 

 תה פחות עדיפה הופכת להיות יותר עדיפה?ימשקל חלופה שהי

 פתרון אפשריו( תרשים זרימה:

 

 לא כן

 כן

 לא

 לא כן

 כן לא
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 2שאלה 

 ת שלבי פרוייקט ומה בוצע בכל שלב:תארו א .א

 תשובה: ארבעה שלבים.

Preparation שלב ניתוח מצב קיים מבחינת תהליכים קיימים ותשתיות. התארגנות, הקמת :

 צוותים.

Analysis( ניתוח התהליכים החדשים :from 'as is' to 'to be' ניתוח הפערים בין המצוי ,)

לחדש, התאמה למה שקיים במערכת החדשה, פתרונות לגבי מה שלא קיים )פיתוח או 

 .SAPמפורט של כל תהליך כפי שיתבצע ב  שינוי כדי שיתאים(. תיעוד

Design קינפוג :SAP בדיקות, הכנת חומרי הדרכה עבור כל תהליך. תיעוד התהליכים כפי ,

 .SAPשקונפגו ב 

Implementation ,הסבת נתונים, טיפול בתשתיות, התארגנות לתמיכה במשתמשים :

 הדרכות הטמעה בפועל.

 מדוע נבחרה השיטה המתוארת במאמר?  .ב

 BIGובה: שיטה זו הבטיחה שכל המערכת תהיה מוכנה במועד שתוכנן למעבר ואיפשרה תש

BANGמאחר שקשה לצוות אחד להשתלט על מערכת כה גדולה, חילקו אותה לשלוש תת .-

 מערכות ושלושה צוותים עבדו במקביל ובכך הקטינו את הקושי.

 חד לשיטה שנבחרה.איזה מודל פיתוח מזכירה שיטה זו? ציינו יתרון אחד וחסרון א .ג

 מפל מים. ארבעת השלבים מקבילים לשלבים של מפל המים.

יתרונות: בשיטה זו כל המערכת מוכנה במועד מסויים ומיישמים בפעם אחת, שיטה מסודרת 

 והגיונית, ניתן לזמן משאבים למועד ספציפי לפי תכנית. 

וב הפרוייקט, קושי חסרונות: תקלה בשלב מתקדם עלולה להיות כרוכה בחזרה לאחור ועיכ

  בניתוח מוצלח של כמות גדולה של דרישות.

רון אחד וחסרון אחד לשיטה האם ניתן היה לאמץ שיטה אחרת? איזו? ציינו ית .ד

 שהצעתם

. לקנפג מודול אחד, ולהטמיע, להפיק IBMשר היה לאמץ שיטת אבטיפוס שהציעה פא

שנים כפי שציינה  3-0ך לקחים ואז לגשת למודול הבא. בשיטה זו הטמעה יכולה להימש

IBMמערכות ולפתח הכל יחד.-. שיטה אחרת היא להימנע מחלוקה לתת 

פרוייקט יותר קטן, פחות עומס על החברה, אפשר לטעות  –לשיטה הראשונה: יתרונות 

 –בקטן וללמוד מהניסיון, נותנים למשתמשים יחסית מהר לראות מערכת עובדת. חסרונות 

גון כל שנה בערך, צורך לפתח מימשקים למערכות שאח"כ הטמעות שעושות בלאגן באיר

שנים,  3-0ייצאו משימוש, צורך בתחזוקת מערכות שייצאו משימוש, לא בטוח שייקח רק 

 אפשר להיתקע בגלל בעיות בלתי צפויות.

מערכת  –ראיה חוצת אירגון, מניעת התמחות צרה. חסרונות  –לשיטה השניה: יתרונות 

 פל מים אחד גדול, סיכוי גדול לעיכוב בלו"ז, טעויות, באגים.גדולה, מסוכן לבצע במ

 

 כי אין כאן פיתוח מערכת.שום שיטה אחרת מעבר לשיטות אלו לא ניתן לאמץ 

 

43

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

11 

 

 0שאלה 

 פי הכתוב במאמר. -ן' עלהסבירו מהי דרישה 'חוצת אירגו .א

ש צורך דרישה חוצת אירגון היא דרישה של פונקציה אירגונית מסויימת שכדי לבצע אותה י

 במידע שנמצא ברשותה של פונקציה אירגונית אחרת.

 זה כפי שמתואר במאמר. תנו דוגמה לכשל .ב

מחלקת  תאיש מכירות רוצה לבדוק מה קו האשראי של לקוח, אבל המידע הזה נמצא ברשו

הנהלת חשבונות. מחסנאי רוצה לדעת לאיזה לקוח כדאי לספק מלאי בחסר, אבל פרופיל 

 הזמנות שלו נמצאת בידי מח' המכירות. סטוריית היהלקוח וה

 מאמר כפתרון לכשל זה? מה מוצע ב .ג

 מוצע לנתח את הדרישות בישיבה בהשתתפות מנהלים/משתמשים מפונקציות שונות.

 

 4שאלה 

Class Diagram 

 
 

 :נקודות לגבי התרשים

 ל ההתייחסות לש"ב ולשלבים בפרוייקט היא דומה. ישנה מחלקה שמכילה את האובייקטים ש

ש"ב/שלבים, וישנה מחלקת קשר בינה לבין הסטודנט או הפרוייקט כדי לשמור את הנתונים של 

ש"ב, לא ממדל את הבעיה נכון כיוון -השילוב. מי שלא עשה מחלקת קשר ויצר רק קשר של סטודנט

 שאז אי אפשר לשלוף בצורה ברורה את כל הש"ב או השלבים בפרוייקט בצורה נכונה. 
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 ור מחלקת מטלה שמקושרת לסטודנט / פרוייקט. לכל מטלה יהיה מאפיין סוג אפשר היה גם ליצ

)ש"ב/שלב/או דברים עתידיים(. פתרון כזה אפילו יותר נכון כי הוא מאפשר הוספה של סוגי מטלות 

 עתידיים.

  כיוון שזהו מאפיין בודד ואין ממש פרטים נוספים שצריך לדעת  סטודנטציון הבחינה נשמר תחת

כך שהוא לא מתאים למחלקה. מי שבכל זאת עשה מחלקת מבחן ורשם הנחה  לגבי המבחן

 שתיתכן בעתיד יותר מבחינה אחת לסטודנט בקורס, תשובתו התקבלה.

 אפשר היה לעשות הורשה של מתרגל וסטודנט לאדם 

  מחלקתCourseInstance  .נועדה לאפשר להריץ את המערכת על פני מספר קורסים במקביל 

  מחלקתCourse ועדה לאפשר הרצה של המערכת על פני קורסים שונים )שייך לסעיף ד(. נ 

 

 : טעויות נפוצות

 השארת מחלקות ריקות ללא שיטות או שדות 

  שימוש לא נכון במחלקת שלב או ש"ב ללאAC. 

 .הורשות מיותרות של קבצים 

 .שימוש בקלאס קבוצה ללא צורך ממשי 

 .ציון סופי לא נשמר אצל סטודנט 

 קלאס סטודנט.היעדר ת"ז ב 

 חוסר קרדינליות 
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Sequence Diagram 

לצורך הנוחות, התרשים מפוצל. ניתן היה גם לא לפצל, אבל אז הוא נהיה מורכב מידי. אפשר 

 היה גם להתחיל ישירות מהלולאה הראשונה.

CalcStudentGrade

finalGrade=0

finalGrade=0.6*finalExamGrade+finalHWGrade+finalProjectGrade

calcFinalGrade()

getStudentsInCourse()

calcStudentsGrades()

Request final grades: Course, Semester

:GUI :CourseInstance :StudentInCourse

[For each student]loop

ref

CalcProjectGrade():finalProjectGrade

ref
CalcHWStatus():finalHWGrade

[if finalGrade>56]opt

finalGrade=0

finalGrade=0.6*finalExamGrade+finalHWGrade+finalProjectGrade

calcFinalGrade()

getStudentsInCourse()

calcStudentsGrades()

Request final grades: Course, Semester
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CalcProjectGrade

finalProjectGrade=0

stageGrade

finalProjectGrade = finalProjectGrade + weightInFinalGrade * stageGrade

getStageGrade

getStagesInProject

calcProjectGrade()

getProject()

Object_5:StudentInCourse :Project :StageDeliverables

[for each stage]loop

finalProjectGrade=0

stageGrade

finalProjectGrade = finalProjectGrade + weightInFinalGrade * stageGrade

getStageGrade

getStagesInProject

calcProjectGrade()

getProject()

 
CalcHWStatus

getDeliveredStatus()

finalHWGrade=4

finalHWGrade=0

delivered / not delivered

checkValidSubmission(Student)

getListOfAvailableHW

Object_4:StudentInCourse :HomeWork :HWCompletionStatus

[for each HW]loop

[not delivered]opt

[BREAK SD]break

getDeliveredStatus()

finalHWGrade=4

finalHWGrade=0

delivered / not delivered

checkValidSubmission(Student)

getListOfAvailableHW

 

 

 

47

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

14 

 

 : טעויות נפוצות

 רשימת הסטודנטים לא נשלפה מראש. 

 .התהליך בוצע רק עבור סטודנט בודד 

 ימוש בשיטות ומחלקות שלא קיימות בשCD. 

 .קו חיים רציף 

 שימוש בשיטות בGUI  כאשר הן לא שייכות למחלקות 

  שימוש בALT   ללאELSE  . 

 .היעדר התייחסות למשקלים השונים 

 .היעדר התייחסות לנכשל בבחינה 
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 סעיף ג

פרוייקטקבוצה

שלב

טרנרי

 

במקרה זה, קבוצות שונות יכולות לעבוד על  

ונים. מאפשר מצב פרוייקטים שונים בשלבים ש

כמו אצלנו בקורס בו קבוצה קיבלה בחזרה את 

 3הפרוייקט שלה בחלק 

 דוגמה: 

 36עם קבוצה מס'  3פרוייקט א' בשלב 

 36עם קבוצה מס'  2פרוייקט א' בשלב 

 /1עם קבוצה מס'  1פרוייקט א' בשלב 

 36עם קבוצה מס'  3פרוייקט א' בשלב 

 

  

פרוייקטקבוצה

שלב

 

בחזרה את  ההנחה היא שקבוצה לא צריכה לקבל

 הפרוייקט שלה. 

לדוג', אם קבוצה תקבל בחזרה את הפרוייקט 

שלה, נאבד את היכולת לדעת שהיא עבדה בעבר 

 על הפרוייקט.

לקבוע כי קבוצה לא יכולה לקבל חזרה את 

הפרויקט שלה אינה נכונה. )רק המידע העדכני 

 ישמר(.

 

 

 -סעיף ד

 אפשר היה להמליץ ואפשר היה לא להמליץ.

המערכת כפי שפותחה מתאימה לדרישות מאוד מסויימות וההנחה היא שלא  –תי ממליץ לא היי

 בכל קורס יש ש"ב ופרוייקט עם שלבים. 

ומבצע שינויים כגון יצרית מחלקת מטלה במקום ש"ב ופרוייקט וכן יצירת  –הייתי ממליץ 

 ., שינוי בקרדינליות ועודמחלקת קורס ואולי אפילו מחלקה
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 ו-סעיפים ה

שנדרש בשאלות אלו הוא לעמוד בחוקיות התרשימים. הרבה תשובות התקבלו ולמעשה מה כל 
 שנפסל הם דברים שלא קשורים למהות השאלה או יישום לא נכון של התרשימים. 

 

 DFDתרשים  -סעיף ה

 

 ההנחה בתרשים היא שקיימת פו' מורכבת נוספת אשר מעדכנת את מאגר ציוני הבחינה

(D4) 
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 UCים תרש -וסעיף 
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 5שאלה 

 
 נק'( 1מה ההבדל בין התרשימים? ) .א

 תרשים מחלקות ותרשים אובייקטים

 נק'( 2רטט בכל אחד מהתרשימים. )תארו במילים את מה שמשו .ב

בתרשים המחלקות מתואר קשר טרנרי בין מחלקות. בתרשים האובייקטים מתואר אדם 

, ועל פרוייקט Cבשפת  accounting system( שעובד/עבד על פרוייקט בשם X)מר 

 Net.בשפת  CAD Programבשם 

 2יש לשמור מידע זה? )מעוניינים לשמור כמה שעות כל מתכנת עבד על כל פרוייקט. היכן  .ג

 נק'(

 מחלקת קשר בין אדם לפרוייקט

 נק'( 2מעוניינים לשמור את סוג הרכב של כל מתכנת. היכן יש לשמור מידע זה? ) .ד

 

 במחלקת אדם

 

 2תנו דוגמא למידע שהייתם שומרים בעזרת מחלקת קשר שתהיה מחוברת לקשר הטרנרי. ) .ה

 נק'(

לוב של המחלקות המשתתפות בקשר. במחלקת קשר נשמור נתונים שרלוונטיים לשי

)מתכנת(, פרוייקט ושפה. אפשר לשמור נתוני שעה בדומה לסעיף ג',  במקרה זה, אדם

פרוייקט )כלומר כמה שעות תכנות כל אדם השקיע -שפה-אבל הפעם ברמה של אדם

 בכל פרוייקט לפי שפת תכנות(. 

 נק'( 1למי מהמחלקות הגיוני לייצר תרשים מצבים ומדוע? ) .ו

לקת פרוייקט. למחלקת שפה אין מצבים הגיוניים. לאדם ייתכנו מצבים )מועסק, פוטר, וכו'( אבל זה מח

 לא ממש קשור לקשר המתואר.
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 נקודות 50 – 1שאלה 

בכל רחבי הארץ, וגם בחו"ל. כיום הרשת ממוחשבת  חנויות" Shmontzes" החנויותלרשת 

גבי שרת -שמותקנת על החנותמערכת ממוחשבת לניהול  חנותבאופן מבוזר, כך שלכל 

. אין קשר בין המערכות החנותומתוחזקת ע"י איש מחשבים שמועסק ע"י  חנותב

לבין משרדי הנהלת הרשת. בהנהלת הרשת פועלת  החנויותובין  ותבחנויהממוחשבות 

מחלקת מערכות מידע הכוללת מנהלת מערכות מידע ועוזר. הם נעזרים בקבלנים חיצוניים 

מותקנת  החנויותבארץ ובחו"ל. למרות שבמרבית  בחנויותלצורך פיתוח ותחזוקת המערכות 

ות נתונים באופן עצמאי וללא סטנדרטים בוצעו הגדר חנות, בכל החנותאותה תוכנה לניהול 

-לכדי דו"ח כלל ותשונ מחנויותרשתיים. לפיכך יש קושי בביצוע אינטגרציה של נתונים -כלל

אירגוניים מופקים באמצעות גליונות -אירגוני לצרכי הנהלת הרשת. למעשה דוחות כלל

ש. על הכנת בסוף כל חוד מהחנויותאקסל שנוצרים בהנהלת הרשת מתוך קבצים שנשלחים 

אנשים במשך כשבועיים, וההנהלה מקבלת דוחות של חודש קודם   2הדוחות עובדים 

 קנומתמידים' אם  'קוניםלזהות  חנותבאיחור של כמעט חודש ימים. כמו כן יש קושי ל

, ובכך הרשת אינה מצליחה ליישם את תהספציפי חנותשל הרשת ולא ב ותאחר חנויותב

 תמידים' שאותה היא מפרסמת בקמפיינים שיווקיים. מ קוניםמדיניות ההעדפה של 

די ישנה, היא פועלת באופן תקין  החנויותהמותקנת ברוב  חנותלמרות שתוכנת ניהול ה

ומשביעה את רצון המשתמשים השונים, ועלויות תחזוקת התוכנה סבירות. עם זאת, קיימות 

 כיום בשוק חלופות מתקדמות יותר. 

( 1ת לבחון פרוייקט שיביא להאחדת נתונים כדי להשיג: לאחרונה הוחלט בהנהלת הרש

מתמידים' כלל רשתי  קונים'( יצירת בסיס 2אירגוניים בזמן אמת, ו -יכולת הפקת דוחות כלל

בעבר או לא. בשלב ראשון  הב רכשללא קשר אם  חנותכך שאורח מתמיד יזוהה בכל 

בחו"ל,  לחנויותהרחיבו גם בארץ, אך בכוונת ההנהלה ל החנויותהפרוייקט יכלול את כל 

בארץ ובחו"ל. שלב זה  החנויותולבסוף אף להגיע למצב של אינטגרציה מלאה בין נתוני 

הנתונים מוכנסים בשפת המדינה )בארץ  חנותבעייתי מאוד בשל הבדלי שפות, שכן בכל 

 בעברית, מימין לשמאל, בחו"ל בשפות שונות, אך משמאל לימין(.

 

 הסתמך על הפרטים לעיל:ענו על השאלות הבאות ב

הציעו שתי חלופות שיהוו פתרון לבעיות שתוארו לעיל ויאפשרו ביצוע של החלטת  .1.1

 נקודות(. 8חסרונות לכל חלופה ) 2יתרונות ו  2הנהלת הרשת. ציינו 

 נקודות(. 5. נמקו )תועלת-יחס עלותמבחינת  המליצו על חלופה עדיפה .1.2

בכוחות פנימיים או חיצוניים. נמקו הציעו להנהלת הרשת האם לבצע את הפרוייקט  .1.1

 נקודות(. 1)

תארו את הערכות 'ניבקו' לפרוייקט החלפת מערכות המידע כמתואר במאמר שנלמד  .1.1

בקורס. עימדו על הנקודות הבאות: הנהלת הפרוייקט, צוותי הפרוייקט, תפקידים 

דה בתוך הצוותים, חלוקת העבודה בין כוחות פנימיים וחיצוניים. הסבירו בכל נקו

 נקודות(. 8יתרון אחד וחסרון/קושי אחד לפחות בהערכות המתוארת )

 3/10/2013 תאריך הבחינה:

 דר' ציפי הארט/דוד קודיש  שם המרצה:

 ניתוח ועיצוב מערכות מידע  קורס:שם ה

 364-1-1411 מספר הקורס:

 'ג  מועד:ב'     סמסטר:   2013  שנה:

 שעות 3 משך הבחינה:

 חישובית  חומר עזר:
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מנהלת מערכות המידע הציעה לבצע ניתוח דרישות למאגר הנתונים האחוד לפני  .1.5

תחילת הפרוייקט. אך במקום לנקוט בשיטות הרגילות היא הציעה להקים אבטיפוס 

( חוו דעתכם 2ה. ( הסבירו מהו אבטיפוס לזריק1לזריקה לצורך העלאת הדרישות. 

