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מבוא 

מוצר דיגיטלי. מסע ארוך לתהליך המרתק של בניית אקח אתכם לקורס ב

ומאתגרת זית יה מרכסוגוה וטליים, מהבעשור השנים האחרון, בנייה של מוצרים דיגי
. ITבעולם העסקי ובעולם ה 

מאתגר במיוחד. , וב דמיוןרהזה תוסס, מלהיב, העצום ק השו

הזה.ק השוחזק את וחפים ד מספר מגמות וכוחות 

תטרנספורמציה דיגיטלי. 1

ם הממשק העיקרי שלהן ע, וירה העסקיתזהשלהבין נים השכילוארגושל כל הההנהלות
. תיטליצורה דיגלהיות בםי וחות, חייבלקה

–, והממשק היה בסניפיםהבנקעובדי ה היו עבור הליברכות עמבעבר כל .כדוגמהניקח בנק 
ערכת מחשוב מרכזית.ממול דהלקוח ובין עובד הבנק, אשר עבבין 

מערכות  הן –שלהם למוצרים דיגיטליים ויות תר ויותר פעילהבנקים מעבירים יוכיום, 
ל. ייובקציות מ הן אפליאינטרנט, ו

פורמציה הדיגיטלית, מאתגר בהיבטים רבים: טכנולוגיים, אפיוניים, תהליכיים  נושא הטרנס
וארגוניים.  

המוביילתהתפשטו. 2

,  לא היו ממוחשבים קודםכלל אשר , חדשיםסעיף הקדום, כאן מדובר על תחומים בניגוד ל
היא והאתגר) (החוכמה דשות.חציותלשימוש באפליקענק ציבור קב חשיפת עונפתחו 

.שמלמשתופשוטה ידידותית  צורת עבודה י ורחמאתר" לוגיקה מאד מתוחכמיסתה"ל

כדוגמה מצוינת לכך.Wazeהזכיר את לודי 
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ובניית מודלים עסקיים חדשיםbig dataהתפתחות . 3

עדשנסופימאפשרת לנו לצבור מידע איbig dataכנולוגיות חדשות ומתוחכמות בתחום ה ט
ם היה בגדר מגע בדיוני. נישלפני

מודלים בניית יר הזה לדהאניצול המידע דנות ללא הרף בסוגיה של הנהלות של ארגונים 
.חדשיםעסקיים

פרמיה שנהג היה משלם היתה מודל העסקי ה"קלסי" הבאם . דוגמהיקח חברת ביטוח כנ
ו, הרי שהיום  ומינגילונהג,של הות תביעהסוג הרכב (ושכיחות גניבתו), הסטורית נגזרת של 

ניתן לעדן את הפוליסה ברמות שלא דמיינו קודם. 

היגה של הנהג (סטיות הנעל אופן ניה שבכל את כל המידע שנצבר אסוף וננתח אם נ
מחורי מאד ד'), נוכל לבנות מודל ת" וכלא נינוחההיגה " נמדות לרכבים אחים, מנתיבים, היצ

ג הבודד.הברמת הנודינמי פרסונלי –מדויק 

שם ... להתחיל וליי" רק" דע קיים. הטכנולוגיה קיימת. צריך מיה

הפיתוחקלות . 4

,web servicesמו של טכנולוגיות כהתפתחות API's מאפשרות לקהילת הפיתוח  ועוד ,
בפיתוח של הליבה של המוצר.רק שירותים סטנדרטיים מהרשת, ולהתרכז לקבל 

ראה את מיקום האופניים  מאפליקציה היים. לשמחאופנייםלהשכרת ליקציה אפלדוגמה ניקח 
ות, עסקים, מבני ב(שמות רחוכל הפרטים הגאוגרפיים הנדרשיםעם דיגיטלית, על גבי מפה 

וכד'). יבור, מרחקיםצ

ניהול של מפות, דיגיטציה שלהן, עדכונן וכד'.  אין שום צורך לפתח וצר מהלצוות פיתוח אבל 
, ולהתרכז Google Mapsשל משירותים –ה פליקציאהברמת –לקבלניתןאת השירות זה 

האופניים, ההשכרות, התמחור וכד'. ניהול –בפיתוח הליבה העסקית של האפליקציה 

ף לוגיקה כשלהיא התלויה במזג אויר (למשל התראות הוסיואם אותה אפליקציה רוצה ל
webב שמתלהששוטה פלהאופניים) היא יכוזור השכרת אשתמשים על גשם צפוי במל

servicesחזות מזג אויר. לון סוק כלל בנסי, ולא לעגיוולרשל שירות מטאו

. ITדיגיטלי במרכז הבמה של שוק ה פיתוח מוצר בהעיסוק מגמות הנ"ל שמו את כל ה
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טליימוצר דיגתהליך פיתוח 

ו מחדרי אשנובע ממוחם הקדוח של יזמים צעירים ונלהבים, יהיולברעיון מתחילהתהליך 
. ת ארגוניםשיבות של הנהלויה

ללא תקלותמופעלוי, עסקי או אישךשעונה על צורעובד טלי יוצר דיגמ–של התהליך סופו
משתמשים מרוצים. ע"י 

? מתנהלאיך זה 
וצר דיגיטלי שכזה? מהי המתודולוגיה לפיתוח מ

נה?ומהם השלבים השונים שיש לעבור לפני שהתוכניתן כותב שורת קוד ראש
ם בתהליך?שחקנים המרכזיימיהם ה

בתהליך?הניהוליים מהם הסיכונים 
איך מנהלים פרויקט כזה? 

