
 דרישותביצוע גילוי   4.2

 

 מטרה 4.2.1

 

 , לחקור ולזהותאתרהיא ל התהליך מטרת 

 .הנדרש לשינויאחר מידע רלוונטי ות או שידר

 

 תיאור 4.2.2

 

 :גילויישנם שלושה סוגים נפוצים של 

 

: כרוך באינטראקציה ישירה עם בעלי העניין, שיתוף פעולה• 

 חוויותיהם, מומחיותם ושיקול דעתם. ומסתמך על

 ולמידה בושיטתיבחקר מידע כרוך  מחקר:• 

 מחומרים או ממקורות שאינם מוכרים ישירות על ידי בעלי העניין

המעורבים בשינוי. בעלי העניין עשויים עדיין להשתתף במחקר 

ת תוצאו היסטוריים לזיהוי מגמות אויכול לכלול ניתוח נתונים ש

 העבר.

 : כרוך בזיהוי מידע שלא ניתן היה לדעתניסויים• 

 ללא איזושהי בדיקה מבוקרת. לא ניתן להסיק מידע מסוים

כי זה לא ידוע. ניסויים יכולים לגלות  -מאנשים או מסמכים 

מידע מסוג זה. הניסויים כוללים מחקרים תצפיתיים, הוכחות 

 קונספט ואב טיפוס.

ת הדרישוכדי לייצר את אחת או יותר טכניקות בניתן להשתמש 

 במגבלות תיחום הפרויקט. תוהרצוי

 

 תשומות 4.2.3

 

 

 ,מתוכננותפעילויות : כוללת הגילויתוכנית פעילות • 

)לדוגמה, תאריך, שעה, מיקום, משאבים,  הטכניקות, לוגיסטיק

 ומקורות רקע זמינים הגילויסדר יום(, היקף פעילות 

 למידע.
 

 

 

. 

 

 

 



 

 אלמנטים 4.2.4

 

 הנחית פעילות הגילוי  .1

 

 עסקי,הניתוח ה דרישותהבנת המצגים המוצעים של 

 הגילוילהבטיח כי פעילויות  יםאשר הוגדרו בתכנון, מסייע

 בהפקת המידע המיועד ברמה הרצויה של פירוט. ֶזהמתמקדות 

 ועשוי לאורך כל שינויות שידר גילויחל על כל מופע של פעילות 

 להשתנות בהתאם לפעילות. על מנת לסייע בהנחיית וקידום

 לשקול: BAעל ה  תוצאות צפויות, 

 
 

 פעילות הגילוימטרות   •

 יהיקף השינו •  

 ראילו צורות של פלט הפעילות תייצ •  

 דע שנוצר למידעים אחריםיהקשר של המ  • 

 עכיצד משתלב הפלט במה שכבר ידו •  

 עמספק את המידמי  •  

 מי ישתמש במידע •  

 יצד ייעשה שימוש במידעכ. 

 



 
, הגילויבעת התכנון של פעילות  נלקחים בחשבוןבעוד שרוב אלה 

על מנת לשמור על עצמה  הגילויפעילות  בעת ביצוע יםחשובהם גם 

לבעלי העניין עשויים להיות  ,. לדוגמהלהשגת המטרה המיקוד

צריך לזהות את זה  BAואז ה , ילותעבתיחום של הפדיונים שאינם 

כך ולהמשיך, או להנחות לקבוע את הצעד הבא; או להכיר בו מידית

 .שונהלכיוון השיחה  את

 

, כדי לעצור את נתגלה מספיק מידעמתי גם לקבוע  צריך  BAה 

 .הפעילות
 

 הגילויתוצאות  תעוד .2

 

 הוא לעתים קרובות איטרטיבי ומתרחש בסדרה של ביצוע הגילוי

 על פי היקף ההתגלות -במקביל או ברצף  -מפגשים 

 

 כדי להבטיח שמידע שהתגלה לא ילך לאיבוד יש לתעד אותו מידית.

 

 

 הנחיות וכלים 4.2.5

 

 תהליך הגילויעל אופן : משפיעה עסקיהניתוח הגישת • 

  .סוגי התפוקות שיידרשו וכן

 

 שיש להציגלהנחות את השאלות  יכול: מידע עסקי קיים• 

 מידע איתורל שתשמשואת הגישה הגילוי במהלך 

 .השונים ענייןהבעלי מ

 

 להפעיל BAמאפשרת ל : ומעורבותם בעלי ענייןגישת • 

 .הגילויויות להיות יעילות במהלך גישות תקשורת שעש

 

יכול לסייע לפני התהליך עוד קיים יריכוז ת: חומרים תומכים• 

 לבצע עבודה אפקטיבית יותר BAל 

 

 טכניקות  4.2.6

 

 

מספר 
 הטכניקה

 שימוש בתהליך שם

 עסקימידע ניתוח למשמש כמקור  מידוד וחקר שוק 4
 על ידי השוואת תהליך מסוים, מערכת, מוצר, שירות או

 בסיס או דומה ארגון כגוןכלשהו,  מבנה עם בסיס חיצוני
מסופק על ידי איגוד התעשייה. ניתוח שוק משמש כדי לקבוע 

 לקוחות רוצים ומה המתחרים מספקים. מה
 

 משמש ליצירת רעיונות רבים מקבוצת בעלי עניין ב סיעור מוחות 6
 תקופה קצרה, וכן לארגן ולעדכן את הרעיונות האלה.

