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ונלי באמצעות  0 מידול פונקצי  8.3 פרק 
תרחישי שימוש, תרשימי פעילות 

ותרחישי טרנזקציות

Use Case — תרחיש שימוש   8.3.1
תרחיש שימוש הוא שיטה של UML להגדרת הדרישות הפונקציונליות של המשתמשים 
מן המערכת.44 תהליך ניתוח הדרישות נעשה בטכניקות המקובלות כפי שנלמדו ביחידות 
כלומר  שימוש.  תרחישי  יוצרים  כאן  שונה:  הדרישות  להגדרת  השיטה  אולם  קודמות, 
בפעילויות  שתומכים  שימוש  תרחישי  תבצע  המערכת  המשתמשים,  מבט  מנקודת 
העסקיות. כל תרחיש מציג אינטראקציה בין המערכת למשתמש וכולל תיאור של הצעדים 

האפשריים לביצוע האינטראקציה.

בגישה  מידע  מערכות  לניתוח  שיטות  מספר  כבר  מכירים  אתם  זה  שבשלב  כיוון 
הפונקציונלית שנלמדו ביחידות קודמות של הספר: שיטת תהליכי מחשב, שיטת תרשימי 
DFD ושיטת הטרנזקציות, קל לערוך הקבלה בין תרחיש שימוש של UML לתהליך מחשב 
או לטרנזקציה. כל אחד מהם מבטא פונקציונליות מסוימת שמערכת המידע אמורה לבצע 

עבור משתמש.45   

השיטה של תרחישי שימוש מורכבת משני חלקים: תרשים ותיאור. התרשים פשוט ביותר 
כי הוא מציג בעיקר את שם התרחיש ואת שם או שמות המשתתפים בביצועו; התיאור 

משלים ומפרט את מה שחסר בתרשים.

אפשר להגדיר באמצעות תרחישי שימוש גם דרישות לא פונקציונליות, אך לא נעסוק בכך כאן.    44
למעשה טכניקת תרחישי שימוש, שפותחה עוד בשנות ה־80, אינה ייחודית לגישת העצמים; ניתן   45
להשתמש בה גם להגדיר את הדרישות הפונקציונליות ממערכת המפותחת בגישה הפונקציונלית. 
הדרישות  את  להגדיר  גם  הפונקציונלית  הגישה  של  בשיטות  להשתמש  ניתן  מידה  באותה 

הפונקציונליות ממערכת המפותחת בגישת העצמים, כפי שנראה בהמשך הפרק.  
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תרשים של תרחיש שימוש    8.3.1.1

תרשים של תרחיש שימוש מורכב משלושה מרכיבים עיקריים: תרחיש46, שחקן וקשר. 
להלן הפירוט. 

תרחיש מסומן באליפסה שבתוכה רשום שם תרחיש. חשוב להבהיר שהמשמעות של    0

תרחיש )אליפסה( אינו שקול למשמעות של פונקציה )עיגול( בתרשים DFD; תרחיש 
שקול לטרנזקציה, שכידוע יכולה להיות מורכבת מכמה פונקציות הקשורות ביניהן.

שחקן )actor( מסומן בצלמית דמוית אדם. שחקן מסמל כל גורם שיש לו אינטראקציה    0

עם התרחיש. מתחת לצלמית רושמים את שם השחקן. תרחיש שימוש חייב לכלול 
 47.DFD לפחות שחקן אחד. שחקן מקביל לישות חיצונית בתרשימי

השחקן  וצלמית  התרחיש  אליפסת  בין  המחבר  בקו  מסומן   )association( קשר    0

המשתתף בביצועו. הקו מציין שיש אינטראקציה בין שני הצדדים, אך זה אינו אומר 
שהשחקן שולח נתונים או מקבל נתונים מהתרחיש. )שימו לב שהקו אינו מכוון והוא 

אינו שקול לזרם מידע בתרשימי DFD שכולל נתונים המועברים ממקור ליעד.(

על מנת להדגים תרחישי שימוש, נשתמש בדוגמה ממערכת "תכניות המוזיקה ברדיו" 
שהכרנו ביחידות קודמות. )הדרישות ממערכת מידע זו תוארו ביחידה 4 סעיף 4.3.3.2, 
ושם גם הוצגו תרשימי ה־DFD שלה, תרשימי הטרנזקציות של מערכת זו הוצגו ביחידה 
6 תרשים 6.5 ותרשים המחלקות שלה הוצג בתרשים 8.19( תרשים 8.21 מציג תרשים של 
תרחישי שימוש שנובעים ממסמך הדרישות ממערכת זו. כפי שאפשר לראות, התרשים 

של כל תרחיש שימוש מציג את התרחיש והשחקן או שחקנים הקשורים אליו. 

המשתמשים  דרישות  סמך  על  ליצור  שאפשר  היחידים  אינם  אלה  שימוש  תרחישי 
מהמערכת. כפי שראינו גם בשיטות הניתוח הפונקציונלי, ייתכן שיותר ממודל פונקציונלי 
אחד עונה על דרישות המשתמשים; כלומר עבור אותן דרישות אפשר ליצור תרחישי 

שימוש שונים במידה זו או אחרת. 

נהוג לקבץ מספר תרחישי שימוש שעוסקים בנושאים קרובים בתוך מסגרת אחת )מכונה 
 — לה  ומחוצה  התרחישים  נכללים  המסגרת  בתוך  כאשר   ,)package חבילה,   UMLב־
השחקנים. הדבר מודגם בתרשים 8.22. במערכת גדולה המורכבת מתרחישי שימוש רבים, 

בטרמינולוגיה של UML אין הבחנה בין המונח תרחיש שימוש בתור שם של השיטה ובתור שם של   46
הפונקציה שתרחיש השימוש מבצע. אנו נבחין ביניהם על־ידי שימוש במונח תרחיש בהתייחסות 

לפונקציה שתרחיש השימוש מבצע.
כלומר לא רק ישות משתמש אלא כל סוג של ישות חיצונית. ב־UML לא מוגדרות ישויות חיצוניות   47

כמו זמן וזמן אמת, אך אין מניעה להשתמש באותה צלמית של שחקן גם לייצוג ישויות כאלה.  
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תרשים 8.21: תרשים של תרחישי שימוש במערכת "תכניות המוזיקה ברדיו".
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אפשר לקבץ חבילות לחבילות־על שכל אחת כוללת מספר חבילות, וכך ליצור היררכיה 
של  העֶלה  ברמת  שהחבילות  כך   ,)DFD תרשימי  של  להיררכיה  )בדומה  חבילות  של 
ההיררכיה כוללות את תרחישי השימוש עצמם. נוסף על ההצגה ההיררכית של המערכת, 
אפשר להיעזר בהקבצות אלה של תרחישי השימוש בהמשך תהליך פיתוח המערכת, כגון 
לאפשר לצוותי פיתוח שונים לעבוד במקביל על חבילות שונות של תרחישי שימוש, מעין 
תת־מערכות. אולם יש לשים לב שקיבוצם של תרחישי השימוש במסגרת חבילות ויצירת 
מבנה היררכי נעשים לאחר שהוגדרו תרחישי השימוש ולא כתוצאה מתהליך של פירוק 

   48.DFDפונקציונלי היררכי — בשונה משיטת תרשימי ה־

תרשים 8.22: מקבץ של מספר תרחישי שימוש במסגרת תרשים אחד.