 Wetherbe( ציינו מה מציע 1האם שיטה זו מתאימה לפרוייקט הנוכחי, נמקו. 

 נקודות(. 9במאמרו בעניין זה )

מנהל הכספים של הרשת מבקש ממנהלת מערכות המידע להגיש לו ניתוח כלכלי של  .1.1

הפרוייקט. בפרט הוא מבקש לדעת מהי העלות הצפויה, ומהו החזר ההשקעה. הציעו 

נקודות לכל נוסחה נכונה(, וציינו  2שיטות להצגת החזר השקעה )בונוס של  שתי

 נקודות(. 1יתרון וחסרון לכל שיטה )

תועלות בלתי מוחשיות של הפרוייקט. הקפידו לציין לצד  2תועלות מוחשיות ו  2ציינו  .1.1

 נקודות(. 1כל תועלת האם מוחשית או בלתי מוחשית )

כת החדשה אמור להפיק דוחות ניהוליים אמור, בסיס הנתונים האחוד במערכ .1.1

, הקוניםבחתכים שונים, התפלגויות שונות של אוכלוסיית  רכישות בחנויותשמתארים 

חות כספיים. הדוחות הם לשימוש ומתמידים', וד קוניםדוחות שונים שנוגעים ל'

שיתאר את  DFD-0ובהנהלת הרשת. הכינו תרשים  יותובחנמנהלים בדרגים שונים 

ת העיקריות ומאגרי הנתונים העיקריים בבסיס הנתונים האחוד של המערכת הפונקציו

החדשה. בטאו את הצורך בדוחות שיופקו אוטומטית בסוף כל חודש, זאת מלבד 

שימו לב: סעיף זה לא  נקודות(. 1דוחות שיופקו בכל עת ע"י הפעלת משתמש )

 (DFDרלוונטי למבחן שלכם )לא תידרשו להכין 
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 ק'נ 40 - 2שאלה 

בכתות ז' נדרשים התלמידים להכין עבודת שורשים. כיזמים נמרצים אתם מעוניינים לפתח 

מוצר שילווה את התלמידים במהלך העבודה. הדרישות )מופיעות דרישות חלקיות( 

 מהמערכת הינן:

  יותר למוצר.נוחה המערכת תהיה מבוססת ענן כדי שתהיה גישה 

  גישה רק  –שה מלאה, מורים ובתי דפוס גי-הרשאות גישה הינן: תלמידים והורים

 , לאחר אישור של התלמיד וההורה.למוצר המוגמר

  דורות לאחור.  1יש לנהל עץ משפחה עד 

  לאדם יש זוג הורים ביולוגיים. אין מגבלה על מספר ההורים מעבר לזה אך יש לציין

 על כל קשר שכזה, מה טיבו )הורים מאמצים, הורה חורג, וכו'(.

 תמונה ראשית וייתכנו תמונות משנה  לכל אדם יש 

  בתמונה אחת ייתכנו מספר אנשים ויש לתייג אותם )תמונה בה אדם מתוייג, תחשב

 (כלומר תמונה יכולה להיות שייכת למספר אנשים – כתמונה שלו

  לאנשים הבאים יש לצרף קטע טקסט בו מתואר האדם: הילד, כל אחד

 אחד מהסבים והסבתות.  מהאחים/אחיות, כל אחד מסוגי ההורים, כל

 לכל עבודה יש דף מבוא ודף סיכום 

  לכל אדם מצוינת ארץ הלידה שלו. עבור כל ארץ לידה יש לצרף טקסט המתאר את

 קורות המשפחה בארץ זו.

 

ההורים והתלמידים אחראים על הכנת העבודה. מורים בודקים את העבודה ויכולים לאשר 

משך עבודה. כאשר העבודה מאושרת, היא אותה או להחזיר אותה בתוספת הערות לה

עוברת למודול של הכנה לדפוס )אותו רכשתם וחיברתם למערכת שלכם( שם ייעשה כל 

 העימוד הסופי, בחירת סוג ההדפסה ושיבוץ התמונות.

 

 

המתאר את המערכת כפי שתוארה למעלה. יש לכלול לפחות  Use Caseתרשים   הכינו .א

include ו- extend  ולא מצאתם כזה בסיפור, המציאו כזה ותארו מדוע הוא אחד. במידה

include/extend (8 )'נק 

 -. על התרשים לכלול שימוש נכון בהמתוארת הכינו תרשים מחלקה עבור המערכת .ב

enumerators שיטות מהותיות ומאפיינים מהותיים. עבור תרשים לא מסודר וקשרים מיותרים ,

להשתמש בטיוטה ולהעביר את התרשים המסודר לדף נקי ו/או לא יעילים יורדו נקודות. מומלץ 

 נק'( 12)

 הוספת אדם למערכת כולל החיבורים שלו לעץ המשפחהעבור  Sequence Diagramהכינו  .ג

 נק'( 8)

בבקשה לרכישת רישיונות המתמחה בעצי משפחה פונה אליכם  FamilyTree.comחברת  .ד

זה הוא חלק אינטגרלי מהמערכת  בלבד. כרגע חלק החלק העוסק בבניית עץ המשפחהעבור 

מדוע? אם כן  –שפיתחתם. האם אפשרי לענות על הצורך של החברה שפנתה אליכם? אם לא 

 נק'(  1מה נדרש מכם לעשות? ) –

ארועים, השיטות, התנאים, ההכינו תרשים מצבים עבור עבודת שורשים. ציינו את כל המצבים,  .ה

 נק'( 5הקודמים. ) ועוד לפי כללי התרשים ובהתבסס על הסעיפים
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בו ילד הוא בעצם הורה של ההורים שלו )כלומר שיצרתם האם ייתכן מצב בתרשים המחלקה  .ו

אם כן, כיצד הייתם מונעים זאת )בהנחה שזהו מצב מה מונע זאת? אם לא, סבא של עצמו(? 

 נק'( 1)רק לענות באופן תיאורטי  –לא חוקי(? אין צורך לשנות את תרשים המחלקה 

 

 נק' 10 – 3שאלה 

המשרד להגנת הסביבה מעוניין להקים מערכת מידע שתרכז את מגוון פעילויות המחזור 

 בארץ.

  ,ישנם פריטים שונים שניתן למחזר )בקבוקי זכוכית, בקבוקי פלסטיק, קרטונים

 עיתונים, ועוד(

  .ישנן מספר חברות העוסקות בתחום המיחזור 

  .הארץ מחולקת למחוזות: צפון, מרכז, דרום 

  .חברה מקבלת זכיון למיחזור פריט אחד או יותר באזורים שונים 

o  הבהרה: ייתכן מצב שבו מספר חברות מקבלות זכיון לפריט מסויים אבל

באזורים שונים של הארץ, כלומר באזור מסויים ישנה רק חברה אחת בעלת 

 זכיון לפריט מחזור מסויים.

 

 נק'( 5)הכינו תרשים מחלקה עבור הבעיה המתוארת.  .א

האם וכיצד תרשים זה ישתנה במידה ואנחנו מעוניינים לדעת הסטוריה של אילו חברות  .ב

 נק'( 5) מחזרו פלסטיק בדרום הארץ?

 

 

 

 בהצלחה
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 פתרון

 

 1שאלה 

 : החלפת תוכנות לתוכנה מתקדמת תוך כדי סטנדטיזציה של הנתונים.אחת חלופה 1.1

שר בינן לבין עצמן )למשל לצורך ( חנויות יוכלו גם לתק2( תוכנה מתקדמת, 1 יתרונות:

החלפת מלאים אם בחנות אחת יש עודף ממוצר בחוסר בחנות אחרת. חנות תוכל לבדוק 

( 1האם פריטים מסויימים הם מלאי עודף/מת בחנות אחרת אם יהיו קודי פריט אחידים(, 

ים אפשר כבר להכין את האחדת הנתונים עם חנויות חו"ל ע"י פתרונות תוכנה שונים שקיימ

 בתוכנות גלובליות מתקדמות.

( מבטל חופש שהיה לחנויות לנהל 2( יקר ואולי מיותר לפתרון הבעיה שתוארה, 1 :חסרונות

( לא פותר את בעיית זיהוי לקוח של חנות אחרת כי לא סביר 1את ענייניהן בצורה מיטבית. 

  שבחנות ייכנסו למערכות של כל החנויות האחרות לבדוק האם הלקוח קנה שם.

 סטנדטיזציה של נתונים ללא החלפה.  חלופה שניה:

( קל לביצוע, שינוי מזערי, לא יפריע בעבודה, ניתן להשיג הסכמה יותר 2( זול 1: יתרונות

 בקלות מאשר להחלפת תוכנה.

( לא פותר את בעיית זיהוי לקוח של חנות אחרת 2( לא פותר את בעית חו"ל. 1: חסרונות

 למערכות של כל החנויות האחרות לבדוק האם הלקוח קנה שם.  כי לא סביר שבחנות ייכנסו

 כלל אירגוני שאליו ייובאו נתוני החנויות. Data Warehouseלהקים  חלופה שלישית:

( קל להקמה 2( פותר את בעיית הדוחות וגם את בעיית זיהוי לקוח מתמיד. 1: יתרונות

( 1טף ולא פוגע במבנה הביזורי. מבחינת שינוי אירגוני, לא מפריע לחנויות בתיפעול השו

 ( פותר את בעיית שיתוף נתונים עם חנויות חו"ל.1ייתכן שיותר זול. 

( ייתכן שיידרשו שינויים בנתוני החנויות כדי 2( משאיר את התוכנה הישנה. 1: חסרונות

( יידרש מאמץ גדול בטיוב נתוני החנויות לפני הטעינה 1להתאים להעלאה למאגר המשותף, 

 המשותף בגלל השונות הרבה של הנתונים. למאגר

 

. נימוקים: זו כנראה Data Warehouseהחלופה העדיפה היא מאגר נתונים מרכזי  1.2

חלופה זולה יותר מהחלפה כוללת של המערכות בכל החנויות, נדרש שינוי אירגוני מינימלי, 

התקנות בכל פתרון לכל הבעיות שתוארו, ניתן לבצע יחסית מהר כי לא תלוי בהשלמת 

 החנויות.

 

 .ITכמובן שבכוחות חיצוניים, אין לאירגון מחלקת  1.3

 

 ומנהל השינוי האירגוני.  ITמנהל עיסקי, מנהל –הנהלת הפרוייקט: שלושה מנהלים  1.4

 : טיפול של מומחים בכל התחומים הקריטיים של הפרוייקט.יתרון

 שלישיה.: אין הרבה מנהלי פרוייקטים שהיו יכולים לנהל בקושי

צוותי הפרוייקט: הוקמו שלושה צוותים פונקציונליים ושני צוותים רוחביים. בכל הצוותים 

 חיצוניים. SAPויועצי  NIBCOשל  ITשותפו משתמשים, אנשי 

 : עבודה במקביל )מקצר זמן(, שיתוף משתמשים.יתרון

וותים : הוצאת משתמשים רבים ממעגל העבודה לשנה וחצי. קושי לסנכרן בין הצקושי

 בתהליכים חוצי אירגון.
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תפקידים בתוך הצוותים: לכל חבר בצוות היה תפקיד מוגדר. אחד המשתמשים החזקים 

שתפקידו היה להחליט אודות התהליכים  Power user)מנהל מנוסה בתחום( שימש 

החדשים. משתמש מנוסה אחר בדרג נמוך יותר שימש במאפיין ברמה נמוכה יותר ותפקידו 

 ITשהתהליך הנבחר אכן ישים ולייצג את עמדת העובדים בדרג התיפעולי. איש היה לוודא 

שתפקידו היה לקנפג את המערכת לפי  SAPהיה אמור ללמוד את המערכת בצמוד ליועץ 

תוך כדי. צוותי התשתיות וניהול השינוי  NIBCOהחלטת חברי הצוות וללמד את אנשי 

 הרוחביים עבדו עם כל הצוותים.

 משתמשים בניתוח הדרישות. : שיתוףיתרון

: לייצג נכונה את הצרכים מחד ואת המשתמשים שרגילים לתהליכים אחרים, מאידך. קושי

אפשר לקבל כאן גם את התשובה שהוצאת משתמשים רבים ממעגל העבודה היא קושי 

 משמעותי.

 IBMפי החלטת הנהלת הפרוייקט אנשי -: עלNIBCOלאנשי  IBMחלוקת העבודה בין אנשי 

. SAPהיה חסר ידע במערכת  NIBCOמשו יועצים בלבד ועוזרים בנקודות שבהן לאנשי שי

תפקידם היה לקצר זמנים ולהבהיר נקודות שונות במערכת. בעיקרון הם היו אמורים ללמד 

 כל מה שהם יודעים מהר. NIBCOאת אנשי 

 ירכשו מהר ידע שלרכשו בדרך אחרת היה לוקח זמן רב. NIBCO: אנשי יתרון

ללמוד. להבטיח שזה  NIBCO: לשכנע את המומחים להעביר את הידע, ואת עובדי יקוש

 יקרה.

 

אין צורך באבטיפוס לזריקה במקרה זה. אבטיפוס לזריקה נדרש כאשר יש לבדוק בעיה  1.5

כשלהי שניתן לבחון אותה רק באמצעות מערכת עובדת. כאן אין בעיה כזאת. 

WETHERBE ייקט תוכנה שניתן אבל לא מדבר על אבטיפוס מציע לבנות אבטיפוס בכל פרו

 לזריקה בהכרח אלא אבטיפוס מתפתח רגיל.

 

1.6 ROI ,NPV 

 

( 2( חסכון בימי עבודה של עובדים בהנהלת הרשת שהכינו את הדוחות, 1: מוחשיות  1.7

 אפשרות להגדלת מכירות עקב זיהוי קונים מתמידים. 

( שיפור 2קבלת דוחות תוך זמן קצר, ( שיפור בקבלת החלטות עקב 1: בלתי מוחשיות

 שביעות רצון קונים.
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 2 שאלה

 

 :Use Caseא. תרשים 

 

 

 

 :הערות

 התקבל.השונים שנדרשו בשאלה. כל קשר הגיוני  . זהו הפתרון הבסיסי ללא הקשרים1

כל הטיפול של בית הדפוס לפני ההדפסה הוא אינו חלק מהמערכת שמאפיינים אלא . 2

 ים ולכן הוא אינו מתואר פה. מודול נפרד שרוכש

)אלא בשלב  . ההנחה פה היא שתיוג תמונה יכול לקרות גם לא במסגרת העלאת תמונה1

 נפרדים. UC 2 אלו הםולכן  מאוחר יותר בציר הזמן(

. הוספת אדם יכול לכלול גם העלאת תמונה והוספת טקסט.עם זאת, תהליכים אלו יכולים 1

 נפרדים. UCכן אלו הם להתרחש גם בנפרד )לאחר מכן( ול
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 :Class Diagramב. 

 

 :הערה

הוא אבא  Xהקשר הרקורסיבי של אדם עם עצמו הינו חד כיווני כי יש פה משמעות לכיוון )

 (.Yשל 

 

 

 

 

 

 

 

60

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

9 

 

 

 :Sequence Diagramג. 
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אפשר לענות על הצורך של החברה שפנתה. צריך לייצר מודול נפרד שבו תהיה ד. 

לקות הרלוונטיות לעץ המשפחה בלבד )ולא לשאר העמודים והסיפורים(. התייחסות רק למח

 ,Person, Pictureהמודול יכלול רק את המחלקות  -למשל, עבור הפתרון פה

RootsProject ו- Connection Type. 

 

 

 ראשוני )יש להוסיף שיטות במצבים השונים(: State Diagramתרשים ה. 

 

רות. אין שום אפשרות למנוע זאת בעזרת תרשים ו. מצב מסוג זה בהחלט יכול לק

 המחלקה. ניתן לאכוף זאת רק באמצעות הקוד.
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 3 שאלה

 

 :Class Diagramא. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה שבה עבור שר הטרינארי ניתן לאכוף את ההנחירק באמצעות הקרדינליות של הק: הסבר

 מוצר ואזור מסויימים, יכולה להיות רק חברה אחת.

 

 

)ניתן מחלקה עצמאית ל הפוךבמקום קשר טרינארי, הזיכיון ת  !ישתנהבהחלט רשים התב. 

 להוסיף לה תכונות של תאריך התחלה ותאריך סיום( עם קשרים לשאר המחלקות.
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אגדת עם:
 במהלך שירותם הצבאי, נדרשים חיילים לבצע מטלות שונות כגון שמירה, מטבח, אבטחת
 יישובים, חניך תורן, ועוד. ישנם מקרי קבילה רבים בהם התלוננו חיילים וחיילות מסויימים
 שעומס המטלות שהם מבצעים לעומת חבריהם גבוה מידי, ולעיתים אף מתקבלות קבילות

 של יחידות  מסויימות המתלוננים עם עומס גבוה מידי המוטל עליהם ביחס ליחידות אחרות.
 לאור מקרים אלה, הוחלט בשלישות הראשית לפתח מערכת מידע שתחייב את החיילות

 השונים לדווח על כל מטלה ומשימה אותה מבצע כל חייל. המערכת תאפשר ניטור ברמת
 המטכ"ל שאין חריגות לא מתוכננות. בתור בוגרי תואר ראשון עם התמחות במערכות מידע,

מוטל עליכם לייעץ לצבא לגבי ניתוח ועיצוב המערכת.
  שנים), אך בשלב5הצבא מעוניין שהמערכת תכלול בסופו של דבר את כלל הצבא (תוך 

 הראשון אתם נדרשים לבצע אותו עבור חיל האויר. לצורך הפרוייקט כל חייל ימנה קצין
 בדרגת רס"ן שיהיה אחראי איזוני מטלות חיילי ומעליהם קצין בדרגת אל"מ שיהיה אחראי

איזוני מטלות מטכ"לי. 
 הצבא מעוניין שכל חייל יוכל לדווח באופן אמין על המטלות אותם הוא מבצע וכדי לוודא
שלא מדווחים על מטלות שלא בוצעו, תתבצע בקרה של המפקדים על דיווחי פקודיהם. 

