
Shenkar College of 
Engineering and Design 

 

 שנקר בי"ס גבוה
 להנדסה ולעיצוב

 להנדסת תעשיה וניהול בית הספר

1 

 

 

 "3120121" "2ניתוח מערכות מידע תוכנית לימודים לקורס "

2nformation System Analysis I 

 

 טתשע"  :ת לימודיםשנ

 :היקף הקורס

 3 :שעות הרצאה שבועיות

 2 :רגול שבועיותשעות ת
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 11-12' בשעה דיום  שעת קבלה:יום ו

 

 דנה רובין מתרגל:ו שם עוזר ההוראה

 dana.rubin91@gmail.com דואר אלקטרוני:

 לצורךיקבעו בהתאם שעת קבלה: יום ו

 

  :דרישות קדם

 1ניתוח מערכות מידע 

 

 :מטרות הקורס

 .בגישה מונחת עצמים לימוד ניתוח מערכת

 

 :תקציר הקורס

 לימוד כלים ושיטות להתמודדות עם הבעייתיות בפיתוח מערכות תוכנה לאורך מחזור חייהן. 

מקובלות ונבין את ההבדלים במיוחד נשים דגש על שלב ניתוח המערכת: נציג גישות ניתוח מערכות מידע 

ביניהן. הקורס יתמקד במיוחד בגישת העצמים אשר הפכה בשנים האחרונות לגישה המובילה לפיתוח מערכות 

בכלל ולניתוח בפרט. הקורס יציג את הגישה ואת הכלים המסייעים לניתוח ולעיצוב מערכת, אשר נלווים לה 

(UML.) 

הצעיר/ה בבואו/ה לנתח מערכת מידע חדשה משלב איסוף  הקורס ייתן כלים פרקטיים למנתח/ת המערכת

 הדרישות ועד שלב העיצוב.

 בתרגול תילמד שפת התכנות ג'אווה עם דגש על יישום המודלים מונחי העצמים.

mailto:dana.rubin91@gmail.com
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 :חלוקה שבועית –תוכנית הלימודים 

שבוע 
 מקור קריאה נושאי  ההרצאה 'מס

1-2 
 מבוא
 משבר התוכנה  .א
 יעדי הנדסת מ"מ .ב
 הנדסת מ"מ עקרונות .ג
 עקרונות עיצוב .ד

 ניתוח ועיצוב מערכות מידע  פרץ שובל,

 8.1פרק  כרך ג' –

 

3 
 ישות ניתוחג

 ניתוח בגישת התהליכים .א
 ניתוח בגישת הנתונים .ב
 ניתוח בגישת העצמים .ג
 השוואה בין גישות הניתוח .ד

כרך  –ניתוח ועיצוב מערכות מידע   פרץ שובל,
 8.1פרק  ג'

4-5 
 מחלקותמודל העצמים ותרשים 

כרך  –ניתוח ועיצוב מערכות מידע   פרץ שובל,
 8.2פרק  – ג'

מעבר מתרשים מחלקות לתרשים ישויות  6-7
 קשרים

כרך  –ניתוח ועיצוב מערכות מידע   פרץ שובל,
 9.3פרק  – ג'

8 
מעבר מתרשים מחלקות לסכמה 

 רלציונית

 

כרך  –ניתוח ועיצוב מערכות מידע   פרץ שובל,
 9.3פרק  - ג'

9-11 UML 
 תרשים מחלקות .א
 תרשים עצמים  .ב
 תרשים רצף .ג
 תרשים שיתוף פעולה .ד
 תרשים אירוע שימוש .ה
 דיאגרמת מצבים .ו

 

כרך  –ניתוח ועיצוב מערכות מידע   פרץ שובל,
 8.3פרק  – ג'

Peter Coad & Edward 

Yourdon, "Object Oriented 

Analysis", Yourdon Press, 

PTR Prentice Hall, ch. 0-2. 

 

12 
 משלב הדרישות ועד העיצוב –תהליך הפיתוח 

כרך  –ניתוח ועיצוב מערכות מידע   פרץ שובל,
  10יחידה – ג'

13-14 

  

Design Patterns 

 

Erich Gamma, Richard Helm, 

Ralph Johnson & John 

Vlissides, “Design Patterns: 

Elements of Reusable Object-

Oriented Software”. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Gamma
http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Johnson_(computer_scientist)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Vlissides
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Vlissides
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 :מפתח לקביעת הציון הסופי בקורס 

 בחינה סופית סוג המטלה
-3בקבוצות ) רגילי ביתת 2-3 

 סט'( 4
 

 אחוז הציון מסך הציון הסופי
 
 
 
 
 

נק' השתתפות פעילה  3בונוס 
 בהרצאות

נק' השתתפות פעילה  2בונוס 
 בתרגולים

 

79% 

המבחן חובה לעבור את 
כדי לעבור את הקורס 

 (60)ציון 

 

21% 

 

 

 

 

 
 :מקורות/ספרות

o ,ניתוח ועיצוב מערכות מידע בגישה המונחית עצמים -כרך ג'  –ניתוח ועיצוב מערכות מידע   פרץ שובל 

 )ספרים מעודכנים מההוצאה האחרונה נרכשו לספריה(

o Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson & John Vlissides, “Design 

Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software”. 

 מקורות נוספים לבחירה:

o Grady Booch, Robert A. Maksimchuk et. al., Object-Oriented Analysis and 

Design with Applications 

o Peter Coad & Edward Yourdon, "Object Oriented Analysis", Yourdon Press, 

PTR Prentice Hall, ch. 0-2. 

o David Avison & Guy Fitzgerald, "Information Systems Development 

Methodologies, Techniques and Tools". 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Erich_Gamma
http://en.wikipedia.org/wiki/Ralph_Johnson_(computer_scientist)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Vlissides
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_2?%5Fencoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Robert%20A.%20Maksimchuk