מבחינה זו התהליך דומה כאן לתהליך ניתוח מערכת מידע בשיטת תהליכי המחשב או בשיטת   48
הטרנזקציות )שלא באמצעות פירוק של תרשימי DFD(, שהכרנו ביחידה 6 סעיף 6.1.7.
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קשרים בין תרחישי שימוש   8.3.1.2

יש שלושה סוגי קשרים אחרים  בין שחקן לתרחיש )שמסומן בקו(  רגיל  בנוסף לקשר 
הרחבה  בין תרחישים שאפשר להשתמש בהם למידול תרחישי שימוש מורכבים: קשר 

 .)generalization( וקשר הכללה )include( קשר הכלה ,)extend(

 )extend( א. קשר הרחבה

או  ספציפיים  מקרים  עבור  נוספת,  פונקציונליות  מסוים  לתרחיש  להוסיף  צריך  כאשר 
להגדיר  הרגילה של התרחיש, אפשר  בפונקציונליות  נדרשים  דופן, שלא  יוצאי  מקרים 
שני  בין  ולקשור  הספציפית  הפונקציונליות  עבור   — מרחיב  תרחיש   — נפרד  תרחיש 
 .»extend« התרחישים בקו )יש המשתמשים בקו מקווקו( עם ראש חץ שעליו רושמים
המקורי,  התרחיש  )כלומר  המורחב  לתרחיש  המרחיב  מהתרחיש  הוא  החץ  ראש  כיוון 
שמכונה גם תרחיש הבסיס base use case(. אין משמעותו של קשר ההרחבה שנתונים 
כלשהם מועברים בין שני התרחישים, אלא שנוסף למהלך הרגיל של התרחיש )המורחב(, 
אפשר שיהיה צורך לבצע את התרחיש הנוסף )המרחיב(. תרשים 8.23 מדגים את המקרה 
עבור תרחיש "רישום סטודנט לקורס": זהו התרחיש הרגיל שיתבצע תמיד כשהמשתמש 
גם  בו  שיש  בקורס  מדובר  אם  אבל  לקורס(;  להירשם  שרוצה  )הסטודנט  אותו  יפעיל 
המרחיב  התרחיש  גם  יתבצע  מהן,  לאחת  להירשם  צריך  שהסטודנט  תרגיל  קבוצות 
השימוש  תרחיש  של  נוספת  הרחבה  מודגמת  תרשים  באותו  תרגיל".  לקבוצת  "רישום 
לו  קורס שיש  עבור  יתבצע  זה  קדם": תרחיש  דרישות  "בדיקת  על־ידי תרחיש מרחיב 

דרישות קדם ומטרתו לבדוק אם הסטודנט עומד בהן.   

תרשים 8.23: דוגמה של קשרי הרחבה )extend( בין תרחישים.

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע -יח' 8  

איור  8-23

10645 ביצוע: רונית בורלא

רישו� �טודנט לקור�

�טודנט מזכירות מחלקה

רישו� לקבוצת תרגולבדיקת דרישות קד�

«extend»«e
xte

nd
»



ועיצוב מערכות מידע  0  כרך ג ניתוח   , ן ו תכנ

84

ללא הפעלת התרחיש המרחיב,  גם  יכול להתבצע  להבהיר שתרחיש הבסיס  מן הראוי 
אולם תרחיש מרחיב אינו יכול לעמוד בפני עצמו, כלומר אינו נחשב תרחיש שימוש רגיל 

ושחקן אינו יכול להפעיל אותו אלא כחלק מביצוע תרחיש הבסיס. 

אותו תרחיש מרחיב יכול לשרת )כלומר להרחיב( תרחישי בסיס רבים. משהסתיים ביצוע 
התרחיש המרחיב, הבקרה חוזרת לתרחיש הבסיס.

 )include( ב. קשר הכלה

קשר הכלה מסמל תלות בין תרחישים, שבה תרחיש אחד )תרחיש הבסיס( מפעיל תרחיש 
אחר )התרחיש המוכל(. כאן ראש החץ מצביע לכיוון התרחיש המוכל. כפי שנאמר גם 
מציין  רק  הוא  התרחישים;  בין  נתונים  זרימת  מציין  אינו  הכלה  קשר  הקודם,  במקרה 
שתרחיש הבסיס )העיקרי( מפעיל את התרחיש המוכל. התרחיש המוכל כולל בדרך כלל 
פונקציונליות כללית או רב־שימושית, שיכולה לשמש לתרחישים אחרים. כלומר במקום 
לכלול את אותה פונקציונליות )כללית( בתרחישי שימוש רבים, מגדירים אותה כתרחיש 
לשימוש כללי, שבו ייעשה שימוש בתרחישי שימוש אחרים הזקוקים לפונקציונליות זו. 

השימוש  התרחיש  את  כולל  רכישה"  "בצע  התרחיש  הכלה:  קשר  מדגים   8.24 תרשים 
"בדוק ואשר אשראי" שהוא תרחיש כללי שיכול לשמש תרחישי שימוש שונים.

תרשים 8.24: דוגמה של קשר הכלה )include( בין תרחישים.
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להלן שני הבדלים בין תרחיש הרחבה ותרחיש הכלה:

שלא כמו תרחיש הרחבה, שהפעלתו במסגרת תרחיש הבסיס אופציונלית, תרחיש    0

תמיד במסגרת תרחיש הבסיס שהוא מוכל בו, כלומר הפונקציונליות  מופעל  הכלה 
שלו היא חלק אינטגרלי של תרחיש הבסיס.

שלא כמו תרחיש הרחבה, שאינו יכול להתבצע בפני עצמו אלא להיות מופעל על־ידי    0

תרחיש בסיס, תרחיש הכלה יכול להיות מופעל כתרחיש עצמאי, כלומר ללא קשר 
לעובדה שתרחישי שימוש אחרים מכילים גם אותו. בדוגמה של תרשים 8.24 התרחיש 

"בדוק ואשר אשראי" יכול להיות מופעל גם ללא קשר לביצוע רכישה.

 )generalization( ג. קשר הכללה

משמש כאשר תרחיש השימוש ניתן לביצוע בצורות שונות; כל וריאציה היא התמחות 
)specialization( של תרחיש השימוש. הדבר מודגם בתרשים 8.25: תרחיש השימוש "בצע 
תשלום" יכול להתבצע באמצעי תשלום שונים, שהם התמחויות של תשלום. שימו לב 

שכאן ראשי החץ מצביעים מהפרטי לכללי, וראש החץ הוא משולש חלול.

 .)generalization( תרשים 8.25: דוגמה של קשרי הכללה
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ואיך  בין תרחישי שימוש  ליישם קשרים  יש  לדעת אם  לעתים קשה  כי  נאמר  לסיכום 
ליישם אותם, ובפרט קשרי הרחבה וקשרי הכלה. כללי האצבע אומרים:

יוצאת  פונקציונליות  עבור  קיים,  שימוש  תרחיש  של  ִגרסה  למדל  היא  הכוונה  אם    0

דופן שלא קיימת בזכות עצמה אלא דרושה רק עבור חלק מהמקרים, הגדירו תרחיש 
הרחבה של תרחיש השימוש הקיים. 

אם הכוונה להכפיל פונקציונליות, כלומר להשתמש באותה פונקציונליות בתרחישי    0

בכל  אליו  הכלה  קשר  וצרו  הכלה  כתרחיש  זו  פונקציונליות  הגדירו  רבים,  שימוש 
תרחיש שימוש שזקוק לו.    

נחזור לנושא זה גם במסגרת תיאור תרחישי השימוש.

תיאור של תרחיש שימוש    8.3.1.3

כאמור תרשים של תרחיש שימוש הוא פשוט ואין בו מידע רב. )למעשה במקום תרשימים 
דו־טורית שבכל שורה רשום שם של תרחיש  אפשר היה להסתפק ברשימה או טבלה 
אופן  את  המפרט  תיאור  משלים  התרשים  את  המעורבים.(  השחקנים  ושמות  שימוש 
ביצוע תרחיש השימוש ומספק נתונים נוספים. ב־UML לא מוגדרת דרך אחת לתיאור 
בצורה  להיות  יכול  שימוש  תרחיש  של  תיאור  שונות.  אפשרויות  ויש  שימוש  תרחישי 
מילולית בשפה טבעית או במתכונת יותר מובנית כגון טבלה, תרשים מובנה או שילוב 

שלהם, תלוי במורכבות של תרחיש השימוש. 
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טבלה 8.1 היא דוגמה של תבנית אפשרית לתיאור תרחיש שימוש בצורה דמוית טבלה.