   נק'  42      חלק א' – 
בהסתמך על הפרטים לעיל:

חלופות פיתוח למערכת שתוארה לעיל. ציינו 4הצע/י .1.1 ו 2  יתרונות  חסרונות לכל2    
 נקודות).8חלופה (

 לאחר דיונים רבים הוחלט להוציא את פרויקט הפיתוח אל ספק חיצוני. לאחר פרסום.1.2
RFPהתקבלו ארבע הצעות מספקים. הטבלה הבאה מתארת את העלות והתועלת   

 של כל אחת מההצעות. אילו הצעה מבין ההצעות הינה הצעה נחותה?  יש לנמק את
 נקודות).4בחירתך ולפרט מאיזו הצעה היא נחותה ומדוע (

 יש לבצע נרמול עלויות לפי השיטה הכי נכונה לדעתך, להסביר מדוע השתמשת.1.2.1
נותן לתועלת משקל ולהמליץ על חלופה מועדפת בהנחה שהצבא  זו,   בשיטה 

 נק')8. (כולל נימוק) (40% ולעלות משקל של 60%של 

הצעה ד'הצעה גהצעה בהצעה א
 מליון 8₪ מליון ₪ 8 מליון ₪ 7 מליון ₪  10עלות

90708070תועלת

 יש לצייר גרף עלות-תועלות עבור ההצעות, לציין עליו את תחום ההצעות הנבחרות.1.3
 נקודות).4ולחשב את המשקלות (תועלת) שבהם נהיה אדישים בין שתי חלופות (

1

26.1.14 תאריך הבחינה:

דוד קודיש שם המרצה:

ניתוח ועיצוב מערכות מידע שם הקורס:

364-1-1411מספר הקורס:

  א'מועד:  א'   סמסטר:   2014  שנה:

 שעות3משך הבחינה:

חישובית, דף נוסחאות חומר עזר:
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מיליון שקלים והתחזוקה השנתית מוערכת5בהנחה שעלות פיתוח המערכת תהיה .1.4   
 נק')4 מיליון שקלים לשנה, כיצד הייתם מצדיקים את פיתוח המערכת? (1ב- 

. agileרמ"ד מערכות מידע הציע לבצע את הפרויקט בגישת .1.5
 . האם היית ממליצ/הagileהסבר/י בקצרה את העקרונות המרכזיים בגישות .1.5.1

 נקודות).6להשתמש בגישה זו? הסבר/י מדוע (
 . הסבר מה ההבדלScrum  ו- agile: XPרמ"ד מ"מ מתלבט בין שתי גישות .1.5.2

 נקודות). 4המרכזי בין גישות אלה (
  תועלות בלתי מוחשיות של הפרוייקט. הקפידו לציין לצד2 תועלות מוחשיות ו 2ציינ/י .1.6

 נקודות).4כל תועלת האם מוחשית או בלתי מוחשית (

   נק'  48      חלק ב' - 
לאחר ביצוע חקר דרישות, הועלו הדרישות הבאות ( מוצגות דרישות חלקיות בלבד): 

 .המערכת תאפשר לנהל משימות ומטלות
o,משימה – המשימה הכללית אליה ניתן לשבץ חיילים. משימה מורכבת משם 

 תיאור, סוג (שמירה בבסיס, שמירה בשטח, אבטחת יישוב, ועוד), תאריך
 תחילה וסיום, החיילים המשובצים אליה, כמות חיילים נדרשת בכל רגע נתון,

מיקום, ועוד
oמטלה – הביצוע בפועל של משימה ע"י חייל מסוים. לדוג' ביצוע משימת 

שמירה בש"ג ביום ושעה, ומשך נתונים. 

המערכת תנהל קבוצות של חיילים כך שניתן יהיה להגדיר בצורה מהירה מי החיילים 
 , וכו'). לכל קבוצה יש שם,6המשתתפים במשימה מסויימת (לדוג' פלוגה ג', צוות 

תאריך פתיחה וסגירה, וחיילים המשובצים אליה. 
.כאשר קבוצה נסגרת, לא ניתן לפתוח אותה מחדש

חייל יכול להיות משובץ למספר קבוצות בכל רגע נתון

חייל יכול לצאת מקבוצה מסויימת (לדוג' עזב את הפלוגה) ויכול גם לשוב אליה 
בהמשך (חזר לפלוגה אחרי חצי שנה). 

השיבוץ של חיילים למשימה נעשה ע"י השמה של קבוצה שלמה או של חיילים 
מסויימים (בהתאם למספר האישי שלהם).

לחייל הפותח את המערכת, יוצגו המשימות השונות אליהם הוא משובץ והוא יוכל 
 למלא טופס ביצוע מטלה שיכלול זמן התחלה וסיום של המטלה והערות במידה

וישנן.
במידה וחייל מבצע מטלה עבורה לא הוגדרה משימה, הוא ימלא טופס מיוחד ובו 

פרטי המטלה שהוא ביצע. 
.מפקדו הישיר של החייל יחליט אם לאשר המטלות שכל חייל דיווח בסוף כל חודש 

במידה והתחלף מפקד במהלך החודש, מפקדו החדש יחליט לגבי אישור המטלות.
יש לדעת בכל רגע נתון, מי המפקד הישיר של כל חייל

המערכת תאפשר הפקה של דוח חודשי למפקדים ובו יפורטו כל המטלות שביצעו 
  החיילים שביצעו את מספר המטלות הגבוה ביותרXפקודיהם. הדוח יציין את %

והנמוך ביותר.

2
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כדי למנוע כפילויות המערכת תתריע על קיום של משימות חופפות המתרחשות 
באותו מיקום ואותו זמן.

יש צורך בפיתוח ממשק לטלפונים ניידים כך שלכל חייל תהיה גישה

על המערכת להיות מאובטחת כדי למנוע פריצות של גורמים עויינים

3
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 יש להכין תרשים מחלקה עבור המערכת המתוארת. על התרשים לכלול שימוש נכון ב-2.1
enumeratorsשיטות מהותיות ומאפיינים מהותיים. עבור תרשים לא מסודר וקשרים , 

 מיותרים ו/או לא יעילים יורדו נקודות. מומלץ להשתמש בטיוטה ולהעביר את התרשים
 נק')18המסודר לדף נקי. (

  עבור מסך רישום מטלה אותה החייל ממלא לאחר ביצועה.Sequence Diagramצור/צרי 2.2
יש להניח שתנאי הכניסה לתהליך הוא שחייל פתח את התוכנה וביצע כניסה מאובטחת.  (

 נק')10

 נק')4 שיפורים ושינויים למערכת כפי שהוצגה. (4הצע/י 2.3

 הכן/י תרשים מצבים עבור מטלה. ציינו את כל המצבים, התנאים, השיטות, הארועים, ועוד2.4
 נק')6לפי כללי התרשים ובהתבסס על הסעיפים הקודמים. (

 האם ייתכן מצב בתרשים המחלקה שיצרתם, בו חייל יאשר לעצמו את המטלות? אם לא,2.5
 מה מונע זאת? אם כן, כיצד הייתם מונעים זאת (בהנחה שזהו מצב לא תקין)? אין צורך

 נק')2לשנות את תרשים המחלקה – יש לענות באופן תיאורטי בלבד (

 אם קבוצה שנסגרה הייתה יכולה להיפתח שנית, כיצד הדבר היה משפיע על תרשים2.6
 נק')2המחלקה? (

 בפיתוח המערכת יש להביא בחשבון את העומס הקוגניטיבי שחווה המשתמש. פרט/י והדגם/י את2.7
 נקודות).6דרגות העומס הקוגניטיבי הקיימות. הצע/י שתי שיטות להפחתת העומס הקוגניטיבי (

   נק'  10  חלק ג' – 

  סוגי בדיקות שונים שכדאי, ותנו5לאחר שלב הפיתוח עליך לבצע בדיקות איכות למוצר. ציין/י 
דוגמה לכל סוג בדיקה. 

? יש לתת דוגמה לכל סוג בדיקה.black-box לבדיקות white-boxמהו ההבדל בין בדיקות 

בהצלחה

4
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  1      פתרון שאלה 

1.1     
 פיתוח מערכת מידע (מ"מ) התפורה לצרכי הארגון ע"י מחלקת מ"מ בארגון  חלופה א:

 :צוות מפתח מתוך הארגון – סיכוי2. מערכת מותאמת לצרכים ולדרישות 1יתרונות . 
לשיתוף פעולה גבוה יותר מצד הארגון בפיתוח המערכת

 :נדרש כוח אדם מתוך הארגון לפיתוח המערכת שלא בטוח שקיים / שיש1חסרונות . 
. עלות פיתוח מערכת מההתחלה – גבוהה יותר2לו את הידע הדרוש ; 

: פיתוח מ"מ תפורה לארגון ע"י בית תוכנה חיצוני  חלופה ב'
 :ולדרישות; 1יתרונות לצרכים  מותאמת  מערכת  הטכנולוגים2.  בכלים  שימוש   . 

. צוות פיתוח מקצועי ובעל ניסיון בתחום הספציפי.3המתאימים ביותר 
 :ליצור1חסרונות עשוי   – פעולה  לשתף  נדרש  הארגון  שעמו  חיצוני  אדם  כוח   . 

 . זמן פיתוח ארוך3. עלות פיתוח מערכת מההתחלה – גבוהה יותר; 2התנגדויות ; 
א'. 4יותר  נוצרת תלות בגוף5. פחות בקרה על תהליך הפיתוח מאשר בחלופה   . 

חיצוני שתמשך לאורך כל שנות פעילות המערכת
: רכש מוצר מדף והתאמתו לצורכי הארגון  חלופה ג'

 :עלות הפיתוח נמוכה2. זמן פיתוח קצר (ביחס לפיתוח מערכת מחדש) ; 1יתרונות . 
יותר

 :1חסרונות ; זמן רב משתוכנן  יגזול  סיכון שביצוען  קיים   – נדרשות התאמות   .2. 
 .3המערכת אינה תפורה לצרכי הארגון והארגון יצטרך להתאים עצמו אל המערכת; 

 במידה שההתאמות לא מבוצעות ע"י החברה שפיתחה את המערכת – תיווצר תלות
בגוף שלישי

: רכש מוצר מדף מוגמר (ללא יכולת התאמה)  חלופה ד'
 :עלות הפיתוח נמוכה 2. זמן פיתוח קצר ביותר; 1יתרונות .

 :סביר שהמערכת לא תתאים במדויק לארגון וייתכן שיאלץ להתאים את1חסרונות . 
המערכת;  אל  שלו  העובדים  2אופן העבודה  מצד  יותר  רבה  התנגדות  ייצור   .3. 

תלות בספק חיצוני 
: קנית מערכת דומה שפיתוח  צבא אחר...  חלופה ה'

חלופה ו' - פיתוח ע"י משתמש קצה – לא סביר במקרה הנוכחי של מערכת כלל צבאית...

1.2 
) באותה עלות (80% מול 70הצעה ד' נחותה מהצעה ג' שכן היא נותנת את פחות תועלת (

 ) בעלות גבוהה70% מליון). כמו כן, הצעה ד' נחותה מהצעה ב'- נותנת את אותה תועלת (8
 מליון).7 מליון מול 8יותר (

5
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1.2.1
לאותו העלויות המנורמלים  ערכי  את  להתאים  מאפשרת  ג' משום שהיא  בשיטה   נשתמש 

טווח של ערכי התועלות. 
 הערה: גם תשובות שבחרו בשיטה אחרת היו מתקבלות אם ניתן הסבר הגיוני לבחירה בהן.

). 1למשל בחרתי בשיטה א' שכן ברצוני לתרגם את העלות המינימלית לציון מקסימלי (

לפי שיטה ג':

עלות מנורמלת של הצעה ג':
(0.9-0.7)*(10-8)/(10-7)+0.7 = 0.2*2/3 + 0.7 = 0.8334

א'. עם זאת יש0.6כאשר משקל התועלת הוא  ביותר מתקבל עבור הצעה   : הציון הגבוה 
נכון יהיה  ולא  מאוד  קרובים  הם  ההצעות  שלושת  של  המשוקללים  שהציונים  לב   לשים 
 להחליט על הצעה על פי הציון המשוקלל. למשל אפשר לנסות ללחוץ על ספק ג' להוסיף עוד

תכולה שתעלה את התועלת במעט ותהפוך את הצעה ג' לטובה ביותר...

1.3
הגרף:

6

הצעה גהצעה בהצעה א
0.70.90.8334עלות מנורמלת

0.90.70.8תועלת 
 0.6*0.4+0.9*0.7ציון משוקלל 

 =0.82
0.9*0.4+0.7*0.6 
 =0.78

0.8334*0.4+0.8*0.6 
 =0.8133 
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:  חישוב המשקלות בהן נהיה אדישים
Bמשקל התועלת – 

0.7(1-b) + 0.9b = 0.8334(1-b) + 0.8b => b = 0.57
 נהיה אדישים בין א ל - ג0.57כאשר משקל התועלת הוא 

0.9(1-b) + 0.7b = 0.8334(1-b) + 0.8b => b = 0.4
 ל – גc נהיה אדישים בין 0.4כאשר משקל התועלת הוא 

  נהיה אדישים בין א ל – ב, אך אז ג עדיפה משתי החלופות.b = 0.5נשים לב שכאשר 

1.4
) הנוכחי  הערך  את  לחשב  יש  המערכת  את  להצדיק  מנת  הנובעתPVעל  התועלות  של   ( 

 ) וכן את הערך הנוכחי של כלל העלויות לאורך חיי1.6מהטמעת המערכת (דוגמאות בסעיף 
 המערכת. במידה שערך הנוכחי של התועלות גבוה מהערך הנוכחי של העלויות יוצדק פיתוח

המערכת .

1.5
1.5.1

קודםAgileגישות  במלואה  מסוימת  תוכנה  להגדיר  ניתן  לא  כי  הנחה  מנקודת  יוצאות    
 לפיתוחה בפועל. על כן בגישות מסוג זה מחלקים את הפיתוח להרבה סבבים קצרים כשבכל
תיעוד קידוד,  כולל   – מלא  באופן  אותה  ומפתחים  מצומצמת  בתכולה  מתמקדים   סבב 

ובדיקות, כך  שלמעשה הלקוח יכול להשתמש בתכולה. 
ונמצא עם צוות המפתחים. הדבר מאפשר לאורך כל התהליך   הלקוח מהווה שותף מרכזי 
 הגדרה מדויקת של הדרישות שיש לפתח בכל איטרציה ויכולת תגובה לדרישות העולות תוך

כדי הפיתוח.
  -:  Agile      מספר עקרונות מנחים את הפיתוח ב 

הדבר החשוב ביותר הוא לרצות את הלקוח ע"י מסירה מוקדמת ומתמשכת של תוכנה

לקבל שינויים בברכה בכל שלב – הם ישיגו ללקוח יתרון תחרותי

 מסירת תוכנה עובדת כל פרק זמן קצר – בין שבועיים לחודשיים

המפתחים ואנשי הצד העסקי צריכים לעבוד יחד כל הזמן

לבנות את הפרויקט מאנשים חדורי מוטיבציה ולספק להם סביבה תומכת

הדרך הטובה לשיתוף מידע בתוך ובין צוותים היא ע"י שיחה

תוכנה עובדת היא מדד טוב להתקדמות

 תהליכיAgileמאפשרים פיתוח יציב ומאפשרים לשמור על קצב עבודה קבוע 

תשומת לב מתמשכת למצוינות טכנית ולעיצוב נכון מגבירות את המהירות

פשטות – האומנות של מקסום כמות העבודה שלא צריך לעשות היא הכרחית

את שמנהלים  צוותים  מתוך  עולים  טובים  הכי  והעיצובים  הדרישות   הארכיטקטורות, 
עצמם

ומשנה את התנהגותו יותר  יעיל  להפוך  יכול  הוא  איך  בודק  קבוע הצוות  זמן  פרק   כל 
בהתאם

7
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:       לפרוייקט הנתון  A      gile      התאמת גישת 
 קיבלנו גם תשובות שהגישה מתאימה לפרויקט וגם תשובות שהגישה לא מתאימה לפרויקט

– הכל לפי הנימוקים שניתנו.
ואינן להשתנות  עשויות  ודרישות  דינמי  הוא  הפרויקט  שלדעתו  כתב  סטודנט  אם  למשל    
 ידועות, כמו כן קיים כוח אדם זמין מצד צה"ל ללוות את הפרויקט באופן צמוד – ולכן שימוש

  - יועיל להצלחת הפרויקט – קיבלנו את תשובתוAgileב
ושלא יחסית סטטי  כיוון שמדובר בארגון  קיבלנו תשובה של סטודנט שכתב שלדעתו   וגם 
כל את  מראש  להגדיר  מעוניין  וכן שהצבא  היטב  מוגדרות  הן  וכי  ישתנו   צפוי שהדרישות 
 הדרישות משום שהוא מפעיל תהליכים בירוקרטים שונים ועל כן לא מומלץ להשתמש ב -

Agile .'או סטודנט הסביר מדוע לא ניתן להקצות כוח אדם שיהיה צמוד למפתחים  וכו 

1.5.2
ש המרכזיההבדל  הוא   XP :עצמם הפיתוח  עקרונות  את  מתארת   test-driven 

development, refactoring, Pair programming, simple design .
זאת  תהליךscrumלעומת  על  ובקרה  לניהול  כלים  מספקת   – הניהולי  בצד  מתמקדת    

הפיתוח ויכולה להוות מעטפת לשיטת פיתוח הנדסית קיימת. 