 

ארגון החלטות בכיצד מתקבלות משמש לזהות את הכללים שקובעים  חוקים עסקייםניתוח  9
 .ומגדירים, מגבילים או מאפשרים פעולות ארגוניות

 



משחקים שיתופיים  10
ככלי עזר לגילוי 

 דרישות

 לפתח הבנה טובה יותר של בעיה אומשמש 
 כדי לעורר פתרונות יצירתיים.

 

יצירת שפה ארגונית  11
 משותפת

 חשוביםמשמש לזיהוי מונחי מפתח ורעיונות 
 את היחסים ביניהם. ומגדיר

 

 נטיים.משמש לזיהוי מידע ודפוסים רלוו כריית מידע 14
 

 הגילויישויות במהלך בין ה םמשמשים להבנת יחסי נתוניםמידול  15
 

נהלים ,  משמש לבדיקת מערכות קיימות, חוזים, עסקים ניתוח מסמכים 18
 ומדיניות, תקנים ותקנות.

 

 קבוצות של בעלי ענייןהמשמש לזהות ולהבין רעיונות וגישות מ קבוצות מיקוד 21
 

בין שתי ישויות,  ומאפייניה משמש כדי להבין את האינטראקציה יתוח ממשקיםנ 24
 או שני אנשים או תפקידים.כגון שתי מערכות, שני ארגונים,

 

לחשוף צרכים, על מנת בעלי עניין  את לשאול שאלות  משמש ניהול ראיונות 25
 בעיות, או לגלות הזדמנויות. לזהות

 

 שמש ליצירת רעיונות רבים מקבוצת בעלי ענייןמ מיפוי רעיונות 29
 תקופה קצרה, ולארגן את הרעיונות הללו.ב
 

רצוי , בפועל כעת העבודה מתבצעת כיצדבל תובנה לק מסייע תצפיותניהול  31
 במקומות שונים ובנסיבות שונות. לבדוק

 

ניתוח אפקטיביות   34
 תהליכים

הזדמנויות לשיפור  זיהויו קיימיםמשמש להבנת תהליכים 
 בתהליכים אלה.

 

 פעילויות.התהליכים עם בעלי העניין במהלך  לגלותמשמש כדי  מידול תהליכים 35
 

 משמש כדי לעורר ולאמת את הצרכים של בעלי העניין באמצעות ית אב טיפוסבנ 36
 המערכתאיטרטיבי שיוצר מודל של דרישות  תהליך

 

עת קהל דהכנת סקר  45
 ושאלונים

 מידע ניתוח עסקי,לגלות משמש כדי 
 לרבות מידע על לקוחות, מוצרים, נוהלי עבודה וגישות,

 מקבוצת אנשים באופן מובנה ובזמן קצר יחסית
 

סדנאות של בעלי  50
 עניין

 להפקת מידע על ניתוח עסקי, כולל מידעמשמש 
 על לקוחות, מוצרים, נוהלי עבודה, עמדות, מתוך קבוצה של

 .מונחיתאנשים בדרך שיתופית, 
 

 

 

 בעלי עניין 4.2.7

 

 .הגילוי : יספק מידע ניתוח עסקי יקר במהלךהלקוח• 

בזיהוי מקורות מחקר  BAיכול לסייע ל : מומחה תוכן של התחום• 

 .להנחות בסדנאותלארגן מחקר, ניסויים, וכן מתאימים, 

שיכול משתמש של פתרונות קיימים ועתידיים, : משתמש קצה• 

 להשתתף בתהליך הגילוי



ליך הבתיכול להשתתף ו מספק מומחיות מומחה: מומחה להטמעה• 

 בירור שאלות ומתן חלופות. גילוי הדרישות,

 : מסמיך ומבטיח כי בעלי העניין הדרושים להשתתףנותן החסות• 

 .בו מעורבים אכן גילויב

ידע רלוונטי או ניסיון  בתנאי שיש לו: כלשהו ענייןבעלי • 

 .ויכול לתרום לתהליך הגילוי בתחום

 

 

  תפוקות   4.2.8

 

 יעודי בפורמט שהוא תועד(: מידע שות)לא מאושר גילוי תוצאות  • 

 .הגילוילפעילות 

 

. 

 


