
 אישור תוצאות גילוי הדרישות  6.5

 מטרה 6.5.3.

 שנאסף המידע את לבדוק היא תוצאות אישור מטרת

 .אחר מידע עם ועקביות דיוק ייליקו  למנועות על מנת הפגיש במהלך

 

 תיאור 6.5.4

 ,אותן ולפתור בעיות לזהות כדי נבדק המסופק המידע

 עשויה זו ביקורת. במידע לשימוש שמקצים ומתחייבים למשאבים לפני

 .ועמימות עימותים, מחדלים, שגיאות לגלות

 

 וכן מול תוצאות ממקורות אחרים שלהם המקור מול את תוצאות הגילוי להשוות ניתן

 נחוץ  העניין בעלי עם פעולה שיתוף. עקביות להבטיח כדי

 .התוצאות עם מסכימים הם וכי כראוי הם הובנויותשישאכן דר להבטיח כדי

 ים ופגישות נוספותרוביר לדרוש יכול לעתים  אשרתהליך , נכון מה קובע BAה , נכון אינו המידע אם

 עסקיותה פעילויותהעמוק של  לניתוח משאביםהקצאת . כדי לפתור את הפערים ואי הדיוקים

 .ת בעלי הענייןעלולות לגרום לאי מימוש ציפיו מאושרות לא הבנות  על המבוססות

 

 חייב להיות פורמלי וקפדניאינו  גילוי הדרישות תוצאות אישור  תהליך

 

 קלטים  6.5.5

 ליות שנאספו  בראיונות או דיוניםמפור אוסף דרישות ל א אהקלט לתהליך הו

 ם סכמטי של התהליךישלהלן תר

 



 
 

 אלמנטים 6.5.6

 מידעות המקור מול ות שהתגלושיאת הדרהשוו. 1

 הדרישות שהתגלו את/ לאמת  לתקןיוכלו  העניין בעלי שבהם מעקב מפגשילפי הצורך,  ובילי  BAה 

 .עצמאי באופן ות גםשיהדר את לאשר גם עשויים העניין בעלי

 

 ותשיהשוואה צולבת של דר. 2

ומיוצג בצורה  עקבי הוא המידעש לאשר כדיממקורות שונים  שנאספו התוצאות את ישוו BAה 

 . מדוייקת

  המפורט רק בעת ביצוע  האפיון /חוסריםלעתים מתגלות סתירות

 

 וכלים הנחיות 6.5.7

 האפשריים המידעמקורות  /מה הם התוכנית תפרט מי הם. ותשילגילוי הדר פעילותה תוכנית •

 יהיה כדאי לאמת דרישותוכן איזה סוגי לדרישות 

 התוצאות את לאשר כדיבמסמכים  קיימים  להשתמש ניתן: קיימיםוח נית מסמכי •

 ות ידועותשיהעמקת דרלצורך  ות או שיאיתור הדר פעילויות של

 

 טכניקות 6.5.8

 ..קיימים מסמכים מול ותשיגילוי הדר תוצאות את לאשר כדי משמש: מסמכים ניתוח •

 ני מול בעלי הענייןדייח לאישור משמשים: ראיונות •

תלויה ברמת של סקרים אלו  .  רמת הפורמליותלאישור קבוצתי מול בעלי העניין  יםמשמש: סקרים •

 יותוקהסיכון של דרישות ל



 עניין בעלי 6.5.9

 .בתחום מומחיות או, ניסיון ,משמעותי ידע עם אנשים: תחוםה מומחי •

 חוסרים בדרישות שיכולים למנוע פתרון נכון ,עקביות חוסר, מחדלים בזיהוי לסייע  םאשר יכולי

 את הדרישות לאשר יכולים , או לחלופין

 שהפתרון עשוי להשפיע עליהם. העניין בעלי סוגי כל: עניין בעל כל •

 

 פלטים :.6.5

 מהפורטרשימת הדרישות שישמשו בסיס לניתוח : תודרישות מאושר •