1.3

: תועלות מוחשיות
לחסוך בהוצאות כך  בשל  ניתן  חיילים.  כוח האדם בצה"ל העוסק בקבילות   צמצום 

שכר
:המערכת תאפשר להקצות כוח אדם למשימות בצורה יעילה יותר – תרתי משמע

oזמן (חוסך  ומסודרת  ממוכנת  שהיא  משום  יותר  קצר  זמן  אורכת  הקצאה    

למפקדים). 
oמצב של ייווצר  שלא  כך  יותר  טובה  בצורה  יוקצה  האדם  כוח   – שני   ומצד 

אבטלה סמויה => תפוקה גבוהה יותר
בזמן חסכון   – ומהירה  פשוטה  בצורה  השונות  ביחידות  עומסים  על  דוחות   הכנת 

עבודה 


תועלות בלתי מוחשיות:
 עליה ברמת המוטיבציה של החיילים

שיפור במוניטין של צה"ל

   יכולת בקרה טובה יותר של המפקדים בצה"ל על עומס המטלות כמעט בזמן אמת

 בשאלה זו הדגש היה על ההבחנה בין תועלת שהיא מוחשית – כלומר ניתן לכמת אותה או
לתרגם אותה למונחי כסף לבין תועלת שאינה מוחשית – לא ניתן לכמת אותה.

8
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  2      פתרון שאלה 
2.1

תרשים מחלקות:

:  הערות על הפתרון

חייב להיות קשר בין חייל למשימה- זהו הקשר שנוצר כאשר משבצים חייל למשימה..1

:   אפשרויות  2  קשר בין חייל לקבוצה- התקבלו .2

 א. קשר של רבים לרבים ללא מחלקת קשר (כפי שמוצג בפתרון פה)- זה מייצג רק את השיבוץ
הנוכחי של כל חייל (על פי נתוני השאלה אין צורך ביותר מזה).

 קשרים בינאריים- זה מאפשר שמירת היסטוריה. 2ב. מחלקת שיבוץ המחוברת ב-

 לא התקבלה מחלקת קשר כי אז אין שמירת היסטוריה ואז הקשר מייצג רק את השיבוץ
 הנוכחי. במקרה זה אין צורך באמת בשמירת התכונות על הקשר ולכן אפשר לוותר על

המחלקה (שזו אפשרות א').
 מטלה לא יכולה להיות מחלקת קשר! בהחלט יש פה חזרתיות של מטלות עבור אותו חייל.3

במסגרת אותה משימה.

:    אפשרויות  2  מפקד- התקבלו .4

9
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 קשר רקורסיבי של חייל לעצמו (כפי שמוצג בפתרון). במקרה זה בהחלט יש משמעות.1
לכיוון ולכן צריך חץ חד כיווני.

הורשה..2

 מחלקות נפרדות התקבל באופן חלקי היות ויש כפילות בתכונות.2שימו לב: מימוש של 

 !  במיוחד אם לא שומרים היסטוריה של חיילים בכל קבוצה – כימיותר לשבץ קבוצה למשימה.5
 אז אין שום דרך לדעת מי היו החיילים בפועל ששובצו למשימה (היות וההרכב של הקבוצות
 משתנה). פשוט צריך לשבץ את החיילים של הקבוצה למשימה. הכוונה פה הייתה שיש לשים
כל את  אליה  ותשבץ  למשימה. השיטה תקבל משימה  קבוצה שיטה שתיקרא שבץ   בתוך 

החיילים של הקבוצה.

אין שום צורך בקשר בין מפקד לבין מטלה..6

 תכונות של חייל- חובה שיהיה מספר אישי. בהחלט אפשר להוסיף תכונות נוספות- שם ודרגה..7
במידה ומוסיפים דרגה- זה צריך להיות אינומרטור.

 - הדרך הכי טובה זו ההורשה אשר מתוארת בתרשים- עם שני בנים , כאשר לכלסוג מטלה.8
אחד יש משהו מיוחד משלו (קשר או תכונות).  כל פתרון אחר התקבל באופן חלקי.

 - חלק ניכר מהסטודנטים לא התייחס לזה. מתוך אלו שכן התייחסו,סטטוס אישור מטלה.9
 הרבה עשו זאת כתכונה בוליאנית ("מאושר"/"לא מאושר") אך זה לא מספיק טוב היות וגם יש

אפשרות של "מחכה לאישור". לכן היה צריך פה אינומרטור.

התקבלו אינומרטורים נוספים מעבר לאלו שבפתרון , כגון דרגה ומיקום. .10

 : הרבה סטודנטים התייחסו לזאת בתרשים. אך הכוונה פה היא לא לממשק עם מערכתממשק.11
)  )  המתאים לטלפונים. לכן לא היה צריך בכללGUIחיצונית אלא לבניית ממשק משתמש 

!Interfaceלהתייחס לזה בתרשים בתור 

10
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2.2
Sequence Diagram:

:  הערות על הפתרון

החלק המהותי היה להתייחס לשני המקרים- יצירת מטלה חריגה ויצירת מטלה רגילה. .1
 כפי שרשום בשאלה- תנאי הכניסה לתהליך הוא שהחייל ביצע הזדהות ולכן זה מיותר.2

ושגוי לשים זאת בתוך התרשים (הזנת פרטי חייל ואיתור שלו).

2.3
 כרגיל, כל הצעה הגיונית אשר לא סותרת את הסיפור , וגם לא חוזרת על משהו שכבר קיים

בסיפור, התקבלה. 

2.4

11
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תרשים מצבים:

הערות:
היות ובסיפור אין תיאור חד משמעי, ניתן היה להוסיף גם העברה לארכיון או מצב סיום..1
 חלק מהסטודנטים הוסיפו חץ ממצב של מטלה לא מאושרת אל מטלה חדשה- גם זה.2

התקבל היות וזה לא נוגד את נתוני השאלה.
הורדו נקודות על מצבים ללא שיטות וגם על שיטות שלא הופיעו בתרשים המחלקות..3

12
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4    .        2.5  
 ייתכן בהחלט מצב שבו חייל יאשר לעצמו את המטלה. לא ניתן למנוע זאת בתרשים, אלא
"אשר מטלה" במחלקת המפקד  רק באמצעות הקוד! חלק מהסטודנטים שמו את השיטה 
 ולכן רשמו שכך זה מונע את זה. זו כמובן טעות היות וזהו לא המיקום הנכון של השיטה!

להזכירכם- אין להתייחס למחלקות בתור אקטורים.

2.6
זו. מחלקה  של  חדש  מופע  יווצר  קבוצה,  של  חדשה  פתיחה  כל  שעבור  היא   המשמעות 
גם ובו  הטבלאי  במודל  תהיה  המחלקות. ההשפעה  תרשים  על  לזה השפעה  אין   בפועל, 
בתרשים זאת  לרשום  טעות  שזו  כמובן  אך  מהמפתח.  כחלק  יוגדר  הפתיחה   תאריך 

המחלקות היות ולא מסמנים בו מפתחות!

2.7
ניתן להבחין בין שלוש דרגות עומס קוגניטיבי, מגבוה לנמוך:

כאשר המשתמש נדרש להפעיל חשיבה בעודו משתמש במערכת. לדוגמא:מחשבתי –   
כאשר מוצג בפניו מסך מלא בטקסט (למשל הסברים). 

כאשר תוכן או מידע מוצג בפני המשתמש בצורה גראפית או ציורית. לדוגמאויזואלי –  
 ע"י שימוש באייקונים שונים במקום כפתורים עם טקסט או כאשר משתמשים בגראפים

להצגת נתונים במקום בטקסט.
המערכת מוליכה את המשתמש באופן "מוטורי" – מונחה קליקים, כשבכל שלבמוטורי–  

 המשתמש מתקדם ע"י מעבר על תוכן מצומצם (חבילות מידע) ובחירה מתוכו. לדוגמא
חשיפה הדרגתית של תפריטי בחירה.

במערכת ניהול המטלות הצהלית ניתן להפחית עומס קוגניטיבי למשל ע"י: 
שימוש בחשיפה הדרגתית, כלומר הולכת המשתמש תוך כדי תהליך הזנת המטלות 

למערכת כשבכל שלב יידרש ממנו לעבד מספר  מצומצם של נתונים (מוטורי)
(ויזואלי) שימוש באייקונים בעלי משמעות / אינטואיטיביים למשתמשים

(ויזואלי) שימוש בגרפים להצגת סטטיסטיקות למפקדים על ביצוע המטלות ביחידתם

13

76

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  3      פתרון שאלה 
:  סעיף א'- סוגי בדיקות

 במצגת בדיקות:11מתוך שקף 
פונקציונליות�
)usabilityשימושיות (�
ביצועים�
�Unit
אינטגרציה�
מערכת�
תהליכים עסקיים�
בדיקות קבלה�
ממשק�
בדיקות נתוני קצה�
בסיס נתונים�
תאימות לאחור�
אבטחת מידע�
)scalabilityיכולת הרחבה (�
התאמות אישיות�
קונפיגורציות�
התקנה�
תיעוד�
בדיקות לא פונקציונליות�
עומסים�

:  הערות
(תלוי בשימוש נכון במונחים) מי שענה וילידציה ווריפיקציה- תשובתו בדר"כ התקבלה 

למרות שאלו הגדרות כלליות.
מי שענה קופסה לבנה ושחורה תשובתו לא התקבלה כיוון שאלו שיטות לבדיקה ולא מה 

בודקים. 
.היה צורך לתת דוגמאות לכל סוג בדיקה ולא כולם נתנו – ועל כך ירדו נקודות

סעיף ב'- בדיקות קופסה לבנה ושחורה:
 - בדיקה של התהליכים העסקיים (מה המערכת אמורה לעשות)קופסה שחורה

  - בדיקת הלוגיקה הפנימית של המערכת (מבני מידע, זרמי מידע, זרימה שלקופסה לבנה
התוכנית)

:   הדוגמה שהכי אהבנו מהמבחן
קופסה שחורה – תרגילים שאתם מגישים ורק בודקים לכם שהפלט יצא טוב

בלוגיקה קורה  להסביר מה  צריך  בה  הגנה  ויש  מגישים  תרגילים שאתם   – לבנה   קופסה 
ולוודא שהתוכנה יעילה.

14
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 דף תשובות חלק א'

 נא למלא את התשובות הסופיות לשאלות בחלק א' בטבלה הבאה. 

 לכל שאלה יש תשובה אחת שהיא הנכונה ביותר ואותה בלבד יש לסמן.

 יש להוסיף הסבר קצרצר לכל תשובה בגוף המבחן תשובה ללא הסבר לא תיבדק.  9שאלה ב 

  פני שאלה יש לתאר את החישובים שהובילו לפתרון בשטח שהוקצה לכך ל 01-00בשאלות

 . תשובות ללא תיאור דרך הפתרון לא יבדקו.01

 תשובה שאלה

0  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 לא נכון נכון 9

   א 

   ב

   ג

   ד

   ה

01  

 לא נכון נכון 00

   א 

   ב

   ג

   ד

   ה

   ו

   ז

   ח

   ט

   י

 

 

  

 .80.62.1 :הבחינה תאריך
 דודד"ר ענת גולדשטיין, מר   :המרצה שם

 קודיש
 מידע מערכות ועיצוב ניתוח  :הקורס שם

 1-1.11-.40 :הקורס מספר
 'א  :מועד'   ב  :סמסטר   .861  :שנה
 שעות 4 :הבחינה משך
 מחשבון   :עזר חומר
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maagar
Text Box
פתרון מרצה



 :חלק א

 נקודות( 05) מאמרים

 נק'( הבעיה העסקית של חברת ניבקו היתה: 5) .0

 מערכות המידע הקיימות לא תמכו בתהליכים העסקיים של החברה .א

 היו יותר מידי מערכות מידע ישנות וכבר לא היה מי שיתמוך בהן ויבצע שינוים .ב

 ניבקו לא הצליחה לספק הזמנות בזמן והחלה להפסיד נתח שוק לטובת מתחריה .ג

 ר" זו עם זו מערכות המידע לא ידעו "לדב .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 נק'( לפי וודרבי, מומלץ לבצע ראיונות הכוללים מגוון בעלי עניין משום ש: 5) .2

 כך ניתן להיזכר ביותר בעיות מהשטח .א

 כך אפשר לקחת בחשבון מגוון נקודות מבט של מגוון בעלי תפקידים .ב

 כך ניתן להגיע להסכמה כוללת בארגון .ג

 ב' נכונות-תשובות א' ו .ד

 ג' נכונות-תשובות א',ב' ו .ה

 סביר שישאל מנהל מכירות ”problem solver“נק'( לפי וודרבי, מראיין מסוג  5) .3

 מהו נפח הנתונים הקיים בארגון .א

 כמה פעמים ביום אתה מקבל הזמנה .ב

 איזה סוג מעבד אתה צריך לאנשי המכירות שלך .ג

 ג נכונות –תשובות א ו  .ד

 אף תשובה לא נכונה .ה

 קודות(נ 01) תיעוד תהליכים

 הוא VTOCנק'( היתרון המרכזי של תרשים  5) .4

 הוא נותן 'תמונת על' של התהליכים הקיימים בארגון .א

 הוא מאפשר ללמוד על קשרים שיש בין תהליכים שונים בארגון .ב

 הוא מאפשר לראות את סדר הפעולות בתהליך .ג

 ב' נכונות-תשובות א' ו .ד

 ג' נכונות -תשובות א', ב'  ו .ה

 :זרימה תרשים פני על תהליך תרשים של יתרון אינו נקודות( מהו 5) .5

 צורות של יותר רב מגוון .א

 ביניהם והממשקים בתהליך התפקידים בעלי הדגשת .ב

 מפורטים ובתנאים בלוגיקה התמקדות .ג

 במקביל המתרחשות פעולות להראות יכולת .ד

 בתהליך המתרחשות הפעולות של והפלטים הקלטים הדגשת .ה
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 נקודות( 25) מתודולוגיות

 נכון: אינואילו מהטיעונים לגבי מפל המים נק'(  5) .6

 מפל המים מתאימה לפרויקטים גדולים במיוחד .א

 פיתוח לפי מפל המים אורך זמן רב יותר מפיתוח בגישות אחרות .ב

 במפל המים המשתמש רואה לראשונה את המערכת רק לאחר סיום הפיתוח שלה .ג

 ב אינם נכונים-טיעונים א ו .ד

 םכל הטיעונים אינם נכוני .ה

 הוא: XP –ו  scrumנק'( ההבדל בין  5) .7

 XP –סבבי הפיתוח קצרים יותר מב   scrum-ב .א

 נהוג לעבוד בצוותים קטנים יותר XP–ב  .ב

 שם דגש על עקרונות פיתוח תוכנה ובדיקות  XP .ג

 ג' נכונות-ב' ו .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 נכון לגבי מודל הספירלה אינונק'( אילו מהטיעונים הבאים  5) .8

 מודל הספירלה הוא על ניתוח ומזעור סיכוניםהדגש של  .א

 ספירלה היא למעשה אוסף של מפלי מים קטנים המבוצעים זה אחר זה .ב

בסוף כל איטרציה )סיבוב בספירלה( מפותח אב טיפוס של המערכת לצורך מזעור  .ג

 סיכונים

 ג' אינם נכונים –טיעונים ב' ו  .ד

 כל הטיעונים נכונים .ה

 

ציין נכון/לא נכון ולהסביר את התשובה בקצרה. משפט ללא הסבר  –לגבי המשפטים הבאים  .9

 נקודות לכל משפט(: 2) קלא ייבד

לא  נכון  
 נכון

 הסבר

ניתן לפתח מערכת תוך שילוב בין  א
כמו   agileמודל הספירלה לבין גישת 

scrum 

   

מומלץ להשתמש במודל מפל המים  ב
כאשר זמן הפיתוח צפוי להימשך 

דשים עם צוות של יותר משישה חו
 מפתחים 6מעל 

   

היא סוג של מודל  RUPשיטת  ג

 תוספתי

   

אחד ההבדלים המשמעותים בין  ד
הוא  agileהמודל התוספתי לגישת 

 משך כל איטרציה

   

לא ניתן לשנות תוך  scrumבגישת  ה

כדי הספרינט את המשימות 
 שהוגדרו בתחילתו
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 נקודות( 25)ניתוח חלופות 

 ארגון מתלבט בין ארבע חלופות לרכישת מערכת מידע:

. יש לבצע את החישובים לפתרון השאלות 01%הריבית השנתית במשק עומדת על יש להניח כי 

( בשטח המוקצה לכך להלן )מומלץ לחשב על טיוטא ולהעתיק בצורה מסודרת 01-00הבאות )

 לא יבדקו. 01-00לחוברת הבחינה(. ללא תאור הפתרון שאלות 

  :חישובי ניתוח חלופות

 הצעה ד הצעה ג הצעה ב הצעה א 

 ₪  5,511 ₪  6,111 ₪ 0  ₪   5,000 השקעה ראשונית

עלות שנתית )שיש 

 לשלם בסוף כל שנה(

0,211  ₪ 2,111 ₪ 0,511  ₪ 0,611  ₪ 

 5 5 5 5 משך חוזה ראשוני

 75% 81% 71% 61% תועלת
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 נשלטת על ידי הצעה אחרת?נק'( איזו הצעה )אם בכלל(  5) .01

 הצעה א' נשלטת ע"י הצעה ב' .א

 הצעה ג' נשלטת ע"י הצעה ב' .ב

 הצעה ד' נשלטת ע" הצעה ג' .ג

 הצעה ב' נשלטת ע"י הצעה א' .ד

 אף הצעה אינה נשלטת ע"י הצעה אחרת .ה

 לכל סעיף(:  נקודות 2אילו מהמשפטים הבאים נכונים ) .00

 הנקודה הקרוב ביותר לתוצאהספרות אחרי  2: יש לעגל את התוצאה למספר בעל הערה

 

לא  נכון  
 נכון

   ₪  9549( של הצעה א' היא PVהעלות הכוללת הנוכחית ) א

   ₪  01111( של הצעה ב' היא PVהעלות הכוללת הנוכחית ) ב

   ₪  00686( של הצעה ג' היא PVהעלות הכוללת הנוכחית ) ג

   ₪  03,511( של הצעה ד' היא PVהעלות הכוללת הנוכחית ) ד

   1.79לפי שיטת נרמול א, ציון העלות המנורמלת של הצעה א' הוא  ה

   1.69לפי שיטת נרמול ב' ציון העלות המנורמלת של הצעה א' הוא  ו

   1.71לפי שיטת נרמול ג, ציון העלות המנורמלת של הצעה א' הוא  ז

, הציון הטוב 41%הוא  לפי שיטת נרמול ג', כאשר משקל התועלת ח
 ביותר מושג ע"י הצעה ג'

  

, הציון הטוב 71%לפי שיטת נרמול ג' כאשר משקל התועלת הוא  ט
 ביותר מושג ע"י הצעה ג'

  

, כדאי לבחור 65% –לפי שיטת נרמול ג' כאשר משקל התועלת נמוך מ  י

 בהצעה ב'
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 נק'( 25) תרשים מחלקות: חלק ב

 

 -עבור המערכת המתוארת. על התרשים לכלול שימוש נכון במקיף תרשים מחלקה  ן/יהכ

enumeratorsעבור תרשים לא מסודר וקשרים  וכן קרדינליות הקשרים. , מאפיינים מהותיים

טה ולהעביר את התרשים מיותרים ו/או לא יעילים יורדו נקודות. מומלץ להשתמש בטיו

 יש לציין את המאפיינים . בעמוד הבא הבחינהמחברת מקום המסומן על גבי המסודר ל

כפי שתוארו בשאלה אך אין צורך לציין סוגי משתנים והגדרות  והשיטות הרלוונטיות

private/public .(25 )'נק 

 

סטודנטיות מעוניינות להקים מערכת מידע לניהול כל פריטי הלבוש שיש לאנשים בבית. 

