
 עדוף דרישותית 5.3 

 BABOK 5.3  מתוך -איציק סיון  :תרגם ותמצת

 מטרה  5.3.1

 בות היחסית שלהןיעדוף דרישות היא לדרג את הדרישות על פי החשיהמטרה של ת

 תיאור 5.3.2
 

 החשיבות היחסית של הדרישותדרישות כדי לקבוע את דרוג ההיא פעולה של  עדוףית
 מקבלת עדיפות גבוהה או, היא מתועדפתלבעלי העניין. כאשר דרישה 

 ייושם.היא תנמוכה יותר. עדיפות יכולה להתייחס לערך היחסי של דרישה, או לרצף שבו 
 עדיפויות משתנים כאשר ההקשר משתנה.הא תהליך מתמשך, סדרי וה עדוףית 
 

 עדוף.יוניתן להשתמש בהן כבסיס לת בתהליך מזהים גם תלויות בין דרישות 
 לבעלי העניין השגת ערך מירבי.קריטי המבקש להבטיח  תהליךא וה תעדוף 
 

 

 תשומות   5.3.3

 

 עדוףיתרשימים שמוכנים לת, או טבלאות: כל הדרישות בצורה של טקסט, דרישות• 
או בצורה של טקסט, אבי טיפוס, או הדרישות שיש להם כבר אפיון מפורט : כל  אפיון מפורט• 

 ף.ועדילתתרשימים שמוכנים 
 

. 



 

 

 

 

 אלמנטים 5.3.4

 

 עדוףיבסיס לת .1
כנון הבקרה במשימת ת כמוגדרכפי בעלי עניין מוסכם על ידי הדרישות  מתועדפותהבסיס שעליו 

 תהליך הניתוחל
 גורמים אופייניים המשפיעים על סדרי עדיפויות כוללים:

 
 
יישום הדרישה, כפי שנמדד כנגד המטרות והיעדים מ: היתרון הצבור לבעלי העניין כתוצאה תועלת  •

איכות רצויה, או מטרה אסטרטגית או  ,יכולה להתייחס לפונקציונליות מסוימת התועלתעבור השינוי. 
ניתן  אי הסכמותיתרונות שונים. ב להבחיןמטרה עסקית. אם יש מספר בעלי העניין, כל קבוצה עשויה 

 לית לארגון.ת הכלעל בסיס התועלבמשא ומתן  ליישב



 
דרישה. זה כולל מתן עדיפות לדרישות כדי לעמוד  יישום של: ההשלכות הנובעות מאי עונש  •
קדימות על פני אינטרסים  לקבלעל הארגון, אשר עשוי  הנכפיתדרישות רגולטוריות או מדיניות ב

 שאמורה לשפרתוצאה שלילית של אי יישום דרישה ס לגם להתייחיכול בעלי עניין. עונש של אחרים 
 .את החוויה של הלקוח

 
 הדרישה.את : המאמץ והמשאבים הדרושים ליישום עלות  • 
 הספק. עלות מגיע בדרך כלל מצוות היישום אוהמידע על ה

 שיפנימו את משמעות העלות לעומת התועלת. לקוחות עשויים לשנות את העדיפות של דרישה לאחר

 
 
 . או לא ניתנת כלל למימוש: הסיכוי שהדרישה אינה יכולה לספק את הערך הפוטנציאלי, סיכון    •

יסכימו בעלי העניין לא שדרישה, או את הסיכוי היישום לזה עשוי לכלול גורמים רבים כגון הקושי 
הדרישה   אזי את מבחינה טכנית,  ישיםפתרון. אם קיים סיכון שהפתרון לא מסויים של הלקבל רכיב 

מוקדשים לפני הבראש סדר העדיפויות כדי למזער את המשאבים  יש להעמידם וי קשה ליישהכ
על מנת לקבוע כי אופציות הסיכון הגבוהות  POCיש לבצע . ישיםכי הפתרון המוצע אינו לנו שנודע 

