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(Browser)פעולות ברמת הדפדפן

#פעולה

Project Browser88העלאת ה 

90בעץשינוי שם אלמנט

91נושא ראשי  חדש לפרויקטView/הוספת 

103של מרכיב בעץ( Properties)הצגת התכונות

104הצגת תרשים בעץ

105הזזת אלמנטים בעץ

106הצגה חלקית של עץ

107איתור אלמנט בעץ

Project Browser89ב    Toolboxה שילוב

25נעלם( Toolbox)מה עושים אם ארגז הכלים
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פעולות ברמת התפריטים

#פעולה

109מתוך פרויקט נוכחיפרויקט קייםפתיחת

Ribbon108ה צמצום

71שליטה במראה הכללי של כל המסכים

95תפריטי כליםהוספת

Default Toolbar30ל   Glossaryהוספת 

Guide book110הפעלת ה 

65מקשי קיצור שכיחים
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פרמטרים כלליים

#פעולה

69יבריש'ג-בעיה עם העברית

20שינוי הפונט בכל התרשימים

Author21-קביעת שמות מחברים

26הצגת  קווי קשר ישרי זווית בין אלמנטים

Reference Data82–יבוא יצוא של הגדרות 

49קביעת מספר מהדורה לכל האלמנטים החדשים

Spelling50הורדת ה 

Code56קביעת שפה ליצירת 

DB57ברירת מחדל  לסוגי נתונים על פי ה קביעת

34הוספת סטריאוטיפ חדש
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Diagrams-פעולות כלליות עם תרשימים
#פעולה

63של תרשיםכיצד מגיעים לתכונות

25מה עושים אם ארגז הכלים נעלם

17כיצד מעלימים בתרשים את הקשר של אלמנטים למארזי האב

Legend22-הוספת מקרא לצבעים בתרשים

23הוספת מסגרות לחלקים בתרשים

94הויזואליות של אלמנטיםפעולות יישור לשיפור

24הוספת נתיבים בתרשים

35בחירת עובי קו וצבע קו

38התוכן שמוצג בתוך מארזים בתרשים מארזיםסתרתה

62אקסליתבצורה הצגת כל האלמנטים של תרשים

65מקשי קיצור שכיחים

70כיצד נועלים תרשים
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Diagrams-פעולות כלליות עם תרשימים
#פעולה

96(Page Border)מעלימים את גבול התרשים כיצד
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פעולות משותפות לכלל האלמנטים
#פעולה

10ספרור אלמנטים

31ביטול לוגי של אלמנט

32ביטול פיסי של אלמנט

33הוספת צבע לאלמנט

83הפונט של שם אלמנטשינוי

34הוספת סטריאוטיפ חדש

26יישור קווי קשר בין אלמנטים

52בתמונהאלמנט החלפת

40לאלמנטLinked Documentכיצד מוסיפים 

101(Open Issue)הוספת בעיה פתוחה 
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פעולות עם מארזים
#פעולה

92הוספת מארז חדש

1מחיקת מארז לא רצוי

3שינוי הסדר של מארזים

64אותו מחשב/מארזים באותו פרויקטהעתקת

28העברת מארזים בין פרויקטים שונים במחשבים שונים

29שינוי הפונט של הצגת מארז בתרשים

38בתרשים מארזים, התוכן שמוצג בתוך מארזיםסתרתה
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פעולות חיפוש
#פעולה

Properties58עם מחרוזת מבוקשת ב חיפוש אלמנטים

87חיפוש כל האלמנטים שקשורים לאלמנט מבוקש

59מסוג רצוישמירת חיפוש לכל האלמנטים
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Tool Box-פעולות עם ארגז הכלים
#פעולה

25מה עושים אם ארגז הכלים נעלם

60כיצד מוסיפים תוויות לכל הצלמיות בארגז הכלים

68כיצד מוסיפים לארגז הכלים חלקים מארגז כלים אחר
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ניהול דרישות
#פעולה

1מחיקת מארז לא רצוי

2כולל ארגז הכלים של הדרישות-הוספת מארז חדש

3שינוי הסדר של מארזים

4הוספת דרישה חדשה לתרשים

5ביטול לוגי של דרישה

6ביטול פיסי של דרישה

7הוספת יוזם חדש  למארז יוזמי הדרישות

8קישור דרישה לגורם שיזם אותה

9העברת דרישה ממארז אחד למארז שני

10ספרור אוטומטי של דרישות

11סטטוסהדלקת הצבע של ה 

12הסטטוסיםשינוי ברירות המחדל של 
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ניהול דרישות
#פעולה