 הדרישות הן:

 חולצות, מכנסיים, גרביים, תחתונים וכו' ישנם סוגי פריטים שונים כגון 

  לכל סוג לבוש ייתכנו סיווגי משנה כך שלחולצה למשל ייתכנו סיווגים שונים )חולצות

 שרוול קצר, שרוול ארוך, טריקו, תחרה, וכו'(

  לכל פריט לבוש יש מאפיינים שונים כגון מידה, יצרן, צבע )במידה וישנן מספר צבעים

. טים ביותר(, הוראות כביסה, חנות בה נקנה, תאריך קניההבול 3 -יש לציין את ה

במידה ולפריט מסויים אין מאפיין )לדוג' לא ידוע היצרן( יצויין "לא ידוע" או "לא 

 רלוונטי". 

  יש למדל את ארון הבגדים. לכל ארון בגדים יש מספר דלתות ובכל דלת יש מספר

ין את המדף או המגירה מצי 0והלאה כאשר  0 -שימוספרו מ מדפים או מגירות

 את המדף/מגירה שמעליו וכן הלאה 2הנמוכים ביותר, 

  כל פריט לבוש ישובץ למדף או מגירה מסויימת כך שמשתמשי המערכת יוכלו למצוא

 את המדף או המגירה בו הפריט נמצא

  ישנם פריטי לבוש שלא שייכים לארון )כגון תכשיטים(. ניתן לייצר מקום אחסון נוסף

 ן כגון מגירת תכשיטים ולשייך לשם את הפריטים המתאימיםמעבר לארו

  לחברות שונות מידות שונות ולכן יש להחזיק טבלת המרה של מידות בין החברות

 בחנות אחרת( 41 -בחנות מסויימת מקבילה ל 38השונות )לדוג' מידה 

  .ניתן לצלם כל פריט מספר פעמים ולשמור את התמונות בצמוד לפריט 

 וצא לאירוע מסויים, הוא יוכל להזין למערכת את כל פרטי הלבוש כאשר משתמש י

שהוא השתמש בהם וכמובן את פרטי האירוע כדי שהוא יוכל לזכור מאוחר יותר מה 

 הוא לבש באותו אירוע

  המערכת מיועדת למספר משתמשים. כל משתמש יוצר לעצמו פרופיל בכניסה

 למערכת. 

 ,פריטי לבוש פופולאריים, דו"ח מלאי לפרטי  המערכת תוכל להפיק דוחות שונים כגון

 לבוש שונים )כגון כמה חולצות מכל סוג יש לי(, דו"ח רכש ועוד

 משתמש יכול לשמור תמונה או תמונות שלו בצמוד לפרופיל האישי 
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 חלק א' -פתרון

 מאמרים

 הבעיה העסקית של חברת ניבקו היתה:נק'(  5) .02

 העסקיים של החברה מערכות המידע הקיימות לא תמכו בתהליכים .א

 ויבצע שינוים היו יותר מידי מערכות מידע ישנות וכבר לא היה מי שיתמוך בהן .ב

 בקו לא הצליחה לספק הזמנות בזמן והחלה להפסיד נתח שוק לטובת מתחריהינ .ג

 מערכות המידע לא ידעו "לדבר" זו עם זו  .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 ים מגוון בעלי עניין משום ש:לפי וודרבי, מומלץ לבצע ראיונות הכוללנק'(  5) .03

 כך ניתן להיזכר ביותר בעיות מהשטח .א

 כך אפשר לקחת בחשבון מגוון נקודות מבט של מגוון בעלי תפקידים .ב

 כך ניתן להגיע להסכמה כוללת בארגון .ג

 ב' נכונות-תשובות א' ו .ד

 ג' נכונות-תשובות א',ב' ו .ה

 מנהל מכירותסביר שישאל  ”problem solver“לפי וודרבי, מראיין מסוג נק'(  5) .04

 מהו נפח הנתונים הקיים בארגון .א

 כמה פעמים ביום אתה מקבל הזמנה .ב

 איזה סוג מעבד אתה צריך לאנשי המכירות שלך .ג

 ג נכונות –תשובות א ו  .ד

 אף תשובה לא נכונה .ה

 תיעוד תהליכים

 הוא VTOCהמרכזי של תרשים  היתרוןנק'(  5) .05

 הקיימים בארגוןהוא נותן 'תמונת על' של התהליכים  .א

 הוא מאפשר ללמוד על קשרים שיש בין תהליכים שונים בארגון .ב

 הוא מאפשר לראות את סדר הפעולות בתהליך .ג

 ב' נכונות-תשובות א' ו .ד

 ג' נכונות -ותשובות א', ב'   .ה

 :זרימה תרשים פני על תהליך תרשים של יתרון אינו נקודות( מהו 5) .06

 .צורות של יותר רב מגוון .א

 .ביניהם והממשקים בתהליך התפקידים בעלי הדגשת .ב

 .מפורטים ובתנאים בלוגיקה התמקדות .ג

 .במקביל המתרחשות פעולות להראות יכולת .ד

 בתהליך המתרחשות הפעולות של והפלטים הקלטים הדגשת .ה

 מתודולוגיות

 נכון: אינואילו מהטיעונים לגבי מפל המים נק'(  5) .07

 מפל המים מתאימה לפרויקטים גדולים במיוחד .א

 לפי מפל המים אורך זמן רב יותר מפיתוח בגישות אחרות פיתוח .ב

 במפל המים המשתמש רואה לראשונה את המערכת רק לאחר סיום הפיתוח שלה .ג

 ב אינם נכונים-טיעונים א ו .ד

 כל הטיעונים אינם נכונים .ה

 הוא: XP –ו  scrumההבדל בין נק'(  5) .08

 XP –סבבי הפיתוח קצרים יותר מב   scrum-ב .א

 ד בצוותים קטנים יותרנהוג לעבו XP–ב  .ב
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 שם דגש על עקרונות פיתוח תוכנה ובדיקות  XP .ג

 ג' נכונות-ב' ו .ד

 כל התשובות נכונות .ה

 נכון לגבי מודל הספירלה אינואילו מהטיעונים הבאים נק'(  5) .09

 הדגש של מודל הספירלה הוא על ניתוח ומזעור סיכונים .א

 ר זהספירלה היא למעשה אוסף של מפלי מים קטנים המבוצעים זה אח .ב

בסוף כל איטרציה )סיבוב בספירלה( מפותח אב טיפוס של המערכת לצורך מזעור  .ג

 סיכונים

 ג' אינם נכונים –טיעונים ב' ו  .ד

 כל הטיעונים נכונים .ה

 

 :נקודות לכל משפט( 2)והוסף הסבר קצר  ציין נכון/לא נכון –לגבי המשפטים הבאים  .21

לא  נכון  
 נכון

 הסבר

ניתן לפתח מערכת תוך שילוב בין  א
כמו   agileמודל הספירלה לבין גישת 

scrum 

 V  הגישות סותרות זו את זו– 
של סקראם אי  sprintבמהלך 

 אפשר לבצע ניתוח סיכונים

מומלץ להשתמש במודל מפל המים  ב
כאשר זמן הפיתוח צפוי להימשך 

יותר משישה חודשים עם צוות של 
 מפתחים 6מעל 

 V הוא הנכון ההיפך 

היא סוג של מודל  RUPשיטת  ג

 תוספתי

V  RUP   היא גישה מסחרית שבה

בכל איטרציה נוספת תכולה 
 למערכת

בין  המשמעותייםאחד ההבדלים  ד
הוא  agileהמודל התוספתי לגישת 

 משך כל איטרציה

V  באג'ייל האיטרציות קצרות יותר 

לא ניתן לשנות תוך  scrumבגישת  ה

כדי הספרינט את המשימות 
 שהוגדרו בתחילתו

V   ב– XP  אפשר 

 

 

 ניתוח חלופות 

 ארגון מתלבט בין ארבע חלופות לרכישת מערכת מידע:

 

. יש לבצע את החישובים לפתרון השאלות 01%הריבית השנתית במשק עומדת על יש להניח כי 

 ( בשטח המוקצה על גבי הדף הבא:01-00הבאות )

 הצעה ד הצעה ג הצעה ב הצעה א 

 ₪  5,511 ₪  6,111 ₪ 0  ₪   5,000 השקעה ראשונית

 ₪  0,611 ₪  0,511 ₪ 2,111 ₪  0,211 עלות שנתית

 5 5 5 5 משך חוזה ראשוני

 75% 81% 71% 61% תועלת
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  :חישובי ניתוח חלופות

 הצעה ד הצעה ג הצעה ב הצעה א  

השקעה 
 ראשונית

 ₪
5,000.00 

 ₪0.00  ₪6,111.11  ₪5,511.11 

עלות 
 שנתית

 ₪
0,211.11 

 ₪2,111.11  ₪0,511.11  ₪0,611.11 

משך חוזה 
 ראשוני

5 5 5 5 

 75% 81% 71% 61% תועלת

     PV  ₪9,548.94  ₪7,581.57  ₪11,686.18  ₪11,565.26 
 0.66 0.65 1 0.79 נירמול א
 0.52 0.52 0.80 0.64 נירמול ב
 0.61 0.6 0.8 0.70 נירמול ג
תועלת 

41% 0.66 0.76 0.68 0.66 
תועלת 

71% 0.63 0.73 0.74 0.71 
תועלת 

65% 0.64 0.74 0.73 0.70 
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 הצעה אחרת? יאיזו הצעה )אם בכלל( נשלטת על ידנק'(  5) .20

 הצעה א' נשלטת ע"י הצעה ב' .א

 הצעה ג' נשלטת ע"י הצעה ב' .ב

 הצעה ד' נשלטת ע" הצעה ג' .ג

 הצעה ב' נשלטת ע"י הצעה א' .ד

 אף הצעה אינה נשלטת ע"י הצעה אחרת .ה

 נקודות(: 2אילו מהמשפטים הבאים נכונים ) .22

 ספרות אחרי הנקודה הקרוב ביותר לתוצאה 2: יש לעגל את התוצאה למספר בעל הערה

 

לא  נכון  
 נכון

  V ₪  9549העלות הכוללת הנוכחית של הצעה א' היא  א

 V  ₪  01111העלות הכוללת הנוכחית של הצעה ב' היא  ב

  V ₪  00686העלות הכוללת הנוכחית של הצעה ג' היא  ג

 V  ₪  03,511 העלות הכוללת הנוכחית של הצעה ד' היא ד

  V 1.79 לפי שיטת נרמול א, ציון העלות המנורמלת של הצעה א' הוא ה

 V  1.69 של הצעה א' הואלפי שיטת נרמול ב' ציון העלות המנורמלת  ו

  V 1.71 לפי שיטת נרמול ג, ציון העלות המנורמלת של הצעה א' הוא ז

הציון הטוב , 41%לפי שיטת נרמול ג', כאשר משקל התועלת הוא  ח
 הצעה ג'ביותר מושג ע"י 

 V 

הציון הטוב , 71%לפי שיטת נרמול ג' כאשר משקל התועלת הוא  ט
 ביותר מושג ע"י הצעה ג'

V  

, כדאי לבחור 65% –מ  נמוךלפי שיטת נרמול ג' כאשר משקל התועלת  י

 ב' בהצעה

V  
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 חלק ב' -פתרון

 תרשים המחלקות:לפתרון אפשרי 

 

 :על הפתרון הערות

 2הכוונה פה הייתה שכל מופע פריט לבוש מייצג בגד ספציפי )לא קיימים  -פריט לבוש .0

שלו. לכן לא התקבלו פתרונות אשר התייחסו מאותו מופע( ולכן נרצה לשמור את המיקום 

לפריט לבוש בצורה יותר מופשטת, למשל שכל מופע מייצג חולצה מסוימת אשר נמכרת 

 בחנות וקיימת כמות עבורה.

היות ויש לשמור שלושה צבעים, קיימת מחלקה נפרדת. לא התקבלו פתרונות של  -צבעים .2

מודולאריות. כמובן שגם לא  צבעים בתוך המחלקה פריט לבוש בשל חוסר 3שמירת 

התקבלו פתרונות של שמירת רשימת צבעים בתוך המחלקה פריט לבוש. זו הפרת 

 הרשימה הינה הכלה אשר תיווצר בעקבות הקשר. -. להזכירכםCDנורמליזציה של 

מכנס, חולצה  -לא התקבלו פה הורשות למיניהן. בטח שלא הורשות לפי כל סוג -סוג לבוש .3

 GUI-ובדיקות בעת בניית ה תגדרווצע הינו הפשוט ביותר, אך כמובן דורש ההפתרון המ  וכו'.

)כדי שלא יהיה מצב בו יהיה מופע עם סוג ראשי וסוג משני שאינם תואמים(. חלק 

מהסטודנטים בחרו לפתור זאת ע"י יצירת סוג אחד בלבד אשר כולל בתוכו את שני הסוגים 

ות מוצלח היות והוא לא מאפשר לסווג לפי סוג פתרון זה פח -)מכנס קצר, מכנס ארוך וכו'(

  ראשי.

וזה מהותי בתרשים זה היות ולא ייתכן  0..1רוב הפתרונות לא הקפידו לרשום  -תמונה .4

שתמונה תהיה מחוברת גם למשתמש וגם לפריט לבוש. התקבלו גם )בברכה( פתרונות של 
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זו כמובן טעות  מחלקות תמונה! 2. לא מעט סטודנטים בחרו לעשות ORשימוש בקשר 

מחלקות שונות אך מסורבל  2חמורה. חלק עשו פה הורשה שזה לא טעות חמורה כמו 

חלק עשו שני קשרים )כפי שהיה צריך( אך הוסיפו גם תכונה בוליאנית שמציינת את  ומיותר.

זה כמובן מיותר היות וניתן לקבל את זה מהקשר )אפשר היה להוסיף שיטה  -סוג התמונה

 וג באמצעות הקשר(.שבודקת את הס

היות וכל אירוע מחובר לפריט לבוש, וכל פריט לבוש מחובר למשתמש, אין שום צורך  -אירוע .5

לחבר גם את אירוע ומשתמש. חלק מהסטודנטים עשו פה קשר טרינארי אשר אינו מוצדק 

 לחלוטין!

מידה הראשון זה הפתרון אשר מופיע בתרשים. כל  -התקבלו שני פתרונות  -המרת המידות .6

של יצרן מקושרת למידה אחרת ביצרן אחר ובכך ניתן לדעת את ההמרה. הפתרון השני הינו 

לציין שקיימת שיטה "המרת מידה" במחלקה פריט לבוש ולהסביר שההמרה תתבצע 

 באמצעות טבלה השמורה רק בבסיס הנתונים )ואינה מופיעה בתרשים המחלקות(.

מקום אחסון רגיל )מדף/מגירה(  -ת שונות מחלקו 2התקבל גם פתרון של  -מקום אחסון .7

)היות ופריט לא  OR-או ב 0..1ומקום אחסון נוסף אשר מחוברים לפריט לבוש בקשרים של 

יכול להיות שמור בשניהם(. הרבה סטודנטים מידלו זאת באמצעות מחלקת קשר בין פריט 

קת קשר. בנוסף, לבוש ודלת. שימו לב שזה קשר של יחיד לרבים ולכן אין צורך בכלל במחל

בגלל שרוצים למדל את הארון, חשוב שגם הדלת וגם המגירה/מדף יהיו מחלקות בפני 

 עצמם. גם הורשה של מגירה ומדף כשתי מחלקות שונות לא התקבלה.