טבלה 8.1: תיאור תרחיש שימוש

:Use Case Nameכאן יירשם שם תרחיש השימוש. 

:)Actor)sשמות השחקנים המשתתפים בתרחיש השימוש.

Referencesקישורים למסמכי דרישות וכדומה. 

:Triggerמה יגרום להפעלת תרחיש השימוש.

תיאור מילולי קצר המסביר את מטרת תרחיש השימוש. תיאור 
קצר זה יורחב בהמשך לתיאור מפורט. ראו בהמשך הטבלה. 

Brief description:

זה החלק העיקרי של תיאור תרחיש השימוש. מטרתו לתאר 
את רצף הפעולות המבוצעות. אפשר להתייחס לתיאור לוגיקת 

התהליך וגם לקלטים, לפלטים ולנתונים המעורבים בתרחיש 
השימוש.49 

בתיאור תרחיש השימוש, נהוג להבחין בין שני חלקים:
.)main course of events( תיאור הפעילויות העיקריות  .1
 alternate( תיאור פעילויות יוצאות דופן, לא עיקריות   .2

courses(, או שמתבצעות במצבי שגיאה.
התיאור המפורט יכול להיעשות בטכניקות שונות: 

אם תרחיש השימוש פשוט, אפשר להסתפק בתיאור מילולי    0

)אך מפורט יותר מהתיאור הקצר(.
אם תרחיש השימוש מורכב וכולל תהליך לוגי לא פשוט,    0

.)pseudo-code( אפשר לתאר אותו בכתיבה מובנית
אפשר להשתמש בטכניקות לתיאור לוגי של תהליכי מחשב,    0

כגון תרשים זרימה. ב־UML נכללת שיטה בשם תרשים 
פעילויות )Activity Diagram(; זהו תרשים זרימה עם 

הרחבות מסוימות. את השיטה הזו נכיר בהמשך פרק זה 
בסעיף 8.3.2.

Detailed description:
1.  Main course of 

events: 

2.  Alternate courses:

:Pre-conditionsתנאי קדם שצריכים להתקיים טרם ביצוע תרחיש השימוש. 

:Post-conditionsתנאים שחייבים להתקיים לאחר השלמת תרחיש השימוש.

:Commentsהערות והסברים נוספים אם יש צורך.

למעשה הפרטים יכולים להיות דומים לפרטים שנכללו בתיאורים של תהליכי מחשב, כפי שתואר   49
ביחידה 2 פרק 2.4, או של טרנזקציות, כפי שתואר ביחידה 6 פרק 6.1.
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להלן דוגמה של תיאור תרחיש השימוש "הפק דוח השמעות בפועל" של מערכת "תכניות 
המוזיקה ברדיו" )ראו טבלה 8.2(. התרשים של תרחיש שימוש זה הוצג בתרשים 8.21ו. 
בדוגמה זו )פשוטה יחסית( התיאור המפורט של תרחיש השימוש מוצג במעין דו־שיח 
בין המשתמש למערכת. כאמור אפשר לתאר תרחישי שימוש בטכניקות שונות וברמות 
פירוט שונות. לאחר שנכיר את טכניקת תרשים פעילות )Activity diagram( נדגים תיאור 

של תרחיש שימוש גם באמצעותה. 

טבלה 8.2: תרחיש שימוש של "הפק דוח" השמעות בפועל

:Use Case Nameהפק דוח השמעות בפועל.

:)Actor)sמנהל המוזיקה, אקו"ם.

תרחיש השימוש יופעל כאשר מנהל תכניות המוזיקה יתבקש 
להגיש דוח על השמעות בפועל; בדרך כלל פעם בחודש.

Trigger:

:Referencesהפניה לתרשים תרחיש השימוש: תרשים 8.22

תחנת הרדיו משמיעה יצירות מוזיקליות שונות בתכניות 
המוזיקה המשודרות במשך העונה. מעת לעת יש להפיק 

דוחות השמעה של יצירות מוזיקליות שיופץ לאקו"ם, לצורך 
התחשבנות על תשלום התמלוגים ליוצרים.

Brief description:

Detailed descriptionפעולת המשתמשתגובת המערכת
1.  Main course of 

events:

צעד 2: המערכת מציגה מסך 
קלט למשתמש

צעד 1: מנהל המוזיקה 
מפעיל את תרחיש השימוש 

צעד 3: מנהל המוזיקה 
מזין באמצעות מסך הקלט 

פרמטרים להפקת הדוח, 
ובהם: טווח תאריכי הדוח; 

הפרטים שהדוח יכלול 
על כל יצירה שהושמעה 

)כגון תאריך השמעה, שם 
התכנית, שם היצירה(; 

סדר המיון של הדוח )כגון 
לפי תאריך השמעה ושם 
יצירה(; צורת הדוח )כגון 

מודפס או קובץ(.
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מנהל תכניות המוזיקה יכול לתת הרשאה להפעלת תרחיש 
השימוש לבעלי תפקידים מסוימים בתחנה.

Comments: צעד 4: המערכת שולפת מבסיס 
הנתונים שלה את רשומות 

ההשמעות בטווח התאריכים 
שנקלט ואת פרטי היצירות 

שהושמעו, ועורכת את הדוח 
על־פי הדרישות שנקלטו. 

אם הוזן טווח תאריכים לא תקין, תופק הודעת שגיאה על מסך 
המשתמש. 

2.  Alternate courses:

:Pre-conditionsתחנת הרדיו מקושרת לקטלוג היצירות ולקטלוג הפרסומות.

:Post-conditionsנוצר דוח השמעות בפועל.

כפי שנאמר, התהליך של ניתוח ומידול פונקציונלי של מערכת בשיטת תרחישי שימוש 
יישום  תוך  הפונקציונלית,  הפיתוח  בגישת  הקודמות  ביחידות  שנלמד  לתהליך  דומה 
אותן טכניקות של חקר דרישות המשתמשים. בתהליך זה מנתח המערכת בסיוע נציגי 
בקשת המשתמשים  על־פי  המשתמשים מאתר את תהליכי המחשב שהמערכת תבצע 
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כל אחד מהתרחישים מאתר מנתח המערכות  עבור  ומגדיר אותם כתרחישי השימוש. 
את המשתמשים בו ומגדיר אותם כשחקנים. בשלב ראשון יוצרים את תרשימי תרחישי 
השימוש הרגילים וכן תיאור ראשוני שלהם )ראשוני משמעו שלא בהכרח מפרטים את 
תרחישי  על  עוברים  שני  בשלב  הכללי(.  בתיאור  להסתפק  אפשר  התרחיש אלא  פרטי 
השימוש, בוחנים אותם לעומק ומחליטים אם יש צורך לשנות את הפונקציונליות שלהם 

וכתוצאה מכך להוסיף תרחישים מתאימים: קשרי הרחבה, הכלה והכללה.

אחרים  שימוש  תרחישי  שגם  פונקציונליות  כולל  שימוש  שתרחיש  מבחינים  אם    0

להגדיר  השימוש,  מתרחיש  הזו  הפונקציונליות  את  להוציא  אפשר  אותה,  דורשים 
מתרחישי  ההכלה  קשרי  את  להוסיף  זאת  ובעקבות  כללי,  לשימוש  כתרחיש  אותה 

השימוש לתרחיש השימוש הכללי.