13של דרישהסטטוסשינוי 

14קישור דרישות בקשר של תלות

15קישור דרישות בקשר הכלה

16העברת מספר דרישות לגודל אחיד

17כיצד מעלימים בתרשים את הקשר למארזי האב

19של דרישותאקסליהפקת דוח 

55מול דרישותהצלבת יוזמי דרישות
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Class Diagram))מודל לוגי של הנתונים 

#פעולה

75חדשהתת ישות/כיצד מוסיפים ישות

67(Multiplicity)כיצד מציגים את רמת הקשר בין שתי מחלקות

Types84מנטרלים הצגת /כיצד מציגים

93בתרשים מחלקותמנטרלים הצגת מאפיינים/כיצד מציגים

44כיצד מוסיפים מאפיינים לישות

74מאפיינים מישות מקור לישות יעדכיצד מעתיקים

45השיטה המומלצת למתן שמות למאפיינים  בישותמהי

Enum46כיצד מוסיפים אלמנט  

Object)כיצד מוסיפים  Value)Type76חדש

B85למאפיין באלמנט Aכיצד קושרים בצורה מדויקת אלמנט

DB57ברירת מחדל  לסוגי נתונים על פי ה קביעת
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Class Diagram))מודל לוגי של הנתונים 

#פעולה

51כיצד משנים את הצגת המאפיינים מאנגלית לעברית ולהפך

61למספר מאפיינים UNIQUEהגדרת

54פעולות שעוברים בהורשה/מאפייניםהצגת

72כיצד מסיבים מודל לוגי למודל פיסי

IE66טבלאות בשיטת /רמת הקשר בין מחלקותכיצד מסמנים את
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Use Case Diagram
#פעולה

Use Case77יוצרים קשר בין דרישה ל  כיצד

Activityכיצד מוסיפים  Diagram   לUse Case37

Actors 18כיצד יוצרים קשר הורשה בין שני 

Use Cases27מגדירים דוח להצגת רשימת ה כיצד 

Actors34חדש  ל סטראוטיפהוספת 



16

Activity Diagram
#פעולה

24הוספת נתיבים בתרשים

35בחירת עובי קו וצבע קו

36(Activities)כיצד יוצרים קשר של זרימה בין שתי פעילויות

42שמופיעות בעמודת הקשריםתת ישויות/כיצד מעלימים את התוכן של ישויות

Use Case86כך שיהיה בן של Activityתרשים  מסוג כיצד מעתיקים
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ממשק משתמש
#פעולה

78חדשהוספת מסך

EA79של  Wireframingעל ידי כלי ה , גריד במסךשילוב

Word102שילוב גריד באמצעות 

TAB80-שילוב חוצצים במסך

81הודעה לממשק המשתמשהוספת

97עם מספר אפשרויות מוכנות מראש Listהוספת 

Date  Time Picker98הוספת

99כיצד מוסיפים משקפיים לאלמנט מסך

100הצגת מודל הנתונים יחד עם המסך הרלוונטי
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ERDמודל פיסי  
#פעולה

43חדשהכיצד מוסיפים טבלה

ERD53לטבלה  ב DBהגדרת סוג ה 

ERD57ב  DBברירת מחדל  ל  קביעת

PK47כיצד מגדירים שדה שהוא 

54פעולות שעוברים בהורשה/מאפייניםהצגת

48רמת הקשר בין טבלאותכיצד מציגים את

IE66טבלאות בשיטת /רמת הקשר בין מחלקותכיצד מסמנים את

39כיצד מסתירים את השדות בהצגת טבלה

SQL73ב DDLכיצד מסיבים מודל פיסי לפקודות 
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תרשימים מיוחדים
#פעולה

41בנית תרשים למבנה ארגוני
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מחיקת מארז לא רצוי. 1

:אפשרות א
Project Browserמתמקדים על המארז המבוקש ב 

מבצעים קליק ימני

ולאחר מכן אישור  Deleteבוחרים 

כל התוכן של המארז ימחק, שים לב 

:אפשרות ב

מתמקדים על המארז המבוקש

CTRL+Delמבצעים  

מקישים אישור

חזרה
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כולל ארגז כלים של דרישות–הוספת מארז חדש . 2

דרישות פונקציונליות-מתמקדים על מארז האב לדוגמא

Add Packageמבצעים קליק ימני ובוחרים 

חזרה
המשך
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כולל ארגז כלים של דרישות–הוספת מארז חדש . 2