בפתרון אין התייחסות לארון מתוך הנחה שלכל משתמש קיים ארון אחד בלבד.  -ארון .8

 התקבלו גם פתרונות בהם הופיעה מחלקת ארון. 
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 :המעשה סיפור

מעוניין להקים מערכת מידע שתתמוך בתהליכים המתוארים להלן )כיום  "גני תכלת" אירועיםהאולם 

 הכל מבוצע באופן ידני(:

מצווה, חברה שעורכת אירוע לעובדים וכו'( -כאשר לקוחות )זוג שעומד להתחתן, משפחה שעורכת בר

מעוניינים לשכור את האולם עבור האירוע, הם מגיעים לפגישה עם מנהל האולם. בפגישה זו נפתח 

ישמרו פרטיו של איש  –להם תיק לקוח בו מעדכן המנהל את פרטי הלקוח )אם הלקוח היא חברה 

מטעם החברה(. לאחר מכן )באותה פגישה( הם מחליטים על תאריך יחד עם מנהל האולם, על  קשר

פי לוח זמינות האולם )במידה ולא נמצא תאריך מתאים לשביעות רצון הצדדים, התיק נסגר(. מנהל 

האירוע מעדכן בתיק את מספר המוזמנים הצפוי וכן מצוות אחראי אירוע מבין העובדים אשר יהיה 

אם אינו יכול יש לצוות  העובד שצוות כאחראי אירוע צריך לאשר את הציוות. על ארגון האירוע.אחראי 

שבו גם ייקבע טעימות הגעה לאירוע , נקבע מועד לבמקביל לציוות האחראיכמו כן עובד אחר.

 התפריט שיוגש באירוע. 

וחות בוחרים את ביום הטעימות, מגיעים הלקוחות אל האולם ומוגשות להן כל מנות המטבח. הלק

יש לאפשר למנהל האירוע לעדכן את המנות הראשונות, העיקריות ואת הקינוחים שיוגשו באירוע. 

כך שלדוגמה אם מנת הפתיחה הידועה של קבבונים שתקעו בהם  מסויםמחירי המנות עבור אירוע 

 49המחיר יהיה  מסויםשקלים לאדם, מנהל האירוע יוכל לקבוע שלאירוע  50מקל קינמון עולה 

המנות ומחשב את עלות  אחראי האירוע מעדכן בתיק את המנותשקלים בלבד. בסוף התהליך 

 (.ומחירן המנות שנבחרויה )לפי מספר האורחים, הצפו

שבוע לפני האירוע מתקשר הלקוח ומודיע לאחראי האירוע מהו מספר האורחים העדכני שצפוי 

. כמו כן מנהל האירוע המנותבצע חישוב נוסף של עלות להגיע. אחראי האירוע מעדכן את התיק ומ

עובד יכול למלא תפקיד  יצוות עובדים )טבחים, מלצרים, ברמנים, מארחים( לאותו האירוע לפי גודלו.

 יהיה לו תפקיד יחיד. מסויםשונה באירועים שונים אבל באירוע 

ים על העובדים באולם עליך לבנות מערכת שתתמוך בתהליכים המתוארים. המערכת תשמור נתונ

האירועים )ת.ז. שם פרטי ומשפחה, תאריך לידה, תאריך תחילת עבודה, תפקיד(, על הלקוחות 

)ת.ז., שם, כתובת, טלפון, ארגון(, על האירועים )מספר אירוע, סוג אירוע, מספר מוזמנים, תאריך, 

 נוח, מחיר(. , קיעיקריתראשונה,  –שעה, רשימות המנות...(, על המנות )שם מנה, סוג 

למשל זוג שמתחתן יכול  –שים/י לב, לקוח  מסוים יכול להזמין את האולם למספר אירועים שונים 

להזמין את האולם לטקס החינה ולחתונה; חברה גדולה שמארגנת מסיבת סוף שנה למחלקות 

 בכל ערב עבור מחלקה שונה.  –השונות שלה יכולה להזמין את האולם למספר ערבים 

 02.02.15 :הבחינה תאריך
 דודד"ר ענת גולדשטיין, מר   :המרצה שם

 קודיש
 מידע מערכות ועיצוב ניתוח  :הקורס שם

 364-1-1411 :הקורס מספר
 'א  :מועד'   א  :סמסטר   2015  :שנה
 שעות 3 :הבחינה משך
 חשבוןמ  :עזר חומר
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 נק' 64 – חלק א'

תאר מה הם היתרונות  עבור תהליכי המערכת הנדרשת.רמות  3בן  VTOCיש ליצור תרשים  .1

 .(ודותנק 6)ומה הם חסרונותיו  VTOCשל תרשים 

 

 כפי שמופיעים במצגת השיעור הראשון: – VTOCהיתרונות והחסרונות של 

 על נותן מבט, מציג אילו תהליכים עסקיים קיימים, פשוט להבנהיתרונות:  –

לא , לא מציג סדר כרונולוגי, לא מציג קשר בין תהליכים, לא מציג לוגיקהחסרונות:  –

  מציג מי אחראי על איזה תהליך

רוע. על התרשים יהפגישה בה הלקוח מזמין אאת המתאר  BPMN תהליךצור תרשים א.  .2

 .נקודות( 8)להציג את בעלי התפקידים בתהליך 

 

 .נפרד( יתקבל pool –הערות לפתרון: אין צורך למדל את הלקוח אך גם פתרון שמציג את הלקוח )כ 

לצורך תיאור תהליכים ארגוניים על פני תרשימים  BPMNמה היתרון בשימוש בשפה כמו  .ב

 נקודות( 6) ?אחרים לתיעוד תהליכים

BPMN  מאפשרת לתאר את המשתתפים השונים בתהליך ומי עושה מה, היא מאפשרת לתאר

, ביצוע פעולות במקביל ולולאות, היא מאפשרת להגדיר XOR –תנאים לוגיים )ולוגיקות( 

תהליכים ברזולוציות שונות, מאפשרת להגדיר קשרים בין ארגונים שונים ומאפשרת להגדיר 

 הווים קלט ופלט לפעילויות בתהליך.המ (data objects) נתוניםישויות 

בנוסף, מדובר בשפה המהווה סטנדרט בשוק ולכן היא מהווה בסיס טוב לתקשורת בין ארגונים 

 ובין בעלי עניין שונים
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יש  א. אילו בעיות עסקיות / צרכים עסקיים הביאו לדעתך את "גני תכלת" להקים מערכת מידע? .3

 ודות(נק 2) משפטים 1-2 -לתאר כל בעיה/צורך ב

  למשל קביעת שני אירועים באותו ערב מה שהוביל לתביעה נגד  –טעויות בהזמנות

הזמנות בשנה  10 –שהובילה להפסד של כ  – "גני תכלת ולפגיעה במוניטין שלה

 להערכת המנהלים.

  המובילה לכך שעובדים לא נכחו באירועים כפי  –הקצאה שגויה של עובדים לאירועים

שנדרש היה. בהרבה אירועים לא היו מספיק עובדים וחמור מכך לא הופיע אחראי 

אירוע מה שגרם לפגיעה בקיומו התקין של האירוע והוביל שוב לפגיעה במוניטין 

 החברה 

כיצד  /יפרטכיצד יוכלו מנהלי "גני תכלת" לדעת שההשקעה במערכת המידע השתלמה?  .ב

 נקודות( 6ה )עואת החזר ההשק במערכת המידע את ההשקעה ולמדוד יש להעריך

אלא רק להסביר מילולית איך אפשר לדעת אם  ROIהערה: אין צורך לבצע חישובי 

 מערכת מחזירה את ההשקעה בה.

יש לקחת בחשבון את עלויות   -המערכת  )או רכישת( יש לחשב את עלות פיתוחראשית 

הקמת המערכת וכן את עלויות התחזוקה השנתיות על פני מספר השנים שהמערכת צפויה 

 (PVלהיות בשימוש. יש להוון את העלויות העתידיות לסכומים בערך נוכחי )

 –תועלות יכולות לכלול  –שנית יש לחשב את סך התועלות הנובעות מהטמעת המערכת 

כים המובילים לחיסכון בכוח אדם )למשל עקב עבודה מסודרת יותר( או חסכון בזמני תהלי

 בהפסדים )למשל אלה שתוארו בסעיף א( צמצום

 כדאי להשקיע במערכת. –אם סך התועלות עולה על סך העלויות 

לפי המודל שתי שיטות עבודה. הראשונה "גני תכלת" הספק הנבחר לביצוע הפרויקט מציע ל .4

 .scrumפיתוח בשיטת  והשנייה התוספתי

ל אחת מהשיטות ועמד/י על ההבדלים ביניהן, היתרונות כתאר/י במספר משפטים את  .4.1

 נקודות( 6והחסרונות של כל אחת מהן. )

 לפי המתואר במצגת המתודולוגיות

ורוצה לדעת האם ניתן לשלב בין  הספיראלהמנהל 'גני תכלת' קרא באינטרנט על שיטת  .4.2

 נקודות( 6). חווה דעתך. scrumשיטה זו לבין 

 –מודל הספירלה המבוסס על ניתוח סיכונים מעמיק הוא מודל השונה במהותו משיטת ה 

scrum  שמגדירה פיתוח בסבבים קצרים מאוד מבלי להשקיע זמן בפעולות שאינן תורמות

באופן ישיר לתכולה המפותחת )כמו כתיבת מסמך ובוודאי ניהול סיכונים( ולראיה סיבוב 

ואף מעל שנה בעוד שסבב בסקראם אורך מספר  –בספירלה אורך בד"כ מספר חודשים 

 שבועות בודדים.

לבצע ראיונות עם  מנתח המערכת מטעם הספקהמערכת החליט כדי לאסוף דרישות עבור  .5

. תאר מה ההבדל בין problem solverהוא נוקט בגישה של . מנהלי ועובדי גני תכלת

"problem solver לבין "“order taker”/י דוגמאות לשתי שאלות שישאל 'פותר הבעיות'. תן 

 נקודות(. 6) ולשתי שאלות  שישאל 'לוקח הזמנה'

Problem solver  להבין את עולם הבעיה של הלקוח ולהגדיר את צרכיו הוא מראיין שמנסה

במושגים מעולמו של הלקוח. הוא שואל שאלות עקיפות שהלקוח יודע לענות עליהן. בניגוד אליו 

שואל שאלות טכניות, שאלות הקשורות לעולם התוכן של מפתח מערכת ולא   order taker –ה 

שאל את וודרבי  problem solverגמא, במאמר מוכר מכסחת הדשא שהיה של המשתמש. לדו

כלומר שאלות על שטח הגינה שלו, מידת התלילות שלה, האם יש  –שאלות מעולם התוכן שלו 
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סביבה גדר, מי ישתמש במכסחת הדשא  ולא שאלות טכניות עליהן הוא לא יודע לענות )כפי 

 כמה כוח סוס הוא צריך, מה גודל הלהבים ומה עובי הגלגלים.  –( order takers –ששאלו ה 

 

 נקודות( 45) חלק ב

 נק'(  10למערכת המתוארת ) Use Caseהכן תרשים  .6

 

נכונים. בסיפור   UC’sהתקבלו פתרונות עם אקטור "לקוח" כל הוא היה מקושר להערות לפתרון: 

מוזכר ""מנהל אירוע" ו"אחראי אירוע", זהו אותו אדם. עבור אלו שפתרו את התרשים כאילו אלה שני 

 אנשים שונים, התקבלו פתרונות כל עוד המימוש לא סתר את הסיפור. 

 

עבור המערכת המתוארת. על התרשים לכלול שימוש נכון מקיף תרשים מחלקה  /יןהכ .7

עבור תרשים לא מסודר  וכן קרדינליות הקשרים. מאפיינים מהותיים, enumerators -ב

וקשרים מיותרים ו/או לא יעילים יורדו נקודות. מומלץ להשתמש בטיוטה ולהעביר את 

יש לציין את המאפיינים כפי שתוארו בשאלה אך אין צורך  . התרשים המסודר לדף נקי

רלוונטיות יש להציג וכמובן שיטות  שיטות. private/publicלציין סוגי משתנים והגדרות 

 נק'SD (20 ) -שיופיעו ב

 

 הצעה לפתרון:

טעימות, וזו טעות. במידול המוצע,  לאירוערוב הסטודנטים לא התייחסו כלל  –ככלל 

נפרד אליו יכולים להגיע כמה מוזמנים. מחיר המנות  כאירועטעימות  לאירועמתייחסים 

 וזה ינוהל בקוד.  0טעימות יהיה  לאירוע
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חברה היא דבר משמעותי ולכן צריכה להיות כמחלקה נפרדת. מי שמידל  –חברה 

פרטי, אבל גם יזמין עבור  אירועמחלקה בתוך איש קשר מונע מצב שבו אדם יזמין 

 חברה.

מאפיינים נוספים כגון שעת התחלה וסיום לא מופיעים בסיפור ולכן לא חייבים להיות 

 רשים.בת

מחיר המנות חייב להופיע במחלקת הקשר אפילו אם אין שינוי מול המחיר המקורי, כיוון 

 .מסוים אירועשבעתיד מחיר זה יכול להשתנות וזה ישפיע על ההסכמים שנחתמו מול 

 

 
 

חישוב עלות המנות. שים לב שישנם תהליך  עבור)אחד(  Sequence Diagram כןה .8

 נק'( 10)  מתבצע ויש לוודא שהתרשים מכסה את כולם.מצבים שונים בהם חישוב זה 

(. במקרה זה, UC4.1של החישוב ) UC -הכוונה בסעיף זה הייתה שיש למדל את ה

, כמות המוזמנים וכו' ולכן לא היה צריך לעשות קלט האירועאנחנו כבר יודעים מה 

ממשתמש אלא פשוט לולאה על המנות )מחלקת הקשר( שסוכמת אותם ומכפילה 

וזה גם בדר"כ סתר את  –שמטפל בכל המקרים טעה  UCבכמות המוזמנים. מי שעשה 

 שהוכן בסעיף קודם.   UC -תרשים ה
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 נק'( 4שיפורים למערכת כפי שהוצגה ) 4 ע/יהצ .9

  להוסיף במערכת מידע אפשרות לסיווג המנות לפי קטגוריות כמו בשרי וצמחוני או הודי

ואיטלקי. בכך, כאשר לקוחות מגיעים לקבוע אירוע, ניתן להציע ולהמליץ להם מנות על פי 

 הקטגוריה המבוקשת להם במקום שהם יצטרכו לעבור על כל המנות של האולם.

  הלקוחות יוכלו לדרג את העובדים בסיום האירוע.להוסיף במערכת המידע אפשרות בה 

  שמירת המידע אודות עיצוב האולם באירוע, שיכלול תמונות ופרטים אודות הוספת אפשרות של

 כל סגנון עיצוב.

  באמצעות שליחה אוטומטית של אימייל או(הוספת אפשרות של התראת הודעותSMS למנהל )

 זמן לפני תחילתו. Xהאולם ולאחראי האירוע במידה ולא צוותו מספיק עובדים לאירוע 

 נק'( 1מבין המחלקות הבאות, למי אפשר היה לעשות תרשים מצבים: ) .10

 

 מחלקת מנה (א

 מחלקת איש קשר (ב

 מחלקת אירוע (ג

 מחלקת מחיר (ד

 מחלקת אירוע

 נק'( 3מצבים אפשריים עבור אובייקט מהמחלקה שבחרת ) 3ציין  .10.1

 אירוע בשלב התכנון הראשוני 

 אירוע הטעימות ובניית התפריט 

 אירוע בארכיון 

 

האם ניתן לאחד את מחלקת אנשי קשר עם מחלקת עובדים? בהנחה ולא עשית זאת,  .11

 נק'( 2אם עשית זאת, מה החסרונות שבחיבור זה? )

 

 4זו? )בדיקות קופסה לבנה ושתי בדיקות קופסה שחורה שהיית מבצע למערכת  2ציין  .12

 נק'(

 :בדיקה של התהליכים העסקיים )מה המערכת אמורה לעשות( -קופסה שחורה 

 .הכנסת העלויות של המנות ומספר המוזמנים ולבדוק שהתוצאה של העלות הכוללת נכונה 

 .עדכון פרטים של לקוח ובדיקה שהנתונים אכן התעדכנו 

מידע, זרמי מידע, זרימה של בדיקת הלוגיקה הפנימית של המערכת )מבני  -קופסה לבנה 

 .התוכנית(

 בדיקה האם החישוב מתבצע בצורה יעילה. -דיקה של הקוד של חישוב העלות הכוללתב 

 האם הציוות של העובדים לאירוע מתבצע בצורה  -בדיקה הלוגיקה של ציוות העובדים

 יעילה.

 

 בהצלחה

  

95

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 
 

 
 

 7 

 ניתוח ועיצוב מערכות מידע –דף נוסחאות 
 

 

 BPMN תרשים תהליך

 

ילות ממוחשבת               פע         מאגר נתונים ממוחשב

 

ילות ידנית                            פע         טופס ידני         

 

 

 ילות מורכבת                            אירועפע        

 

 

 

      Sequenceחץ      ANDשער 

 

           Associationחץ     XORשער 

 

                   Messageחץ      ORשער 

 

 

 זרימה תרשים 

  

התחלה –אליפסה  וסיום

  צומת החלטה –מעוין 

  פעולה –מלבן  

 פעולה מורכבת  –מלבן עם שני קוים  

 

Sequence Diagram  

 פעולה סינכרונית והתשובה

 

 סינכרונית-פעולה א
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State Diagram 

 מצב

 

 שינוי מצב 

 

 התחלה 

 

 

 סיום     

 

 

 בחירת חלופות

 

NPV – Net Present Value  : )סך ההשקעה הראשוני( +- ∑
𝑛𝑏𝑖

(1+𝑟𝑎𝑡𝑒)𝑖𝑖 זהו שיעור   

 התשואה הפנימי.

 i הרווח הנטו בכל שנה  -   𝑛𝑏𝑖 

 

 נרמול עלויותשיטות 

  שיטה א'

 

 

  שיטה ב'

 

  שיטה ג'
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 :המעשה סיפור

חלקות, כאשר כל  10 –דונם המחולקים ל  1000הוא משק חכם. למשק  'מעלה הגבעה'חקלאי משק 

 .דקות 15בכל  חלקה כוללת מספר סנסורים המשדרים נתונים על האדמה ועל הגידולים במשק

סנסור המודד כמות השקיה מליחות,  המודד לחות, סנסור המודד קיימים מספר סנסורים: סנסור

 ( מסוימת בחלקה, ו"נשתל"x,y. כל סנסור ממוקם בנ.צ. )טמפרטורההמודד סנסור )במילימטרים( ו

יכול למדוד את הלחות / מליחות/ טמפרטורה בעומק שבו הוא נטמן. לכל סנסור ים. כלומר בעומק מסו

 א עברו שנתיים מתאריך הרכישה.יש תאריך רכישה ויצרן אשר מחויב לתקנו במידה ויש בעיה כלשהי ול

 ניתן להניח שבכל חלקה יש סנסור אחד מכל סוג.