 .יותהן אפשר
 
דרישה אחת, אלא אם כן מתקיימת הדרישה  לממש: יחסים בין הדרישות שבהן לא ניתן תלויות• 

 הדרישות הקשורות בו זמנית.  חייבים ליישם אתהאחרת. במצבים מסוימים, 
 לפרויקט לדוגמא:תלות עשויה גם להיות חיצונית 

 פיתוח תשתיות על ידי צוותים אחרים 

 התחייבויות מימון 

  .זמינות משאבים 
 
 אמור לעקוב אחר התלויות במשימת המעקב אחר הדרישות  BAה  
 

 , לאחר מכןחובה לממש את הדרישה לפני תאריך מסויים: זמןלרגישות   • 
 יישום הדרישה מאבד ערך משמעותי. 

אם אקספוננציאלי הנגזרת תהיה גדולה יותר באופן  תועלתוק, שבהם היותרחישי זמן לש זה כולל
 להתייחס . זה יכול גםמתחריםה הפונקציונליות תימסר לפני

 לפונקציונליות עונתית שיש לה ערך רק בזמן מסוים בשנה.
 
 ניתוח נוסף או כי בעלי העניין לא הגיעושנדרש : הסבירות כי הדרישה תשתנה, או בגלל יציבות•  

 נמוכה יותר לקבל עדיפות. אם הדרישה אינה יציבה, היא עשויה עליההסכמה ל
 מאמץ מבוזבז.ו צפויה עבודה בלתי ב  השקעהעל מנת למזער 

 
 דרישות שחייבות להיותציות לתקנות או למדיניות : 

 ת על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות או מדיניות המוטלות עלומיושמ
 של בעלי עניין. רצונםי לקבל עדיפות על פנ ותארגון, עשויה
 
 בתהליך התיעדוףאתגרים  .2
 

 .לתת ערך שונה לדרישההיא הערכה של ערך יחסי. כל בעל עניין עשוי  תיעדוף
 בעלי עניין.  בין חוסר הסכמהכאשר זה קורה, ייתכן שיש  
השקלול של קושי לתת עדיפות נמוכה לדרישה  ובכך להקשות על להיות  עלול בעלי העניין ל

 .תהדרישו
 גם כשלא צריך גבוההעדיפות לציין )במכוון או שלא במתכוון(  עשוייםבנוסף, בעלי העניין 

 להשפיע על התוצאה הרצויה.ו
 
 
 
 



 
 סדרי עדיפויות מתמשכים .3
 

 מידע נוסףשסדרי העדיפות עשויים להשתנות ככל שההקשר מתפתח וככל 
 ככלברמה גבוהה יותר של הפשטה.  מוגדר  התיעדוףזמין. בתחילה, הופך 

  רך.ובהתאם לצות ברמת פירוט נמאופיהדרישות ש
 מחזור החיים של השינוי. עדוף עשוי להיות שונה בשלבים שונים שליהבסיס לת

 . תועלותלדוגמה, בעלי העניין עשויים בתחילה לתת עדיפות על בסיס 
עקב  ותשיבים ליישם את הדריחירצף שבו ה על פי תיעדוף חדשצוות היישום עשוי לקבוע 

 את העלות של כל דרישה, מספקהיישום לאחר שצוות ם. אילוצים טכניי
 בעלי העניין עשויים לתעדף שוב.

 

 הנחיות וכלים 5.3.5
 

 : חוקים רגולטוריים, התחייבויות חוזיותאילוצים עסקיים• 
 מדיניות עסקית אשר עשויה להגדיר סדרי עדיפויות.

