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מבוא
בקורס אקח אתכם למסע ארוך לתהליך המרתק של בניית מוצר דיגיטלי.
בעשור השנים האחרון ,בנייה של מוצרים דיגיטליים ,מהווה סוגיה מרכזית ומאתגרת
בעולם העסקי ובעולם ה .IT
השוק העצום הזה תוסס ,מלהיב ,רב דמיון ,ומאתגר במיוחד.
מספר מגמות וכוחות דוחפים חזק את השוק הזה.
 .1טרנספורמציה דיגיטלית
ההנהלות של כל הארגונים השכילו להבין שהזירה העסקית ,והממשק העיקרי שלהן עם
הלקוחות ,חייבים להיות בצורה דיגיטלית.
ניקח בנק כדוגמה .בעבר כל מערכות הליבה היו עבור עובדי הבנק ,והממשק היה בסניפים –
בין הלקוח ובין עובד הבנק ,אשר עבד מול מערכת מחשוב מרכזית.
כיום ,הבנקים מעבירים יותר ויותר פעילויות שלהם למוצרים דיגיטליים – הן מערכות
אינטרנט ,והן אפליקציות מובייל.
נושא הטרנס פורמציה הדיגיטלית ,מאתגר בהיבטים רבים :טכנולוגיים ,אפיוניים ,תהליכיים
וארגוניים.
 .2התפשטות המובייל
בניגוד לסעיף הקדום ,כאן מדובר על תחומים חדשים ,אשר כלל לא היו ממוחשבים קודם,
ונפתחו עקב חשיפת ציבור ענק לשימוש באפליקציות חדשות .החוכמה )והאתגר( היא
"להסתיר" לוגיקה מאד מתוחכמת מאחורי צורת עבודה ידידותית ופשוטה למשתמש.
ודי להזכיר את  Wazeכדוגמה מצוינת לכך.
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 .3התפתחות  big dataובניית מודלים עסקיים חדשים
טכנולוגיות חדשות ומתוחכמות בתחום ה  big dataמאפשרת לנו לצבור מידע אינסופי שעד
לפני שנים היה בגדר מגע בדיוני.
הנהלות של ארגונים דנות ללא הרף בסוגיה של ניצול המידע האדיר הזה לבניית מודלים
עסקיים חדשים.
ניקח חברת ביטוח כדוגמה .אם במודל העסקי ה"קלסי" הפרמיה שנהג היה משלם היתה
נגזרת של סוג הרכב )ושכיחות גניבתו( ,הסטורית התביעות של הנהג ,גילו ומינו ,הרי שהיום
ניתן לעדן את הפוליסה ברמות שלא דמיינו קודם.
אם נאסוף וננתח את כל המידע שנצבר בכל שניה על אופן הנהיגה של הנהג )סטיות
מנתיבים ,היצמדות לרכבים אחים ,נהיגה "לא נינוחה" וכד'( ,נוכל לבנות מודל תמחורי מאד
מדויק – פרסונלי ודינמי ברמת הנהג הבודד.
המידע קיים .הטכנולוגיה קיימת .צריך "רק" להתחיל וליישם ...
 .4קלות הפיתוח
התפתחות של טכנולוגיות כמו  web services, API'sועוד ,מאפשרות לקהילת הפיתוח
לקבל שירותים סטנדרטיים מהרשת ,ולהתרכז רק בפיתוח של הליבה של המוצר.
ניקח לדוגמה אפליקציה להשכרת אופניים חשמליים .האפליקציה מראה את מיקום האופניים
על גבי מפה דיגיטלית ,עם כל הפרטים הגאוגרפיים הנדרשים )שמות רחובות ,עסקים ,מבני
ציבור ,מרחקים וכד'(.
אבל לצוות פיתוח המוצר אין שום צורך לפתח ניהול של מפות ,דיגיטציה שלהן ,עדכונן וכד'.
את השירות זה ניתן לקבל – ברמת האפליקציה – משירותים של  , Google Mapsולהתרכז
בפיתוח הליבה העסקית של האפליקציה – ניהול האופניים ,ההשכרות ,התמחור וכד'.
ואם אותה אפליקציה רוצה להוסיף לוגיקה כשלהיא התלויה במזג אויר )למשל התראות
למשתמשים על גשם צפוי באזור השכרת האופניים( היא יכולה פשוט להשתמש ב web
 servicesשל שירות מטאורולוגי ,ולא לעסוק כלל בנסיון לחזות מזג אויר.