אשר מקרבים את התכנון, צעד אחר  , פיתוחודלים מקובלים בעולם הכלים ומלמד נבקורס 
וצר.צעד, לקראת פיתוח המ

ת התובנות קו א זבארץ, שיחITהקורס ילווה ב"סיפורי קרבות" מפרויקטים אמיתיים משוק ה 
ן בכיתה.שנגיע אליה

ה נלמד בקורס מ

ואפיון מוצר  לניתוח במודליםובכלים, נצטייד וצר דיגיטלית מילבנימתודולוגיהבקורס נלמד 
ה זו. ייהאמיתיים בתעשורה בחייםנשמע מה קו, נעבוד (קשה) על תרגיליםדיגיטלי

.  Object oriented Analysis and Designגישת ניתוחהקורס מבוסס על 

רוב  השיטה הדומיננטית היום ב–UMLשבשפת ה מודלים הם ה ו למדישימודלים ה
ארגונים מפתחי התוכנה. ה

.UMLהתומכים ב Caseכלי בתרגול מעשי עם הקורס ילווה

מנושאי הקורס:

ו מוצר דיגיטלי מה
וצר דיגטלי מתודולוגיה לפיתוח מ
 ניתוח בשיטתUML:

Use case modeling
Class modeling
Sequence diagrams

  ניתוח תהליכים וActivity diagrams
 ניתוח ועיצוב מוכוון אובייקטים(Object Oriented)
וצרבניית מודל המידע של המ
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טלי  יוצר דיג ייזום מ
 עבודה עם כליCASE
וצר דיגיטלי אספקטים ניהוליים בפיתוח מ
 :סקירת טכנולוגיות סובבותGIS, Webservices,Big data ,Machine learning  ,

IoT ועוד

חוקי המשחק  

נוכחות בהרצאות

אי הופעה לשיעור או תרגיל איננה פוטרת כחות בהרצאות. כמובן שאין חובה פורמלית  לנו
מכל חובה בקורס, ועל הסטודנט להתחבר אל החומר ואל מטלות הקורס.

מתבקשת ממש והבעת דעה אישית,יים מקצוע השתתפות פעילה בהרצאה, לרבות ויכוחים 
תקבלת באהדה רבה.בקורס זה, ומ

הגשת תרגילים

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

ת. עבודוחובת הגשתיש 

פטור מתרגילים

ם.ן התרגיליתרגיל "פטור" והוא לא יחשב במניסיבה מוצדקת, ינתן לכעקרון בגין 
ן עקב שירות מילואים או מחלה.פטור ינת

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

ת ל המזכירום ה"מיוחדים"). מבחינתי אישור ש קן הסטודנטים (במקריה"סטנדרטיים") או די
לפטור בתרגיל, תגרור רישום אוטומטי ברשומות הקורס, ואינני מתכוון כלל לעסוק או הדיקן 

אישור.-בנימוקים לאישור או אי

מדיניות העתקות

ל אחד לגבי פתרון העבודה.  ככלל, מותר לכל סטודנט להתייעץ ולדון עם כ
הבאה:עה המדיניותעבודה נקבהי עבודתו העצמאית של הסטודנט בדי להגדיר בכל זאת מכ

עבודה שיתופית  –(ולא טכניות) לפתרונה כלליותכל זמן שדנים בהבנת העבודה ודרכים 
מותרת.

מהרגע שהסטודנט מתחיל לכתוב (או להקליד) הוא לבד עם עצמו. 



טלי יפיתוח מוצר דיגקורס 
יוסי ויזל המרכז הבינתחומי

אתר הקורס 

באתר נחשבת כהודעה פורמלית  עת לעת תהינה הודעות באתר הקורס. הודעה המופיעה מ
ברה לכל בכיתה.שהוע

נותבחי

ל הבחינות תערכנה עם חומר סגור. כ

קורסמבנה הציון הסופי ב

מרכיבי הציון: 

80%-מבחן 
20%–ציון התרגילים 

"אחריות סטודנט" 

באחריות הסטודנט לוודא: 
 אתר הקורסבהודעות
ותעבודות שניתנ
לו"ז הגשה
התוצאות בדיקת פרסום
 להיות מחובר-ובכלל"."