 : מספק מידע על עלויות, צירי זמן וערךשינוי אסטרטגיה• 
 מוש המשמשים לקביעת עדיפות הדרישות.מי
 .בתיעדוף ע בתחום העסקי על מנת לתמוךידנדרש : ידע בתחום• 
 : מתווה גישה לגיבוש סדרי עדיפויות.גישת ממשל• 
 : מנוצל כדי להבין את הקשר עםדרישות אדריכלות• 

 וצרי עבודהתדרישות אחרות ו
 יפותדשמאפשר בין השאר את שמירת תכונת העכלי עזר : כלים לניהול דרישות• 

 דרישות לפי עדיפות.ל למיין ולגשת BAל  סייעל יכול
 בניהול התיחוםיש להתחשב  ,עדיפויות לדרישות ןבעת מת: תיחום הפתרון• 
 
 

 טכניקות 5.3.6
 

 . שמועמדות לתיעדוףלהשוואת הדרישות  ת: משמשניהול צברים של דרישות• 
 מתוחזקות העדיפויות שנקבעוצבר ההזמנות יכול להיות המיקום שבו 

 דרישות כנגד מטרות עסקיות מזוהותת החשיבולהערכת  ת: משמשהצדקה עסקית• 
 לזיהוי דרישות בעלות ערך גבוה. ת: משמשותניתוח החלט• 
 .לתיעדוףבסיס כליצירת אומדנים  משמשת: אמידת עלויות• 
 להערכת השווי הכספי של קבוצת דרישות ת: משמשהצדקה כלכלית של דרישות• 

 זה.ערך ישפיע על הפיתוח וכיצד העיתוי של 
 ימויות של בעלי ענייןדקמהו הבסיס לתיעדוף או סדרי הבנה משמשת ליצירת : ראיונותניהול • 
שהועלו על ידי בעלי העניין במהלך  סוגיותלמעקב אחר  ת: משמשניהול סוגיות בעלי עניין• 

 תהליך התיעדוף
 עול תהליך התיעדוףיי לצורך ות: משמשטכניקות תיעדוף• 
 הכרוכים בתיעדוף שנקבעלהבנת הסיכונים  ת: משמשסיכוניםוניהול ניתוח • 
יות והעדיפות וסדר הקדימבסיס  תלהבנ משמשת  :של בעלי עניין ומומחי ידע סדנאות• 

  נייןהמבוקש על ידי בעלי הע
 

 בעלי עניין 5.3.7
 

 מנקודת המבט שח עדפות יספקו ערך ומוודא שהדרישות המת: לקוח• 

 אתלשנות משתמש הקצה. הלקוח יכול גם לנהל משא ומתן כדי של הלקוח או 
 בהתאם לערך היחסי.סדרי העדיפות 

 מנקודת המבט שלו: מוודא שהדרישות הממוקדות יספקו ערך משתמש קצה• 
 תוטכנילתלויות  : מספק קלט הקשורהיישום המומח• 

 אילוצים טכניים. והוא יכול לנהל משא ומתן כדי לשנות את סדר העדיפויות על בסיס



 עדוף כקלט לתוכנית הפרויקט ובתוכהיבת : משתמשמנהל הפרויקט• 
 לסבבים השונים כולל תכנון מהדורות לשחרורהקצאת הדרישות ל
 .ייםרגולטורוהאילוצים המגבלות ה: יכול לוודא כי סדר העדיפויות הוא עקבי עם הרגולטור• 
 מנקודת המבט הארגוניתעדפות יספקו ערך ודא שהדרישות המת: מוונותן החסות• 
 
 

 תפוקות 5.3.8
 

 , להמשך העבודה וזמינותמדורגות : דרישות עדפות(ודרישות )מת• 
 בעלות הערך הגבוה ביותר.  דרישותה ללייתייחסו תחכי  על מנת להבטיח

 
 , להמשך העבודה יםוזמינמדורגות  אפיונים מפורטים,: (יםעדפו)מת אפיונים• 

 הערך הגבוה ביותר. לאפיונים בעליה לייתייחסו תחכי  על מנת להבטיח
 

 