מערכת מידע לניהול נתוני הסנסורים. על המערכת  לייעץ לו לגבי פיתוחהמשק פנה אליכם בבקשה 

 הסנסורים עצמם וכן את הנתונים שהם מודדים על החלקה.  פרטילנהל את 

של ערכים מכל הסנסורים הפזורים בחלקה. יש לשמור את  דקות 15בכל חלקה מבוצעות מדידות בכל 

 .זמן המדידה, המדד, תוצאת המדידה, הסנסור המודד(תוצאות המדידות המבוצעות באופן שוטף )

התראה על פיצוץ צינור  :המדידות שנאספותבזמן אמת על פי שונות המערכת נדרשת לספק התראות 

התראה על מחסור במים , ות במשך למעלה משעהכאשר מזהים בחלקה מסוימת רמות השקיה גבוה

התראה על רמות מליחות , מסף מסויםבחלקה כאשר הסנסור שבה מעיד על רמות לחות נמוכות 

, והתראה על כך שסנסור הפסיק לעבוד )מזהים זאת כאשר הסנסור )מעל סף נתון( גבוהות מידי בחלקה

/ים ת ההתראות ומבצע את הטיפול. האגרונום של המשק רואה אלא משדר נתונים במשך שעה(

. לשם כך )יתכנו מספר טיפולים בעקבות התראה( בהתאם לגידול שגדל בחלקה בשטח המתאימ/ים

 עליו לדעת מאיזו חלקה התקבלה ההתראה ומאיזה נ.צ.

החלקה ממנה והמערכת צריכה לשמור לשם תיעוד ותחקור את כל ההתראות שהתקבלו, מהותן, 

על איזו חלקה  –כן המערכת צריכה לתעד גם את הטיפולים שבוצעו בעקבות ההתראה  כמוס;. התקבלו

בוצע, מהות הטיפול )השקיה/דישון/ריסוס/פתיחת תקלה על סנסור(, תאריך הטיפול ותאור טקסטואלי 

של הטיפול. כאשר מדובר על תקלה בסנסור יש לתעד במערכת גם את מועד הגעת הטכנאי 

 )כפי שיתואר בהמשך(. לתקן/להחליף את הסנסור

את קוד הסנסור המוטבע על  המערכת צריכה לאפשר להגדיר סנסורים חדשים: לכל סנסור יש לציין

 באיזו חלקה ובאיזו נ.צ. הוא נטמן, מהו סוג הסנסור, מה עומקו, מהו היצרן ותאריך הרכישה. גביו

ר מזהה ושם, פוליגון המערכת צריכה לאפשר להגדיר גם חלקות חדשות: לכל חלקה מגדירים מספ

 ים אשר מגדיר את ההיקף שלה, סוג הגידול שמגדלים בחלקה.-נ.צ.

 23.02.15 :הבחינה תאריך
  דודד"ר ענת גולדשטיין, מר   :המרצה שם

 קודיש
 מידע מערכות ועיצוב ניתוח  :הקורס שם

 364-1-1411 :הקורס מספר
 'ב  :מועד'   א  :סמסטר   2015  :שנה
 שעות 3 :הבחינה משך
   חישובית  :עזר חומר
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המערכת תאפשר להפיק דוחות שונים: אילו התראות היו בכל חלקה בתקופה מסוימת, אילו תקלות היו 

שנים  5 –לסנסור מסוים, אילו טיפולים בוצעו על כל חלקה בחודש מסוים, כמה סנסורים בני יותר מ 

דוחות אלו ישמשו לא רק את . , חיתוכים שונים של התראות בכל חלקהשק כולו ובחלקה מסוימתבמ

 ה.עהאגרונום כי אם גם את מנהל התפעול, המנהל הפיננסי ואת מנכ"ל מעלה הגב

מתקבלת התראה על כך שהסנסור הפסיק לעבוד, האגרונום נדרש להגיע לחלקה בה ממוקם, כאשר 

למצוא את הסנסור ולהוציאו. על פי קוד הסנסור האגרונום שולף את פרטי היצרן ואת תאריך הרכישה 

האגרונום מתקשר למפעל היצרן )על פי הטלפון שנשמר  –מהמערכת. אם הסנסור עדיין באחריות 

היצרן בודק שאכן הסנסור באחריות )על פי הקוד( ואם אכן כך הוא מתאם . התקלהודיע על במערכת( ומ

פגישה עם האגרונום. ביום הפגישה מגיע טכנאי למשק. הטכנאי בודק את הסנסור התקול. אם התקלה 

הוא לוקח את הסנסור אם התקלה מורכבת אך ניתנת לתיקון, פשוטה הוא מתקן את הסנסור במקום, 

יש לתעד את מועד הגעת הטכנאי במערכת ולקשור אותו  .אחרת הוא מחליף את הסנסור ,למעבדה

 . כאשר טכנאי מגיע למשק, הוא מטפל בכל הסנסורים התקולים במשק.לתקלה. 

 נק' 64 –חלק א'  

, כפי שמתואר הטיפול בתקלה בסנסוראת תהליך המתאר  (BPMN) תהליךתרשים  יש ליצור .1

 .נקודות( 10) בסיפור המעשה האחרונהבפסקה 

 

 6) להוציא התראה ומדועתהליך הבודק האם באיזו שיטה תמליץ להשתמש על מנת לתעד את ה .2

 נקודות(

 .זרימה תרשים הוא ההתראה הוצאת תהליך את לתאר ביותר המתאים התרשים

 שמדובר ומכיוון, התראה יוצאת בהם והתנאים הלוגיקה את ברורה בצורה בהירזרימה מ תרשים

 ,ואין ישויות סף ערך מול אל מדידה של תוצאות נבדקות בו, יחסית פשוטה לוגיקה בעל בתהליך

 .המתאים התרשים זהו
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, מהו הצורך העסקי שהביא לפיתוח המערכת? תאר שתי מבחינתו של משק מעלה הגבעה .3

 נקודות(. 4תועלות מוחשיות ושתי תועלות בלתי מוחשיות מהמערכת )

שהוביל לפיתוח המערכת היו הפסדים כספיים שנגרמו בשל ניהול לא יעיל של החלקות הצורך העסקי 

שנבע מזמני תגובה איטיים לנתונים הנאספים מהסנסורים המעידים על בעיות שונות. בנוסף למשק 

עלויות גבוהות בשל כוח אדם רב שעליו להעסיק על מנת לטפל בסנסורים תקולים. כל אלה הובילו 

 י המשק.לירידה ברווח

תועלות מוחשיות: עליה ביבול בעקבות טיפולים מדויקים ומענה מהיר לצורכי הגידולים, הפחתה בכ"א 

 ובזמן הנדרש לטיפול בסנסורים תקולים.

תועלות בלתי מוחשיות: עליה במוטיבציה של העובדים שעבודתם הפכה יעילה יותר ואשר נחסך מהם 

ות בשטח, עליה במוניטין המשק בשל השימוש הצורך לחפש סנסורים תקולים או בעיות אחר

 בטכנולוגיה מתקדמת ובשל הפקת תוצרת איכותית יותר

כחלק מתהליך בחינת ישימות החלטת לבחון חלופות שונות לפיתוח המערכת. מה הן החלופות  .4

העומדות בפני המשק? נמק/י באיזו חלופה על המשק לבחור בהינתן מאפייני המערכת בסיפור 

 ודות(נק 8המעשה )

 בפני המשק עומדת מספר חלופות:

אפשרויות: פיתוח עצמי ע"י מחלקת  2( לצרכי הארגון. לשם כך יתכנו bespokeלפתח מערכת תפורה )

 (.outsourcingשל הארגון או אפילו ע"י משתמשי קצה או פיתוח ע"י גוף חיצוני ) IT –ה 

 –סטנדרטי  או מוצר מדף הניתן להתאמה )קונפיגורציה או קסטומיזציה  –להשתמש במוצר מדף 

COTS אם מדובר במוצר .)COTS התאמתו והטמעתו בארגון יכולה להתבצע גם היא ע"י הארגון ,

 ( או ע"י גוף חיצוני.IT –עצמו )מחלקת ה 

 ערכת.כדי לבחור באחת החלופות יש לנתח את מידת המורכבות ואת מידת הייחודיות של המ

המערכת המתוארת אינה גדולה אך פיתוח כולל התממשקות מול סנסורים של ספקים שונים מה שעשוי 

מדובר במשק חקלאי שמטרתו בסופו של דבר לגדל גידולים  –להעלות את מורכבותה. מבחינת ייחודיות 

מחזיק  בצורה ולהפיק מקסימום תוצרת. בכך המשק אינו שונה ממשקים אחרים. גם הסנסורים שהוא

 הם ציוד סטנדרטי לניטור הגידול וסביר להניח שהרבה משקים עושים שימוש בציוד שכזה. 

. על כן נמליץ COTSגבוהה מתאימים לפתרון -ייחודיות נמוכה ומורכבות בינונית –שני מאפיינים אלה 

  על חלופת מוצר מדף הכולל התאמות לצרכי המשק במידה וקיים כזה.

 .scrum -על מנת לפתח את המערכת מחליטים להשתמש ב .5

 5. מה היתרונות בשימוש בסבבים קצרים? )scrum -תאר בקצרה את העבודה בסבבים ב .5.1

 ת(ונקוד

 כוללת את האלמנטים הבאים: Scrum –העבודה בסבבים ב 

תחזוקה של רשימת פריטי העבודה לביצוע, מסודרים לפי קדימויות, המכונה עתודת המוצר  •

-   Product Backlog 

 השלמת מנה קבועה של פריטי עבודה בסדרה של איטרציות קצרות המכונות ספרינט •

 שבועות, ובסיומו מסופקת תוכנה עובדת למשתמשים. 4משך כל ספרינט הוא  עד  •

'. בפגישה מציג כל אחד מחברי הצוות את Daily Scrumקצרצרה המכונה 'פגישת צוות יומית  •

 ההתקדמות, העבודה המתוכננת וקשיים אפשריים. הפגישה מתקיימת לרוב בעמידה.

 ( קצרה שבה מוגדרים פריטי העתודה לאותו מאוץ.Sprint Planningפגישת תכנון מאוץ ) •
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 הפקת לקחים מהמאוץ הקודם.( קצרה לSprint Retrospectiveפגישת ניתוח מאוץ ) •

שתפקידו העיקרי לסלק מכשולים המפריעים לצוות  Scrum Masterהשיטה מיושמת בהנחיית  •

אינו ראש הצוות )מאחר שמדובר בצוות בהכוונה  Scrum Master-לעמוד ביעדי המאוץ. ה

 עצמית(, אלא חוצץ בין הצוות לבין השפעות העלולות להפריע לו.

של צוותים בהכוונה עצמית, השיטה מעודדת ריכוז של כל חברי הצוות כדי לאפשר את יצירתם  •

 במיקום אחד, וכן תקשורת מילולית בין חברי הצוות ועם צוותים תומכים.

 מוש בסבבים קצרים הוא:יתרונות השי

 הלקוח מקבל תוצר בדוק ועוד כל הזמן

 הלקוח יכול להכניס שינוים באופן דינאמי וכך להגיב לצרכים העולים מן השוק כל הזמן 

בכל סבב ניתן לשנות את הדרישות ולבקש את מה שבאמת הכי חשוב ומה שייתן ללקוח את הערך 

 overspec (gold plating) –מאפשר להימנע מ  –הרב ביותר 

 Burn-down, בזכות כלים כמו להצליח בפרויקט ה הסיכוימו כל הזמן יודעים מה מצבנו -שקיפות 

chartכל החדשות נראות  בין אם טובות ובין אם לא, מעקב צמוד אחר המצב, שיחות יומיומיות ו 

 

 

 נקודות( 5)באופן כללי  scrumאילו קשיים או אתגרים עלולים לעלות בפרויקט המבוצע ב .5.2

 :97מתוך שקף 

: יש קושי לשלב בין הגמישות ועקרונות הנדסת תוכנהבעיית "זריזות" לעומת נהלים, תקנים 

באיזו  -ים התעשייתיים של תהליכי הפיתוח לבין התקנים והנהל Agileוהקלילות שבה דוגלת גישת 

מידה ארגון שיש לו פרויקט תוכנה גדול וקריטי יכול להקריב )כלומר לוותר על( עבודה לפי נהלים ותקנים 

 שנתמכים בעקרונות של הנדסת תוכנה לטובת השגת היתרונות הגלומים בגישה הזריזה. 

ם למדידת : חוזים סטנדרטיים בין לקוח וספק, אבני דרך ושאר דרכיבעיות צפויות בין הלקוח והספק

קשה לאמוד מראש את עלות  שבה  התקדמות הפרויקט ובקרתו, יכולים שלא להתאים לגישה הזריזה

 הפרויקט ואת משך הפיתוח. 

: הדרישות בגישה הזריזה אינן מוגדרות באופן מפורט. בצד היתרון הטמון בעיה עם הגדרת דרישות

יכונים האפשריים וההערכות באשר ודאות רבה, לא נבחנים כל הס-בכך יש גם חיסרון: קיימת אי

 למשאבים הנדרשים לפיתוח יכולות להשתנות במידה משמעותית. 

: המעבר מגישת פיתוח מסורתית לגישה הזריזה כרוך בארגון בעיות עם בעלי מקצועות מתאימים

מחדש של עבודת אנשי הפיתוח ובהגדרת בעלי תפקידים. בגישה הזריזה מוגדרים תפקידים חדשים 

 ים מסורתיים נגרעים ותפקיד

: יש בעיות לוגיסטיות שצריך להיערך לפתרונן במעבר לפיתוח בגישה הזריזה. בעיות לוגיסטיות

פי הגישה הזריזה צוות הפיתוח צריך לעבוד בסביבה פיזית אחת, כלומר בחדר משותף. -לדוגמה, על

ל הקוד ובדיקתו. נחוצה כן נדרשים אמצעים לעבודת הצוות וציוד מחשוב שיאפשר אינטגרציה רציפה ש

גם אפשרות לשתף ולשלב את נציג הלקוח בצוות הפיתוח; לא תמיד ארגון הלקוח נמצא פיזית בסביבת 

 הארגון המפתח.

 Global System: הבעיות הלוגיסטיות קשות אף יותר בפיתוח תוכנה גלובלי )ביזור גיאוגרפי

Development, GSD שונים ובשעות עבודה שונות. ( כשהפיתוח מפוצל בין מקומות פיזיים 
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לצורך איסוף דרישות.  Cross Functional Design–מציע להשתמש ב  Wetherbeבמאמרו  .6

 ? מדוע?משק מעלה הגבעההאם השיטה רלוונטית עבור פיתוח המערכת למה יתרונות השיטה? 

 נקודות( 8)

ועל כן  חוצות פונקציות אל רוב המערכות מתייחסים כאל פונקציונליות במקום כאלוודרבי טוען כי 

אוספים עבורן דרישות רק מפונקציה ארגונית אחת, מה שיוצר מערכת מוגבלת שלא תשרת חלקים 

אם נשאל רק את מנהלי התקציב נתקל בבעיה משום שיש  –למשל מערכת ניהול תקציבים מהארגון. 

בחשבון המערכת  עוד חלקים בארגון שמשתמשים במערכת התקציבים. אם רק מנהלי התקציב יילקחו

לא תתאים למטרות של דוחות תקציב שדרושים לכל השאר. למשל מנהל מחלקת שיווק רוצה לסווג 

עלויות ורווחים לפי איש מכירות , לקוח ומוצר. אבל מערכת התקציב שנוצרה עפ"י דרישות מחלקת 

 התקציב מספקת סיווג אך ורק לפי מספר פרויקט...

יות ארגוניות להן המערכת רלוונטית תאפשר ליצור מערכת שתשרת שיטה שלוקחת בחשבון שלל פונקצ

 אשר תועיל לכלל הארגון באופן משמעותי.בצורה טובה את כלל הארגון ו

הטענה הרווחת נגד איסוף דרישות מכלל היחידות הארגוניות היא שזה יקר אבל המשמעות של חוסר 

חוץ מזה שהטענה שגויה כי בסופו של התועלת שנגרם כתוצאה משימוש במערכת היא יקרה יותר. 

 .דבר מנהלי המחלקות האחרות צריכים שיפתחו עבורם מערכות מתאימות בנוסף

השיטה היא רלוונטית למשק מעלה הגבעה, שכן כפי שמתואר בסיפור המעשה, במערכת עתידים 

תשרת להשתמש לא רק האגרונום אלא גם המנכ"ל, מנהל התפעול והמנהל הפיננסי. כדי שהמערכת 

 את אלה נאמנה יש לאסוף דרישות גם מהם.
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 נקודות( 45) חלק ב

 10) . במידת הצורך, פצל למספר תרשימים.למערכת המתוארת Use Caseהכן תרשים  .8

 נק'( 

 

 

עבור המערכת המתוארת. על התרשים לכלול שימוש נכון מקיף תרשים מחלקה  /יןהכ .9

עבור תרשים לא מסודר  וכן קרדינליות הקשרים. , מאפיינים מהותייםenumerators -ב

וקשרים מיותרים ו/או לא יעילים יורדו נקודות. מומלץ להשתמש בטיוטה ולהעביר את 

  . התרשים המסודר לדף נקי

יש לציין את המאפיינים כפי שתוארו בשאלה אך אין צורך לציין סוגי משתנים והגדרות 

private/public .שיטות רלוונטיות יש להציג וכמובן שיטות שיופיעו ב- SD (20 )'נק 
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 היה צריך בבחינה לפרט גם מאפיינים רלוונטיים  –התרשים מכיל רק את המחלקות 

 הערות בדיקה:

 רוב הסטודנטים לא התייחסו בתרשים לערכי הקיצון של הסנסורים בעקבותם 

 ניתנת התראה. לא הורדו נק' על מקרה זה למרות שנרשמה לחלק הערה בנושא

  יש להשתמש במחלקת נ.צ. כיוון שלחלקה יש מספר נקודות ציון שמגדירות

 אותה. כיוון שכבר יש מחלקה כזו, יש לחבר את הסנסור אליה.