במקרים  רק  שנדרשת  ספציפית  פונקציונליות  כולל  שימוש  מבחינים שתרחיש  אם    0

מסוימים, אפשר להוציא אותה מתרחיש השימוש ולהגדירה כתרחיש שימוש נפרד, 
ואז לקשור אותה לתרחיש השימוש הראשון בקשר הרחבה. 

הגרסאות  את  להגדיר  אפשר  שונות,  בגרסאות  לביצוע  ניתן  השימוש  תרחיש  אם    0

כתרחישים מתמחים ולקשור אותם לתרחיש הכללי. 

והגדרת  ותיאורים  תרשימים  יצירת  שימוש,  תרחישי  הגדרת  של  התהליך  כל  כאמור 
קשרים בין תרחישי שימוש הוא איטרטיבי ומתבצע בשיתוף ובאינטראקציה בין מנתח 

המערכת והמשתמשים או נציגיהם. 

Activity Diagram — תרשים פעילות   8.3.2
תרשים פעילות הוא הרחבה של תרשים זרימה )flowchart(.50 כמו תרשים זרימה, תרשים 
פעילות מתאר את זרימת הביצוע של פעילויות, תוך שימוש בתבניות של תכנות מובנה. 

אך נוסף על כך, תרשים פעילות יכול להציג גם פעילויות שמתרחשות במקביל. 

זרימה של תכנית, אפשר להשתמש בתרשימי פעילות למטרות שונות.51  כמו תרשימי 
נשתמש בשיטה זו להדגמת תיאור מפורט של תרחישי שימוש. 

תרשים פעילות, כמו תרשים זרימה, מורכב ממלבנים המייצגים כל אחד ביצוע פעילות 
קווים עם ראש חץ; תנאי  בין הפעילויות מתואר באמצעות  מסוימת בתהליך. המעבר 

על תרשים זרימה למדנו ביחידה 2 סעיף 2.3.6.  50
בספר זה השתמשנו בטכניקה של תרשימי זרימה בין היתר לתיאור לוגי של תהליכי מחשב; ראו   51

יחידה 2 סעיף 2.3.6.



UML ו־ יחידה 8  0  ניתוח מערכת מידע בגישה המונחית עצמים 

91

הסתעפות או כניסה ללולאה מתוארים באמצעות מעוין, שבו נרשם התנאי שיש לבדוק 
בכניסה להסתעפות, או תנאי היציאה מהלולאה. בשונה מתרשים זרימה, ההתחלה של 
תרשים פעילות מסומנת בעיגול מושחר קטן, וסיום הפעילות בעיגול מושחר קטן כפול. 
עבור מידול פעילויות שנעשות במקביל נוספו שני סימנים מיוחדים )שלא היו בתרשים 

זרימה( המוצגים להלן:

המשמעות סימון

מזלג )Fork( — מסמן פיצול למספר פעילויות מקבילות. בדוגמה זו, לאחר 
ביצוע הפעילות במלבן שלפני החץ העליון )לא מוצג(, הפעילויות במלבנים 

שאחרי החצים התחתונים יתבצעו במקביל.

צימוד )Join( — מסמן איחוד של מספר פעילויות לפעילות אחת. הפעולה 
שאחרי החץ התחתון תתבצע לאחר השלמת כל הפעילויות הקודמות לה.

היררכית: אם התהליך  זרימה, גם תרשימי פעילות אפשר להציג בצורה  כמו בתרשימי 
המתואר מורכב מאוד ותיאורו בתרשים עשוי להשתרע על יותר מדף נייר או מסך מחשב 
אחד, אפשר ליצור כמה תרשימים עם קשר היררכי ביניהם, וכך יהיה תרשים ראשי כללי 
כולל  מהם  אחד  שכל  משניים,  פעילות  לתרשימי  הפניות  ובו  התהליך  כלל  של  ופשוט 
פעילויות מתאימות. ההפניה נעשית באמצעות מלבן מודגש )להבדיל ממלבן רגיל( שבו 
נרשם: בצע "שם תהליך משנה" )"do "activity name(. אם תהליך משנה מסוים מורכב 
באופן  נפרד.  פעילות  בתרשים  שיתוארו  פעולות  סדרת  ממנו  גם  להוציא  אפשר  מדי, 
זה יכולה להתקבל היררכיה של תרשימי פעילות, החל בתרשים פעילות כללי של כלל 

התהליך וכלה בתיאורים מפורטים של תהליכי משנה.

מוזיקה  תכנית  של  לשידור  ההכנה  תהליך  עבור  פעילות  תרשים  מדגים   8.26 תרשים 
חדשה.
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לאחר שהכרנו את תרשים הפעילות, נחזור ונדגים תרחיש שימוש על כל חלקיו. תרחיש 
השימוש המודגם הוא של מערכת "תכניות מוזיקה ברדיו" שעוסק בשיבוץ תכניות, כלומר 
 8.27 מוסיקה מסוימת. תרשים  בשידור של תכנית  מוזיקליות שיושמעו  יצירות  שיבוץ 
מציג את תרשים תרחיש השימוש, אחריו מוצג תיאור תרחיש השימוש, הכולל גם תיאור 

לוגי של התהליך באמצעות תרשים פעילות.

תרשים 8.26: דוגמה של תרשים פעילות. 

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע -יח' 8  

איור  8-26

10645 ביצוע: רונית בורלא

קבע מועד
לשידור התכנית

בחר תכנית מוזיקה

פנה למפרמי�
או� בקשות

מאזיני�
פר� התכנית

בתקשורת

ערו	 התכנית

שדר את התכנית
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תרשים 8.27: תרשים תרחיש השימוש "שיבוץ תכניות".

להלן תיאור תרחיש השימוש )ראו טבלה 8.3(.

טבלה 8.3: תרחיש שימוש של מערכת "שיבוץ תכנית"

שיבוץ תכנית.שם תרחיש השימוש:

עורך תכניות, מאזינים.שחקנים:

:)trigger( כאשר עורך תכניות המוזיקה מעוניין לשבץ יצירות מוזיקליות עורר
לקראת שידור של תכנית.

ראו תרשים תרחיש השימוש בתרשים 8.27.הפניות:

תיאור קצר:
מטרת תרחיש השימוש לאפשר לעורך תכניות המוזיקה לשבץ יצירות מוזיקליות 

בשידור של התכנית במועד מסוים. השיבוץ יתבסס על אופי התכנית )סוגי המוזיקה 
המתאימים(, על השמעות קודמות של יצירות בתכנית זו במשך העונה ועל בקשות 

מאזינים. על־פי כל אלה מחליט העורך אילו יצירות יושמעו בשידור המתוכנן.

תיאור לוגי של תרחיש השימוש באמצעות תרשים פעילויות תיאור מפורט
מוצג בתרשים 8.28. תיאור נוסף מפורט בסעיף הערות להלן.

תכנית המוזיקה קיימת; מתוכנן שידור של התכנית בתאריך תנאי קדם
המסוים; סטטוס התכנית "טרם שובצה".

כל המאזינים שביקשו להשמיע יצירות ששובצו לשידור בתכנית תנאי סיום
קיבלו הודעה על מועד השידור.
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הערות:
)מכלל תכניות  בוחר שם תכנית  כך: העורך  ייעשה  יצירות להשמעה בתכנית  שיבוץ    0

המוזיקה בעונה( דרך מסך קלט-פלט ותאריך שידור מתוכנן של התכנית. בתגובה תציג 
יש לאפשר את  )כי  היצירות שכבר שובצו  ואת רשימת  המערכת את פרטי התכנית 

ביצוע השיבוץ בהזדמנויות שונות ולא דווקא בבת אחת.(
השיבוץ,  את  לשנות  מעוניין  והעורך  "שובצה"  בסטטוס  היא  שנבחרה  התכנית  אם    0

יופעל תרחיש ההרחבה )»extend«( "שינוי שיבוץ תכנית ששובצה"; בתרחיש המורחב 
המערכת  תחזור  זאת  ובעקבות  יותר,  או  אחת  יצירה  של  קיים  שיבוץ  יבטל  העורך 

לביצוע תרחיש השימוש העיקרי.
בתוכנית  לשידור  יצירות שמתאימות  פרטי  )א(  על המסך:  תציג המערכת  זה  בשלב    0

הושמעו  שכבר  היצירות  פרטי  )ב(  הרדיו(;  תחנת  של  היצירות  במאגר  )שקיימות  זו 
במסגרת שידורים קודמים של תכנית זו במשך העונה. 

