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  ד"ר דניאל גלין המרצה:   מרצה:
  054 – 4450066      טלפון:  

  dgalin@bezeqint.net כתובת דוא"ל:  
  טרם נקבע  מתרגל/בודק תרגילים:

  18.00 – 16.30ימי ד'    שעות הרצאה:
או קורס בניתוח ועיצוב  הנדסת תוכנהב שיטות קורס  דרישות קדם:

 מערכות מידע
   אתר הקורס: (כתובת האתר)

  
  תאור הקורס
  מטרות הקורס:

  בטחת איכות תוכנה.הועקרונות של  להציג תפישות •
  להציג את מכלול הכלים המשמשים לאבטחת איכות התוכנה.

  

  נושאי הקורס:
מערכת א"א מבוא, הגדרות, סיווג שגיאות תוכנה, גורמי איכות תוכנה, מרכיבי  .1

  תוכנה.
נהלים, הוראות עבודה, איסוף נתוני תקלות והפעולה המתקנת, ומרכיבי תשתית  .2

  אחרים של מערכת האיכות.
מרכיבי אבטחת איכות תוכנה בניהול פרויקט: סקר חוזה, תוכנית פיתוח, תוכנית  .3

  איכות ובקרת התקדמות ביצוע הפרויקט.
  תהליך פיתוח תוכנה.סקרים ופעילויות אבטחת איכות תוכנה אחרות ב .4
  מבחני תוכנה:  .5

  אסטרטגיות לשילוב מבחני תוכנה בתהליך הפיתוח •
  אימות ובדיקות תוקף •
  סוגי מבחני תוכנה: מבחני קופסה שחורה ומבחני קופסה לבנה. •
  ) test casesהכנת נתונים תקדימיים ( •
שילוב פעילויות אבטחת איכות תוכנה  -התכנון, הביצוע של המבחנים  •

  בתהליך.
  מבחני תוכנה ממוחשבים. •

הבטחת איכות תוכנה במתודולוגיות פיתוח שונות (ממתודולוגית מפל המיים ועד  .6
  .AGILEלמתודולוגיית 

כלים להערכת מערכת אבטחת איכות תוכנה: מדדי איכות תוכנה, עלויות איכות  .7
  תוכנה.

 , IEEE-ANSI תקינה בינלאומית וישראלית לאבטחת איכות תוכנה (תקני  .8
DOD  ,ISO .(נוהל מפת"ח ואחרים ,    

 ).ISO )ISO 9000-3 9000הסמכת ארגון על פי התקן  .9
  )CMMרמת האיכות בארגון על פי מודל הבשלות הארגונית ( .10
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  דרישות הקורס

  יש להגיש את כל עבודות הבית. משתתפי הקורס יידרשו להכין עבודות בית.   .1
  .30% -משקל עבודות הבית . העבודות יבוצעו בצוותים של שני סטודנטים

  .70% -משתתפי הקורס יידרשו לעמוד בבחינה סופית.  משקל הבחינה הסופית  .2
  במקרה של כשלון במבחן הסמסטר ייקבע ציון הסמסטר על פי ציון המבחן בלבד.

  המבחן מתנהל בחומר פתוח ונמשך שעה וחצי.
תגרור  .  אי עמידה בדרישות ההופעה הסדירה75%לפחות  -נוכחות נדרשת  .3

  20%הפחתת ציון עד 
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