  ליצרן יש שם, מס' טלפון, וכו' ולכן חייב להיות מחלקה בפני עצמה –יצרן 

 פולים נעשים על חלקות ולא על מדידות או סנסוריםטי 

  חלק התייחסו לזה כהורשה של טיפול )לא הורדו נק' במקרה  –טיפול בסנסור

 זה(. זו לא טעות אבל בעיני פחות נכון

  התראות לא מחוברות למדידה כיוון שההתראות ניתנות כתוצאה של שיקלול

. הסיבה לחיבור של התראה מספר גורמים ולא ניתנים לשיוך למדידה מסויימת

לסנסור היא עבור המקרה שבו יש התראה על סנסור תקול ואז נרצה לדעת איזה 

 סנסור. בשאר המקרים, ההתראה היא על חלקה.

 מחלקת משק לא חובה 

*

*

1..1

1..*

0..1

0..1

0..*

1..1

1..1

1..*

1..*

1..1

*

1..*

0..1
0..*

0..*

1..1

1..1
0..*

1..1

0..*

סנסור

-

-

-

-

-

קוד

סוג

עומק

תאריך רכישה

פעיל/פסול

: string

רוסנסגוס :

: double

: DateTime

: Boolean

מדידה

-

-

-

שם המדד

זמן המדידה

תוצאת המדידה

: int

: DateTime

: double

טיפול

-

-

-

-

-

מהות

סוג

תאריך

תיאור

מועד הגעת טכנאי

לופיטהתוהמ :

: int

: DateTime

: string

: DateTime

חלקה

-

-

מספר מזהה

סוג הגידול

: string

לודיגהגוס :

התראה

-

-

-

תוכן

תאריך

פרטי טיפול

: string

: DateTime

: String

<<Enum>>

סוג סנסור

-

-

-

-

לחות

מליחות

כמות השקייה

טמפרטורה

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

<<Enum>>

מהות הטיפול

-

-

-

-

השקיה

דישון

ריסוס

הגעת טכנאי/פתיחת תקלה על סנסור

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

<<Enum>>

פעולה שבוצעה

-

-

-

תיקון פשוט

שליחה למעבדה

החלפת סנסור

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

<<Enum>>

סוג הגידול

-

-

-

-

-

-

-

עגבניות

מלפפונים

תפוחי אדמה

חיטה

שעורה

פלפלים

כותנה

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

נ.צ.

- נ.צ. : string

יצרן

משק

<<Enum>>

סוג התראה

-

-

-

-

רמות השקייה גבוהות למעלה משעה

מחסור במים במחלקה

רמת מליחות גבוהה

סנסור הפסיק לעבוד

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

: EnumConstant

סוג סנסור

-

-

ערך מינימלי

ערך מקסימלי

: int

: int

טיפול חיישן

-

-

-

-

-

מהות

סוג

תאריך

תיאור

מועד הגעת טכנאי

לופיטהתוהמ :

: int

: DateTime

: string

: DateTime
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 נק'( 15) סנסורהמתאר את השתלשלות המצבים בחיי אובייקט  State Diagram כןה .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות בדיקה:

 לסנסור יש בגדול שני מצבים: תקין ולא תקין, אבל בתוך כל מצב, יש תתי מצבים. 

 ניתן היה למדל את הכל בלי מצבי העל )והרוב עשו כך( 

יש לשים לב לפעולות ידניות למצבי סנסור. מיקום סנסור לדוגמה או בדיקת טכנאי הם לא 

 מצבים של אובייקט סנסור

כלומר לא מוציאים סנסור תקול  -סנסור בעודו שתול ההנחה כאן היא שטכנאי בודק את ה

 באחריות עד שהטכנאי מגיע. 

 

 

 

 נק'( 4)רעיונות לשיפור מערכת ניהול החיישנים  4הצע  .11

 לפני סיום  הגדרת התראה על סיום תקופת האחריות שתופיע זמן מסויים

האחריות של הסנסור, למשל חודש. כך האגרונום יוכל להיערך בהתאם ולבצע 

 בדיקות אחרונות לפני תום תקופת האחריות.

 אם למשל יש שתי התראות בו זמנית, נדע מה  -הוספת שדה דחיפות כל התראה

של ההתראה יהיה צריך להחליט עם  חשוב יותר ומה דחוף יותר. את התעדוף

 האגרונום בשלב ניתוח המערכת.

  הוספת שדה למחלקת "טיפול" בשם "משך טיפול". כך יוכל האגרונום לתכנן את

הלו"ז שלו למשך היום ולראות אם הוא יכול לבצע את כל הטיפולים בזמן מסויים 

 או יש צורך להוסיף עוד כ"א וכו'.

 ברגע שישנה תקלה, המערכת בודקת בצורה הוספת ממשק עם היצרנים כך ש

על מנת עם  אוטומטית האם יש אחריות ובמידה וכן היא שולחת הודעה ליצרן

 משמרות העבודה והשעות בהן האגרונום זמין להגעת הטכנאי.

[[תוירחאב אל]רוסנס תאצוה]

[תוירחאב]הדבעמל חלוש יאנכט]

[ןיקת רוסנס תאצוה]

[ןקתל הלוכי אל הדבעמ]

[הקלחב רוסנס םוקימ]

קבלת סנסור ממעבדה

טכנאי תיקן סנסור

התראה על סנסור לא תקין

סנסור תקול
סנסור תקין

במחסן

entry / יאלמל טולק

סנסור שתול

entry / הליתש ינותנ ןזה

במעבדה

מושבת

שתול

הגעה של חיישן

 חדש או קיים

[ןיקת רוסנס תאצוה]

[הקלחב רוסנס םוקימ]

סנסור תקין

במחסן

entry / יאלמל טולק

סנסור שתול

entry / הליתש ינותנ ןזה

[[תוירחאב אל]רוסנס תאצוה]

[תוירחאב]הדבעמל חלוש יאנכט]

[ןקתל הלוכי אל הדבעמ]

סנסור תקול

במעבדה

מושבת

שתול

[[תוירחאב אל]רוסנס תאצוה]

[תוירחאב]הדבעמל חלוש יאנכט]

[ןקתל הלוכי אל הדבעמ]

סנסור תקול

במעבדה

מושבת

שתול
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שיפור בשאלה זו מרבית הסטודנט ענו נכונה. כל הרעיון לשיפור התקבל כל עוד הוא עסק ב

ולא בשיפור רק של הארגון ללא קשר למערכת של ניהול  המערכת לניהול החיישנים

דבר לא זה קשור  -למשל, "הוספת אפשרות לקביעת משמרות וחישוב משכורות" החיישנים.

 למערכת החיישנים ולכן תשובה זו לא התקבלה.

 

משקים הסמוכים מעוניינים אף הם במערכת המידע שפיתחתם. אילו בדיקות יש לבצע ה .12

בדיקת קופסה לבנה החלטה לשווק אותה למשקים נוספים? מנה למערכת כתוצאה מה

 נק'( 5אחת, ובדיקת קופסא שחורה אחת. )

 יש לוודא ולבדוק כי משקים לא יוכלו לראות את הנתונים של  -בדיקת קופסה שחורה

משקים אחרות, כלומר לבדוק כי כל משק יכול לראות רק את הנתונים שרלוונטיים רק 

 אליו.

  יש לוודא ולבדוק בקוד כי הסיסמאות מוצפנות, לבדוק כי אין  -לבנהבדיקת קופסה

ערכים מספריים שנקבעו עבור המשק הראשוני אשר לא מתאימים לשאר המשקים 

 כמו מספר חלקות שניתן להזין או ההגבלה של חיישן אחד מכל סוג בחלקה וכו'.
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  :המעשה סיפור

 ללקוחותיה שתאפשר מידע מערכת בפיתוח עזרתכם את מבקשת אביב- בתל חניונים לניהול חברה

 היא המערכת מטרת. לחנות כדאי היכן לאן לדעת שיוכלו כך השונים בחניונים השונה בתפוסה לצפות

 בפגישות. המתחרים של לחניונים יכנסו ולא אצלם יחנו לקוחות שיותר בכך החברה הכנסות הגדלת

 :הבאות הדרישות התקבלו, שערכתם השונות

 ההבדל. החברה בבעלות שאינם חניונים ומספר החברה של ישירה בבעלות חניונים מספר ישנם

 עבור 10% של עמלה משלמים החברה בבעלות שאינם שחניונים הוא החניונים בין המערכת מבחינת

 השירות את ומקבלים משלמים לא החברה בבעלות חניונים ואילו המערכת דרך המגיעים לקוחות

 . בחינם

, כתובת יש חניון לכל). משאית ועד מקטנוע( רכב סוגי במערכת להגדיר יש, שונים רכב סוגי ישנם

 שיוצגו החניון של ותמונות, קשר איש, בעלים פרטי, רכב סוג כל לפי מקסימלי חניה מקומות מספר

 חניה מתאפשרת לא. ליום מקסימום מחיר ישנו כאשר חניון בכל שעה לפי נקבע החניה מחיר. ללקוח

 . נוסף ביום מחוייב הוא, זה מזמן יותר חונה ורכב ובמידה, שעות 24 - מ יותר של

 פרטי לרשום יש הרישום בזמן. בה להשתמש כדי במערכת רשומים להיות חייבים החברה לקוחות

 חניה המחפש לקוח. ללקוח המשוייכים רכב ומספרי) בלבד אשראי( תשלום אמצעי וכן בסיסיים קשר

 והמערכת),  wazeת מ ישירו המידע את לקבל מסוגלת להיות צריכה המערכת( היעד כתובת את יזין

 יוכל לקוח. לשעה החניה ומחיר הפנויים המקומות מספר בליווי ליעדו הקרובים החניונים את לו תציג

 והלקוח בחניון המקום את תשריין המערכת, זה ובמקרה ברשימה החניונים מתוך חניה לעצמו לשריין

 הוא החניה מחיר, לחניה הגעתו מרגע. לחניה להגעתו עד לשעה החניה ממחיר 50% - ב יחוייב

 . יומית חניה ממחיר 25% בתשלום – מראש יומיים עד עתידית חניה לעצמו לשריין יכול לקוח. כרגיל

 יכולים החניון בעלי. בהתאם החניון תפוסת את מעדכנת המערכת, מהחניון יוצא או מגיע רכב כאשר

 ...)אחת מחניה יותר על שחונה רכב( מסונכרנת לא והמערכת במידה העדכנית התפוסה את לעדכן

 .תוhא השונות ההתקשרויות כל את הכוללת לקוח לכל חשבון מפיקה המערכת לחודש אחת

  

   

 12.7.2017 :ההבחינ תאריך
 , מר יובל זקקודיש דודמר   :המרצה שם
 מידע מערכות ועיצוב ניתוח  :הקורס שם

 364-1-1411 :הקורס מספר
 'א  :מועד'   ב  :סמסטר   2017  :שנה
 שעות 3 :הבחינה משך
 מחשבון  :עזר חומר
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  נק' 64 –חלק א'  

 למערכת המתוארת. VTOCבנה תרשים נק')  14( .1

 נותהפתרו םמה מזהה באיסוף דרישות? Wetherbe- הטעויות ש 4מהן נק')  8( .2

 ?טעותשהוא מציע לכל 

 ההצעות שהגיעו לשלב האחרון במרכז:לפניך טבלה המסכמת את נק')  16( .3

  ד  ג  ב  א הצעה

 120,000 170,000 100,000 130,000  עלות ראשונית

 תחזוקהעלות 

 שנתית
13,000 10,000 20,000 11,000 

 0.87 0.91 0.7 0.82 תועלת

 25,000 40,000 35,000 22,000 עלות שדרוג

 5 6 4 5 מועד שדרוג

  

כל ספק צופה מראש מועד בו יידרש לבצע שדרוג למערכת, וכן את עלות השדרוג. 

  שנים.  10, ושהמערכת נרכשת לתקופה של 5%הנח ריבית שנתית של 

בנה תרשים עלות מול תועלת, חשב והסבר באיזה משקל תועלות נק')  12(  .א

 נירמול עלויות יש לבצע לפי שיטה ג'. נעדיף לבחור בכל אחת מהחלופות?

 ?0.89-' תעלה לבכיצד תשתנה תשובתך אם התועלת של הצעה נק')  4(  .ב

יתרונות  2הוצע לפתח את המערכת באמצעות מתודולוגיית מפל המים. מנה נק')  8( .4

אם לא, במה היית בוחר?  חסרונות למתודולוגיה זו. האם תמליץ להשתמש בה? 2-ו

  .קצרהבנמק 
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  נקודות) 45( חלק ב

למערכת המתוארת. במידת הצורך, פצל למספר  Use Caseהכן תרשים נק')  10( .1

כמנתח מערכת, עליך להתייחס גם לפעולות של שחקנים שלא תוארו תרשימים. 

 וזה הגיוני. בסיפור במידה

  כדי לטפל בכל ההגדרות בנפרד מהחלק האופרטיבי.  2-פתרון: הפתרון חולק ל

הנחות התרשים: כל נושא התשלום קורה פעם בחודש ולא בכל פעם שלקוח חונה. העלות 

  תוצג לו לצרכי עדכון שלו בלבד.

  טעויות נפוצות:

 systemחלקת עושה כאילו מדובר במ systemחלק גדול התייחס לפעולות ששחקן 

  מציג חניונים פנויים.  systemטעות לומר ששחקן  –בתרשים מחלקות. לדוג' 

  אין בתרשים הזה פלטים משמעותיים. מי שרשם, זו טעות –פלט משמעותי 
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עבור המערכת המתוארת. על התרשים לכלול מקיף תרשים מחלקה  ן/יהכנק')  20( .2

עבור  וכן קרדינליות הקשרים. מהותיים, מאפיינים enumerators -שימוש נכון ב

תרשים לא מסודר וקשרים מיותרים ו/או לא יעילים יורדו נקודות. מומלץ להשתמש 

  . בטיוטה ולהעביר את התרשים המסודר לדף נקי

יש בעל החניון מעוניין לדעת מה קורה עם כל חניה וחניה בתוך כל חניון ולכן  שים לב:

 .למדל מחלקת חניה

ת המאפיינים שתוארו בשאלה אך אין צורך לציין סוגי משתנים והגדרות יש לציין א

private/publicשיטות רלוונטיות יש להציג וכמובן שיטות שיופיעו ב . - SD  

  

  טעויות נפוצות:

אי שמירה של נתוני חניה בפועל. המערכת מחייבת שליחת חשבון חודשי  •

  ללקוח וכן לבעלי חניונים אחרים

  אין בה צורך כיוון שאנחנו לא רוצים לשמור את נתוני החיפוש –מחלקת חיפוש  •

  טעות גסה: לא לעשות מחלקת תמונה –רשימות  •

  אי התייחסות לקיום חניון שאינו בבעלות •

  עבור פעולות כלליות systemאי קיום מחלקת  •
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נק') האם הדרישה למדל מחלקת חניה הגיונית? כיצד אפשר היה לפשט את תרשים  5( .3

המחלקות כך שלא יכיל את המחלקה הזו? תאר את השינויים הנדרשים (אין צורך 

 לבצע אותם)

רוב התשובות התקבלו ובלבד שהיה בהם קו נכון. במקרים בהם ההצעה לשינוי אינה נכונה, 

 הורדו נקודות
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מצבים  5 -מחלקת חניה. יש להשתמש בהמתאר את  State Diagram כןהנק')  13( .4

 את קיום כל הכללים הנדרשים מהתרשים. לפחות ולוודא

  שימו לב שבתרשים הפתרון לא הוכנסו שיטות שונות. לכל מצב יש שיטות של שינוי מצב. 

ניתן היה לעשות מצבי על אבל כיוון שאין פה יותר מידי מצבים, הפתרון לא מכיל אותם. זו לא 

  טעות לעשות מצבי על

  

  טעויות נפוצות: 

וח לא הגיוני שחניה תשאר ריקה במשך יומיים ולכן מי שמידל את במצב של שריון ארוך טו

  המצב הזה, זו טעות

  רוב הסטודנטים לא התייחס למצבים שרשמו בתרשים המצבים, בתרשים המחלקות

  מצבים מאולצים כמו "שלולית בחניה" גררו הורדת נקודות

  

 

 

 סוגי בדיקות שונות שהיית מבצע למערכת 4נק') פרט  4( .5

טעויות נפוצות: בדיקות קופסה שחורה ולבנה הם שתי קטגוריות. כך גם ולידציה ווריפיקציה. 

רשימת סוגי הבדיקות מכילה בדיקות מסוגים שונים. מי שרשם קופסה לבנה, שחורה, 

כיוון שזה מראה חוסר הבנה) כיוון  0 -נקודות (בערעור זה ירד ל 2ולידציה ווריפיקציה קיבל 

את השני. מי שרשם קופסה שחורה, ועוד סוגי בדיקות אחרות שהם שהם מכילים אחד 

 ).0צריך היה לקבל  –קופסה שחורה, קיבל ניקוד חלקי (ושוב 

 

128

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



 

 

 

 

 

 8 

נק') תן דוגמה לעוד תחום מעבר לחניונים שבו ניתן להשתמש במערכת שפיתחת.  2( .6

אם אין באפשרותך לחשוב על משהו מדוייק, תאר תחום תוכן דומה שבו המערכת 

 תחת יכולה להתאים ואת ההבדל בין התחום שחשבת עליו למערכת שפיתחתשפי

רוב התשובות התקבלו ולו חלקית למעט דברים שלא מצאתי בהם הגיון כגון הזמנת אולמות 

 ארועים (ששם אף אחד לא מחפש אולם אירועים פנוי לפי כתובת יעד). 

 

 

 

  בהצלחה
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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