 )»extend«( אם יש בקשות מאזינים להשמעת יצירות בתכנית זו, יופעל תרחיש ההרחבה   0

היצירות  פרטי  מסך  אותו  על  יוצגו  זו  מהרחבה  כתוצאה  מאזינים".  בבקשות  "עיין 
שמאזינים ביקשו להשמיע בתכנית זו בטווח תאריכים שביקשו.

יוכל לבחור )בעזרת סימון מתאים ברשימות השונות שעל  בשלב זה, עורך התכניות    0

המסך( יצירות שברצונו לשבץ לתכנית. כל יצירה שנבחרה תתוסף לרשימת היצירות 
ששובצו להשמעה. כמו כן יוצג על המסך כמה זמן שידור פנוי נותר לשיבוץ יצירות 

נוספות.
בעקבות בחירת יצירה לפי בקשת מאזין יופעל תרחיש הכלה )»include«( "הפק הודעה    0

למאזין". ההודעה שתישלח למאזין בדוא"ל או במסרון )לפי בחירת המאזין הרשומה 
בבקשתו(, תכלול את מועד ההשמעה המתוכנן.

בתום שיבוץ תכנית יוכל העורך לשנות את סטטוס התכנית לסטטוס "שובצה"; כן ישתנה 
הסטטוס אם יתרת הזמן הפנוי לשיבוץ התאפסה.

תרשים 8.28: תרשים פעילויות של תרחיש השימוש "שיבוץ תכנית".
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עדכ� ב�י� הנתוני� בבקשות
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הפעל תרחיש:
"הפק הודעה למאזי�"



ועיצוב מערכות מידע  0  כרך ג ניתוח   , ן ו תכנ

96

תרחישי טרנזקציות   8.3.3
הוא  יתרון אחד  וחסרונות.  יתרונות  יש  גם לשיטת תרחישי השימוש  לכל שיטה,  כמו 
תרשים פשוט שעליו היא מבוססת. אולם תרשים פשוט הוא גם חיסרון: התרשים לא 
מספק מידע רב וללא תיאור תרחיש השימוש אין לו כמעט ערך משל עצמו. חיסרון נוסף 
קל  ראינו שלא  בין התרחישים.  והכללה  הכלה  הרחבה,  קשרי  בהגדרת  הוא  זו  בשיטה 
להבחין מתי יש לפצל תרחישים קיימים ולהגדיר תרחישי עזר שישמשו לצורך הרחבה, 

הכלה או הכללה של תרחישים אחרים.

 UML שיטת תרחישי השימוש נפוצה בעיקר מפני שהיא חלק מקבוצת הטכניקות של 
שנחשבת שפה סטנדרטית בפיתוח תוכנה בגישת העצמים. אולם כבר ראינו שבשיטה זו 

אין למעשה דבר ייחודי לגישת העצמים.52 

בסעיף זה נכיר שיטה נוספת לניתוח ומידול פונקציונלי — תרחישי טרנזקציות. השיטה 
פותחה בידי שובל, מחבר ספר זה, ויכולה להחליף את שיטת תרחישי השימוש. השיטה 
)שאינה חלק מ־UML( מבוססת על תרשימי טרנזקציות )שנלמדו ביחידה 6 פרק 6.1(, 
תוך ביצוע שינויים מסוימים כך שיתאימו לגישה המונחית עצמים. באותו פרק למדנו 
לנתח מערכת מידע באמצעות תרשימי טרנזקציות ללא שימוש בתרשימי DFD. כלומר, 
את  להגדיר  שאפשר  למדנו  לטרנזקציות,  אותם  ולפרק   DFD תרשימי  ליצור  במקום 
הטרנזקציות ישירות על סמך דרישות המשתמשים. מבחינה זו הניתוח באמצעות תרשימי 
טרנזקציות דומה לניתוח באמצעות תרחישי שימוש. מבחינה פונקציונלית, ההגדרה של 
טרנזקציה שקולה להגדרה של תרחיש שימוש; ההבדלים הם בשיטות, כלומר בתרשימים 

ובמרכיביהם.

כפי שראינו, תרשימי טרנזקציות מפורטים הרבה יותר מתרשימי תרחישי שימוש. להלן 
השוואה קצרה ביניהן: 

בעוד שתרשים של תרחיש שימוש כולל בדרך כלל תרחיש אחד )אליפסה( שמבטא  א. 
את כל הפונקציונליות של תרחיש השימוש, ורק במקרים מסוימים יש קשרי הרחבה, 
פונקציות  לכלול  יכול  טרנזקציה  תרשים  אחרים,  תרחישים  של  הכללה  או  הכלה 
אחדות )עיגולים( המקושרות ביניהן, שכל אחת מהן מבצעת חלק מהפונקציונליות 

של הטרנזקציה.  

UML ואומצה על ידי מפתחי השיטה כאמצעי למידול  כאמור השיטה פותחה שנים רבות לפני   52
פונקציונלי.
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אפשר  הטרנזקציות  בשיטת  אך  שחקנים,  או  חיצוניות  ישויות  יש  השיטות  בשתי  ב. 
מניעה  אין  כי  משמעותי  אינו  ההבדל  כאן  אמת.  וזמן  זמן  ישויות  בין  גם  להבחין 
להשתמש בתרחיש שימוש בצלמית של שחקן לייצוג כל סוג של ישות חיצונית, כולל 

זמן וזמן אמת.

בהם  שומרים  או  נתונים  מהם  ששולפים  נתונים  מאגרי  כולל  טרנזקציה  תרשים  ג. 
נתונים שנוצרים באמצעות הטרנזקציה, ואילו בתרחישי שימוש אין בכלל התייחסות 
לנתונים. אולם בניגוד לטרנזקציות, בגישה המונחית עצמים אין מאגרי נתונים. לכן 
לשם התאמת שיטת הטרנזקציות לגישה המונחית עצמים, יש לבצע שינוי מתאים: 

במקום מאגרי נתונים יש להגדיר מחלקות נתונים. נפרט זאת בהמשך הפרק.

בתרשימי הטרנזקציות הקשרים בין מרכיבי הטרנזקציה הם זרמי מידע שמעבירים  ד. 
נתונים ממקורות ליעדים; לעומת זאת בתרשימי תרחישי השימוש הקווים המקשרים 
רק  אלא  נתונים  העברת  מגדירים  ואינם  מכוונים  אינם  לתרחישים  השחקנים  בין 

מציינים שיש קשר כלשהו בין השחקנים לתרחישים.