כל המגמות הנ"ל שמו את העיסוק בפיתוח מוצר דיגיטלי במרכז הבמה של שוק ה .IT
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תהליך פיתוח מוצר דיגיטלי
התהליך מתחיל ברעיון היולי שנובע ממוחם הקדוח של יזמים צעירים ונלהבים ,או מחדרי
הישיבות של הנהלות ארגונים.
סופו של התהליך – מוצר דיגיטלי עובד שעונה על צורך עסקי או אישי ,ומופעל ללא תקלות
ע"י משתמשים מרוצים.
איך זה מתנהל?
מהי המתודולוגיה לפיתוח מוצר דיגיטלי שכזה?
מהם השלבים השונים שיש לעבור לפני שהתוכניתן כותב שורת קוד ראשונה?
מיהם השחקנים המרכזיים בתהליך?
מהם הסיכונים הניהוליים בתהליך?
איך מנהלים פרויקט כזה?
בקורס נלמד כלים ומודלים מקובלים בעולם הפיתוח ,אשר מקרבים את התכנון ,צעד אחר
צעד ,לקראת פיתוח המוצר.
הקורס ילווה ב"סיפורי קרבות" מפרויקטים אמיתיים משוק ה  ITבארץ ,שיחזקו את התובנות
שנגיע אליהן בכיתה.

מה נלמד בקורס
בקורס נלמד מתודולוגיה לבניית מוצר דיגיטלי ,נצטייד בכלים ובמודלים לניתוח ואפיון מוצר
דיגיטלי ,נעבוד )קשה( על תרגילים ונשמע מה קורה בחיים האמיתיים בתעשייה זו.
הקורס מבוסס על גישת ניתוח .Object oriented Analysis and Design
המודלים שיילמדו הם המודלים שבשפת ה  – UMLהשיטה הדומיננטית היום ברוב
הארגונים מפתחי התוכנה.
הקורס ילווה בתרגול מעשי עם כלי  Caseהתומכים ב .UML
מנושאי הקורס:








מהו מוצר דיגיטלי
מתודולוגיה לפיתוח מוצר דיגטלי
ניתוח בשיטת :UML
Use case modeling 
Class modeling

Sequence diagrams 
ניתוח תהליכים ו Activity diagrams
ניתוח ועיצוב מוכוון אובייקטים )(Object Oriented
בניית מודל המידע של המוצר
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 ייזום מוצר דיגיטלי
 עבודה עם כלי CASE
 אספקטים ניהוליים בפיתוח מוצר דיגיטלי
 סקירת טכנולוגיות סובבות,Machine learning , Big data, GIS, Webservices:
 IoTועוד

חוקי המשחק
נוכחות בהרצאות
אין חובה פורמלית לנוכחות בהרצאות .כמובן שאי הופעה לשיעור או תרגיל איננה פוטרת
מכל חובה בקורס ,ועל הסטודנט להתחבר אל החומר ואל מטלות הקורס.
השתתפות פעילה בהרצאה ,לרבות ויכוחים מקצועיים והבעת דעה אישית ,ממש מתבקשת
בקורס זה ,ומתקבלת באהדה רבה.

הגשת תרגילים
כאמור אין חובה פורמלית להשתתף בהרצאות התרגיל )וכמובן שלא יערך רישום( .יחד עם
זאת השתתפות פעילה בפתרון התרגילים חיונית ביותר לעיכול החומר ולהצלחה במבחן ולכן
יש חובת הגשת עבודות.

פטור מתרגילים
כעקרון בגין סיבה מוצדקת ,ינתן לתרגיל "פטור" והוא לא יחשב במנין התרגילים.
פטור ינתן עקב שירות מילואים או מחלה.
ברור שיתכנו עוד מקרים רבים בהם יש סיבה מוצדקת לפטור מתרגיל.
ככלל – כל נושא הפטור לא ינוהל דרכי או דרך המתרגלת ,אלא רק דרך המזכירות )במקרים
ה"סטנדרטיים"( או דיקן הסטודנטים )במקרים ה"מיוחדים"( .מבחינתי אישור של המזכירות
או הדיקן לפטור בתרגיל ,תגרור רישום אוטומטי ברשומות הקורס ,ואינני מתכוון כלל לעסוק
בנימוקים לאישור או אי -אישור.
מדיניות העתקות
ככלל ,מותר לכל סטודנט להתייעץ ולדון עם כל אחד לגבי פתרון העבודה.
כדי להגדיר בכל זאת מהי עבודתו העצמאית של הסטודנט בעבודה נקבעה המדיניות הבאה:
כל זמן שדנים בהבנת העבודה ודרכים כלליות )ולא טכניות( לפתרונה – עבודה שיתופית
מותרת.
מהרגע שהסטודנט מתחיל לכתוב )או להקליד( הוא לבד עם עצמו.
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אתר הקורס
מעת לעת תהינה הודעות באתר הקורס .הודעה המופיעה באתר נחשבת כהודעה פורמלית
שהועברה לכל בכיתה.

בחינות
כל הבחינות תערכנה עם חומר סגור.

מבנה הציון הסופי בקורס
מרכיבי הציון:
מבחן 80% -
ציון התרגילים – 20%

"אחריות סטודנט"
באחריות הסטודנט לוודא:
 הודעות באתר הקורס
 עבודות שניתנות
 לו"ז הגשה
 בדיקת פרסום התוצאות
 ובכלל " -להיות מחובר".