בתרחישי שימוש אפשר להגדיר קשרי הרחבה, הכלה והכללה בין תרחישים. מונחים  ה. 
אלה אינם קיימים בטרנזקציות, אך גם אינם נחוצים; את מקומם ממלאות הפונקציות 

המרכיבות את הטרנזקציה. להלן פירוט:
קשר הרחבה. כאמור קשר כזה נדרש כאשר רוצים לאפשר פונקציונליות ספציפית    0

הספציפית  הפונקציונליות  מסוימים;  במקרים  רק  שתתבצע  שימוש,  לתרחיש 
ידי  על  כזה  מצב  לבטא  אפשר  טרנזקציה  בתרשים  הרחבה.  כתרחיש  מוגדרת 
אחרת  פונקציה  על־ידי  שתופעל  הטרנזקציה(  מן  חלק  )שהיא  פונקציה  הגדרת 
של הטרנזקציה כאשר יתקיים התנאי המתאים. כלומר ההרחבה נכללת בתרשים 
בין היתר אם מתקיים התנאי להפעלת  ובתיאור הלוגי של הטרנזקציה, שבודק 

פונקציה מסוימת. 
לכלול  שונים  שימוש  לתרחישי  לאפשר  כדי  נדרש  כזה  קשר  הכלה.  קשר    0

פונקציונליות כללית; במקום להגדיר את הפונקציונליות הכללית שוב ושוב בכל 
שימוש  כתרחיש  אחת  פעם  מוגדרת  היא  לה,  הזקוק  השימוש  מתרחישי  אחד 
כללי ומקושרת לכל תרחיש הזקוק לה בקשר של הכלה. למעשה דבר זה קיים גם 
כללי כאחת מהפונקציות  לשימוש  פונקציה  לכלול  בשיטת הטרנזקציות: אפשר 
של הטרנזקציה הזקוקה לה. היישום )תכנות( של הפונקציה לשימוש כללי ייעשה 
התרשימים  מבחינת  אותה.  תכלול  לה  הזקוקה  טרנזקציה  וכל  אחת,  פעם  רק 
אין כמעט הבדל: בתרשים תרחיש שימוש קשר הכלה מסומן בקו עם ראש חץ 
מהתרחיש )הרגיל( לתרחיש הכללי )שעליו כתוב »include«(; בתרשים טרנזקציה 

הקשר מסומן בזרם מידע המצביע לעבר הפונקציה הזו.    
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קשר הכללה. קשר כזה נדרש כאשר אפשר לבצע את תרחיש השימוש בווריאציות    0

שונות. בשיטת הטרנזקציות ניתן לבצע זאת בייצוג כל וריאציה באמצעות פונקציה 
מתאימה שיוצאת מהפונקציה הכללית; כלומר מהפונקציה הכללית יוצאים זרמי 
על־ידי  תופעל  המתאימה  הפונקציה  המתאימות.  מהפונקציות  אחת  לכל  מידע 

הפונקציה הכללית על־פי תנאי לוגי מתאים שהוא חלק מהפונקציה הכללית.   

אין ספק שתרשים טרנזקציה מפורט וכולל פרטים חיוניים רבים להבנת הפונקציונליות, 
בעוד שתרשים של תרחיש שימוש כולל מעט מאוד.53 

באשר לתיאורים המלווים את התרשימים: תיאור של טרנזקציה נועד רק להשלים פרטים 
והסברים למה שמוצג בתרשים; תרומתו העיקרית היא בהגדרת הלוגיקה של התהליך. 
ערך  אין כמעט  בלעדיו  ובעצם  ביותר,  חיוני  זאת, התיאור של תרחיש שימוש  לעומת 
לתרשים. כיוון שתרשים תרחיש השימוש לא כולל פרטים, יש חשש שהתיאור המלווה 
כיוון שהתרשים  לדוגמה,  על התרחיש.  לדעת  הפרטים שצריך  כל  יכלול את  לא  אותו 
לא כולל דבר על נתונים, יש חשש שגם התיאור לא יתייחס לנתונים הנדרשים לביצוע 

הפונקציונליות של התרחיש. כך גם לגבי קלטים ופלטים.

מערכת  של  פונקציונלי  לניתוח  הטרנזקציות  בשיטת  להשתמש  יהיה  שאפשר  כדי 
המפותחת בגישה המונחית עצמים, יש לשנות במידת מה את הטרנזקציות. נזכור שאחד 
עצמים,  המונחית  בגישה  קיים  לא  המונח  נתונים.  מאגרי  הוא  הטרנזקציות  ממרכיבי 
מפני שמודל הנתונים שבה מורכב ממחלקות עצמים. השינוי הנדרש קל לביצוע: במקום 
להתייחס בטרנזקציות למאגרי נתונים, נתייחס למחלקות עצמים. נזכור שהמונח מאגר 
נתונים משמעו אוסף של נתונים מסוג מסוים; הדבר נכון גם לגבי המונח מחלקת עצמים. 
אם כך, בעת הגדרת הטרנזקציות של המערכת, נכלול בהן במקום מאגרי נתונים מחלקות 

עצמים שהפונקציות של הטרנזקציות שולפות מהם נתונים או מעדכנות אותן. 

דבר זה קל יחסית לביצוע אם מניחים שלפני ביצוע הניתוח הפונקציונלי בוצע כבר ניתוח 
מבנה הנתונים ונבנה תרשים המחלקות, כפי שאכן למדנו בפרק הקודם. כלומר בתהליך 
ניתוח והגדרת הדרישות הפונקציונליות, כאשר מנתח המערכת מגדיר כל טרנזקציה, בין 
היתר הוא מחליט אילו מהמחלקות שבתרשים המחלקות רלוונטית לטרנזקציה לצורך 
כוללות מחלקות  הנוצרות  כיוון שהטרנזקציות  מזאת,  יתרה  נתונים.  עדכון  או  שליפת 
שלקּוחות מתרשים המחלקות של המערכת, אפשר לבצע גם בדיקת תקינות ושלמות של 

שני המודלים במטרה להבטיח שני דברים: 

דוגמאות של תרשימי תרחישי טרנזקציות יוצגו בהמשך.  53
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טרנזקציה כוללת רק מחלקות שהוגדרו בתרשים המחלקות. א. 
שליפה  לצורכי  אחת  טרנזקציה  בלפחות  מופיעה  המחלקות  בתרשים  מחלקה  כל  ב.  

ועדכון. 

בדיקה זו יכולה להתבצע בתום שלב הניתוח והגדרת כל הטרנזקציות. אם מסתבר שיש 
מחלקה בתרשים המחלקות שאין אף טרנזקציה שמעדכנת אותה או אין אף טרנזקציה 
ויש  נתונים, משמע שלפחות אחד משני המודלים אינו שלם או תקין  ששולפת ממנה 
לתקן את תרשים המחלקות, למשל להוסיף או לגרוע מחלקות, עם כל השינויים הנוספים 
הכרוכים בכך. אפשרות אחרת היא לשנות את ההגדרות של הטרנזקציות, ובכך יתקיימו 

תנאי הבדיקה שפורטו קודם. 

בתרשים  גם  נשתמש   ,UML של  השימוש  תרחישי  שיטת  עם  מתואמים  להיות  כדי 
הטרנזקציות בסימול של שחקן לייצוג ישויות חיצוניות לסוגיהן. )באותה מידה אפשר גם 
להשתמש בסימן האליפסה במקום העיגול, אך אין זה מהותי.( כאמור בשל ההתאמות של 

תרשימי הטרנזקציות לגישת העצמים, השיטה מכונה תרחישי טרנזקציות.

תרשים 8.29 מציג תרשימים של מספר תרחישי טרנזקציות של מערכת "תכניות המוזיקה 
ברדיו", השקולים לתרחישי השימוש שתרשימיהם הוצגו בתרשים 8.21.  

טרנזקציה.  תרחיש  אותו  של  תרשימים  שני  הכוללת  נוספת  דוגמה  מציג   8.30 תרשים 
מדובר בתרחיש של השאלת ספרים )ראו דוגמה מקורית ביחידה 7 סעיף 7.4.2(. חלק א 
מוצג  זכאות"  "בדוק  התרחיש  זו  בדוגמה  השימוש.  תרחיש  תרשים  הוא  התרשים  של 
נניח  הדוגמה  לצורך  השאלה".  "בצע  העיקרי  התרחיש  של   )extend( מרחיב  כתרחיש 
שבדיקת זכאות נעשית רק עבור קורא שאינו סטודנט; כלומר במהלך הרגיל של תרחיש 
שימוש זה מבצעים רק את תרחיש ביצוע ההשאלה, וההרחבה נעשית רק עבור המקרים 
שנזכרים מעלה. חלק ב של התרשים מציג תרשים תרחיש הטרנזקציה. כאן הפונקציה 
זכאות" היא חלק מהטרנזקציה; אפשר להניח שבעקבות קריאת כרטיס הקורא  "בדוק 
תדע הפונקציה אם מדובר בסטודנט. אם כן, הפונקציה לא תבצע בדיקה; אם לא, היא 
ובעקבות זאת תופעל פונקציית  תבצע את הבדיקה )שאינה מפורטת בתרשים כמובן( 
בוצע  הפונקציונלי  הניתוח  הניחו שלפני  למחלקות שבתרשים:  בנוגע  ביצוע ההשאלה. 

ניתוח מבנה הנתונים ונבנה תרשים מחלקות שכולל את המחלקות המוצגות בתרשים. 

מובאת  לא  גם  )ולכן  השיטות  בין שתי  הבדל משמעותי  אין  לתיאור התרחיש,  באשר 
דוגמה לכך(. ככלל אפשר להשתמש בתבנית התיאור של תרחישי שימוש או בתבנית של 
תיאורי טרנזקציות, כפי שנלמד ביחידה 6 פרק 6.1, או בכל תבנית אחרת. חשוב לזכור 
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המורכבות של הטרנזקציה.  לרמת  מותאמת  להיות  צריכה  הפירוט של התיאור  שרמת 
וכן, שהתיאור צריך להגדיר את הלוגיקה של תרחיש הטרנזקציה, כיוון שהוא יהיה בסיס 

חשוב לעיצוב התוכנה, כפי שנלמד ביחידה 9. 

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע -יח' 8  

איור   8-29 חלק א

10645 ביצוע: רונית בורלא

יצירות מוזיקליות

א

ב

ג

בקשות מאזיני�

יצירות מוזיקליות
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ק
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קטלוגי�
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פ
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ציר
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יצירות מוזיקליות
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יצי
טי 

פר

שת
בוק

מ
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רה
יצי
טי 

פר
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בוק

מ

תכניות מוזיקה

פרטי תכנית 

מבוקשת

תרשים 8.29: תרשימים של תרחישי טרנזקציות במערכת "תכניות המוזיקה ברדיו".
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תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע -יח' 8  

איור   8-29 המשך איור

10645 ביצוע: רונית בורלא

עובדי רדיו

מנהל
המוזיקה
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ת
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ה
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תרשים 8.29 )המשך(: תרשימים של תרחישי טרנזקציות במערכת "תכניות המוזיקה ברדיו".
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תרשים 8.30: תרשימים של תרחיש שימוש ותרחיש טרנזקציה "השאלת ספרים".

תכנון ניתוח ועיצוב מערכות מידע -יח' 8  

איור   8-30

10645 ביצוע: רונית בורלא

בצע השאלה

עותקי �פרי�
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פרטי כרטי� קוראזכאות/אי	זכאות

א

ב

פרטי קורא

תדפי� ההשאלה

�פרקורא

בצע השאלה

«extend»
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מילון נתונים של תרחישי הטרנזקציות

על  שונים  פרטים  שיכלול  נתונים  מילון  ליצור  מאפשרת  הטרנזקציות  תרחישי  שיטת 
הטרנזקציות )שאינם נכללים בתיאורי הטרנזקציות(. על מילון נתונים, תפקידיו ומבנהו, 
למדנו ביחידה 5 פרק 5.2. אחד השימושים החשובים של מילון נתונים הוא הגדרת רכיבי 
הנתונים על זרמי הנתונים של הטרנזקציות. לפי רכיבי הנתונים של זרמי הקלט והפלט 
אפשר יהיה להגדיר את הקלטים והפלטים של המערכת, ולפי רכיבי הנתונים של זרמי 
הקריאה והכתיבה אפשר יהיה להגדיר את פעולות השליפה והעדכון של בסיס הנתונים. 

ביחידה 9 נראה כיצד דברים אלה באים לידי ביטוי בשלב עיצוב המערכת. 

מילון נתונים של תרחישי הטרנזקציות פשוט יותר ממילון הנתונים שהכרנו ביחידה 5 
)כי שם עסקנו בתרשימי DFD ואילו כאן רק בתרשימי טרנזקציות(. הוא מורכב משלוש 

טבלאות בלבד כפי שמוצג להלן:

טבלת מרכיבי הטרנזקציות:

שם המרכיב סוג מרכיב זיהוי מרכיב מספר טרנזקציה

טבלת רכיבי הנתונים:

אורך סוג נתון תיאור שם רכיב נתונים

טבלת רכיבי נתונים של זרמי מידע:

היעד המקור
שם רכיב 

סוג נתונים
מרכיב

זיהוי 
מרכיב

מספר 
טרנזקציה

סוג 
מרכיב

זיהוי 
מרכיב

מספר 
טרנזקציה

בטבלת מרכיבי הטרנזקציות כל רשומה היא של מרכיב כלשהו בטרנזקציה כלשהי.    0

זיהוי  ניתן מספר  לכל טרנזקציה  בקו.  מורכב מהתכונות המודגשות  מפתח הטבלה 
 ,Actor קיצור של A :סתמי(. מזהים כל מרכיב בטרנזקציה בסוג; הסוגים האפשריים(
F קיצור של C ,Function קיצור של Class; לכל סוג מרכיב בטרנזקציה ניתן מספר 
)כגון מספר פונקציה או מספר מחלקה(. שם המרכיב הוא כשמו בתרשים הטרנזקציה.

סוגי  את  להגדיר  הכרח  אין  נתונים.  רכיב  לכל  רשומה  יש  הנתונים  רכיבי  בטבלת    0

הנתונים ואורכם; אלה מוגדרים גם במסגרת תרשים המחלקות לעיצוב.
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טבלת רכיבי נתונים של זרמי מידע מפרטת את רכיבי הנתונים של כל זרם מידע. שימו    0

לב כי מפתח הטבלה מורכב מכל התכונות שלה.

סיכום שלב ניתוח המערכת    8.3.4
בגישה המונחית עצמים  

בגישה  מערכת  בניתוח  כמו  עצמים.  המונחית  בגישה  מערכת  לנתח  למדנו  זו  ביחידה 
הפונקציונלית, גם ניתוח המערכת בגישה זו כולל שתי פעילויות עיקריות: ניתוח מבנה 
מודל  את  מייצג  המחלקות  תרשים  כאן  הפונקציונליות.  הדרישות  וניתוח  הנתונים 
הפונקציונלי.  המודל  את  מייצגים  טרנזקציות  תרחישי  או  שימוש  ותרחישי  הנתונים, 
תרחישי השימוש או הטרנזקציות מורכבים מתרשימים ומתיאורים שלהם, כאשר לצורך 

התיאור אפשר להשתמש גם בטכניקות לתיאור לוגי כגון תרשים פעילות.

ויוצרים  הנתונים  מבנה  של  ניתוח  מבצעים  קודם  נלמדו,  שמודלים אלה  הסדר  על־פי 
ויוצרים  הפונקציונליות  הדרישות  של  ניתוח  מבצעים  מכן  ולאחר  מחלקות,  תרשים 
גם  יכול  הביצוע  כך, סדר  בהכרח  זה  אין  אך  או תרחישי טרנזקציות.  תרחישי שימוש 
אפשר  הנתונים.  מבנה  את  לנתח  מכן  ולאחר  פונקציונלית  לנתח  קודם  הפוך:  להיות 

למצוא יתרונות וחסרונות לכל אחת מאפשרויות אלה. 

היתרון של ביצוע ניתוח מבנה נתונים קודם הוא שמטלה זו פשוטה יחסית בהשוואה 
למטלה של ניתוח פונקציונלי: נדרשת יצירת תרשים מחלקות אחד למערכת מידע, לעומת 
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המטלה  את  קודם לבצע  שמוטב  הטוענים  יש  רבים.  טרנזקציות(  )או  שימוש  תרחישי 
הפשוטה יותר, מה שגם יקל את ביצוע המטלה המורכבת לאחר מכן. טענה נוספת בעד 
ניתוח מבנה הנתונים קודם היא שקל יותר לעסוק ולאתר עצמי נתונים מאשר להגדיר 
תרחישי שימוש, כי הראשונים מוחשיים בעוד האחרונים לא מוחשיים. בפרט יש יתרון 
לניתוח מבנה נתונים קודם אם הניתוח הפונקציונלי נעשה בשיטת תרחישי הטרנזקציות, 
כי תרחישים אלה כוללים מחלקות עצמים; כיוון שאלה הוגדרו כבר בשלב הקודם, קל עוד 

יותר להגדיר את תרחישי הטרנזקציות.

את  מקבלים  שמהם  שלמשתמשים,  הוא  קודם  פונקציונלי  ניתוח  ביצוע  של  היתרון 
הדרישות השונות, כנראה קל יותר לבטא את צורכיהם מהמערכת במונחים של הפונקציות 

או התרחישים שהיא צריכה לבצע ולא במונחים של נתונים שצריכים להיות בה.

הדעות בעניין סדר העבודה העדיף חלוקות. יש מחקרים המראים כי יש עדיפות להתחיל 
עם ניתוח מבנה הנתונים, אך למעשה יש מתודולוגיות פיתוח שונות שסדר העבודה בהן 

שונה. 

לכאורה הדילמה היא בין שתי האפשרויות. למעשה העבודה על שני המודלים איטרטיבית 
ואינטראקטיבית. כלומר כאשר מנתחי המערכת עובדים עם המשתמשים או עם נציגיהם 
במטרה לנתח ולמדל מערכת מידע, הם יכולים ליצור במקביל את שני המודלים, או לבנות 

מודל חלקי אחד, להמשיך עם השני, לחזור לראשון וכך הלאה. 

כאשר פיתוח המערכת נעשה בגישה איטרטיבית או זריזה )agile(, ממילא בכל איטרציית 
חלק:  לשער שבכל  יש  מן המערכת.  רק חלק  ומפתחים  הדרישות  מגדירים את  פיתוח 
תרשים המחלקות ותרחישי השימוש או הטרנזקציות יהיו לא גדולים יחסית, ולכן גם 
שאלת סדר ביצוע פעילויות אלה משמעותית פחות. לא מן הנמנע שחברי צוות הפיתוח 
יחליטו בעצמם על סדר העבודה העדיף להם, בהתבסס על ניסיונם או על הידע שלהם.  

לסיכום יש להציג את תוצרי שלב הניתוח למשתמשים או לנציגיהם, למנהלי הפרויקט 
ולוועדת ההיגוי )כפי שנאמר גם על ניתוח מערכת בגישה הפונקציונלית ועל־פי גישת 
הפיתוח שעובדים בה(. תוצרי שלב הניתוח הם קלט לביצוע שלב עיצוב המערכת. על כך 

נלמד ביחידה 9.   
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ן ו נ ושי שאלות חזרה 
השוו בין תרחיש שימוש לבין תהליך מחשב או טרנזקציה. )ראו סעיף 8.3.1.(   .1

במה שונה תרחיש שימוש מפונקציה יסודית ומפונקציה כללית בתרשים DFD? )ראו    .2
סעיף 8.3.1.(

מה ההבדל בין תרחיש שימוש לתרחיש? )ראו סעיף 8.3.1(   .3
במה שונה קשר בתרחיש שימוש מזרם מידע בתרשים DFD? )ראו סעיף 8.3.1.(   .4

מהו קשר הרחבה )Extend(? הציגו דוגמה. )ראו סעיף 8.3.1.(   .5
מהו קשר הכלה )Include(? הציגו דוגמה. )ראו סעיף 8.3.1.(   .6

במה דומה תיאור של תרחיש שימוש לתיאור של תהליך מחשב ובמה הוא שונה?    .7
)ראו סעיף 8.3.1 ויחידה 2 סעיף 2.4.4.(

במה דומה תיאור של תרחיש שימוש לתיאור של טרנזקציה ובמה הוא שונה? )ראו    .8
סעיף 8.3.1 ויחידה 6 סעיף 6.1.4.(

סעיף  )ראו  שימוש?  תרחיש  של  הלוגי  המהלך  את  לתאר  אפשר  טכניקות  באילו    .9
).8.3.1

הסבירו את מהלך עבודת המידול הפונקציונלי באמצעות תרחישי שימוש )ראו סעיף   .10
).8.3.1

במה שונה תרשים פעילויות )Activity diagram( מתרשים זרימה של תכנית? )ראו   .11
סעיף 8.3.2.(

במה שונה תרשים של טרנזקציה מתרשים של תרחיש שימוש? )ראו סעיף 8.3.3.(  .12
כיצד יכולים לבוא לידי ביטוי נתונים, קלטים ופלטים בתרחישי שימוש ובתרחישי   .13

טרנזקציה? )ראו סעיפים 8.3.1 ו־8.3.3.(
הכללה בתרחישי  וקשרי  הכלה  ביטוי קשרי הרחבה קשרי  לידי  יכולים לבוא  כיצד   .14

טרנזקציות? )ראו סעיפים 8.3.1 ו־8.3.3.(
כיצד קובעים אילו מחלקות לכלול בתרחיש טרנזקציה? )ראו סעיף 8.3.3.(  .15

מהן בדיקות התקינות של תרשים מחלקות ותרחישי טרנזקציות? )ראו סעיף 8.3.3.(  .16
מה המטרה של מילון נתונים של תרחישי טרנזקציות? )ראו סעיף 8.3.3.(  .17

דונו בשיקולים בעד ונגד ביצוע ניתוח ומידול פונקציונלי לפני ניתוח ומידול מבנה   .18
הנתונים של מערכת מידע או אחריו. )ראו סעיף 8.3.4.(
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שאלות לעבודה עצמית
תרחישי שימוש של מערכת "כנסים" — ביחידה 6 סעיף 6.1.7 הובא תיאור הדרישות    .1
מהן.  חלק  של  ותיאורים  הטרנזקציות  תרשימי  שם  הוצגו  וכן  "כנסים",  ממערכת 

בסעיף 8.2.7 הוצג תרשים מחלקות של מערכת זו.
לאור תיאור הדרישות, הציגו תרשימים של תרחישי השימוש במערכת זו. עבור  א.  
מספר תרחישי שימוש הכינו גם תיאורים והשתמשו בין היתר בתרשים פעילויות 

לתאר את הלוגיקה של התרחישים.
המערכת,  של  המחלקות  ותרשים  הטרנזקציות  תרשימי  הדרישות,  תיאור  לאור  ב.  
לתרשימי  השוו  המערכת.  של  הטרנזקציות  תרחישי  של  תרשימים  הציגו 

הטרנזקציות שהוצגו בסעיף 6.1.7 ביחידה 6.

ביחידה 4 סעיף 4.3.3.1 הובא תיאור הדרישות ממערכת "ועד בית" )וכן הוצגו שם    .2
של  תרשימים  הציגו  הדרישות,  תיאור  על  בהסתמך  המערכת(.  של   DFD תרשימי 
תרחישי השימוש במערכת זו. עבור חלק מהם, הציגו גם תיאור של תרחישי השימוש, 

כולל תיאור לוגי באמצעות תרשימי פעילויות.
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