OKמקישים 

Requirementsכ "ואחExtended: בוחרים את ארגז הכלים של דרישות

Create diagramממלאים את שם המארז  ומסמנים 

חזרה המשך
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כולל ארגז כלים של דרישות–הוספת מארז חדש . 2

בדפדפן מתקבל המארז החדש

אחרי שמבצעים קליק כפול על מצד שמאל

הצלמית של דיאגרמת הדרישות מתקבל ארגז הכלים של דרישות

יש לגרור את המארז החדש לתוך התרשים  

חזרה
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שינוי הסדר של מארזים. 3

מתמקדים על מארז אותו מעוניינים להזיז למקום אחר

בעזרת החיצים בתפריט של הדפדפן מבצעים את ההזזה המבוקשת

חזרה
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הוספת דרישה חדשה לתרשים. 4

מבצעים הקשה כפולה על הצלמית של התרשים

מתקבל אזור שרטוט

גוררים דרישה לתוך אזור השרטוט

מתקבל אלמנט דרישה  וטופס למלוי פרטי הדרישה

:האלמנט נראה כך

:הטופס של דרישה חדשה נראה כך

חזרההמשך
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הוספת דרישה חדשה לתרשים. 4

חזרה המשך
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הוספת דרישה חדשה לתרשים. 4

בטופס יש למלא שם קצר לדרישה החדשה

Notesכמו כן יש למלא תאור קצר למהות הדרישה בשדה ה 

על מנת ליישר את מהות הדרישה לימין יש להקיש על: שים לב

CTRL+RIGHT SHIFT

התוצאה בדפדפן תהיה

חזרה
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ביטול לוגי של דרישה. 5

מתמקדים על הדרישה בתרשים

deleteמקישים על    

הדרישה תעלם רק מהתרשים

הדרישה תשאר בדפדפן

חזרה
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ביטול פיסי של דרישה. 6

מתמקדים על הדרישה בתרשים

CTRL+deleteמקישים על    

יש לאשר את ההודעה

הדרישה תעלם מהתרשים

הדרישה תעלם גם מהדפדפן

חזרה
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הוספת יוזם חדש למארז יוזמי דרישות. 7

מתמקדים על צלמית מגדירי הדרישות במארז מגדירי הדרישות

מבצעים הקשה כפולה

לתוך  אזור התרשים Actorגוררים יוזם חדש  

נותנים לו  שם מבוקש

חזרה
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קישור דרישה ליוזם שביקש אותה. 8

יש לוודא שהיוזם המבוקש נמצא במארז יוזמי הדרישות

גוררים את המגדיר לתוך התרשים בצד  שמאל של הדרישה

Dependencyקושרים את הגורם בקשר של 

חזרה
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העברת דרישה  ממארז אחד לשני. 9

מתמקדים  על הדרישה להעברה בדפדפן.1

!(לצלמית של המארז) גוררים אותה למארז אחר . 2

של הדרישה בתרשים  הישן(  Delete)מבצעים ביטול לוגי. 3

גוררים את הדרישה שהועברה לתרשים במארז החדש וקושרים למגדיר המתאים. 4

חזרה
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ספרור אוטומטי של אלמנטים. 10

Configureבוחרים  Reference DataSettingsAuto

Names       

חזרה
המשך
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ספרור אוטומטי של אלמנטים. 10

Rקידומת לדרישות             

UC  -Use Casesקידומת ל 

A-קידומת לשחקנים

Iקידומת לבעיות פתוחות      

Sקידומת למסכים                

הרצוי TYPEבוחרים את ה 

בוחרים את הקידומת הרצויה

Apply on creationמסמנים 

 Saveבוחרים 

Closeבוחרים  

חזרה
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הדלקת הצבע של הסטטוס. 11

Startבוחרים  ViewPreferences

חזרה
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שינוי ברירות המחדל של הסטטוסים. 12

Configureבוחרים  Reference DataProject TypesGeneral Types    

Layout > Diagram > Appearance > Configure Status Colorsאפשרות ב

חזרה
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שינוי סטאטוס של דרישה. 13

מתמקדים על הדרישה בתרשים.1

על הדרישהProperties)+קליק ימני -אפשרות נוספת)מבצעים הקשה כפולה. 2

חזרה
המשך
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שינוי סטאטוס של דרישה. 13

בוחרים  סטטוס חדש. 3

חזרה
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קישור דרישות בקשר של תלות. 14

נתונה דרישת בסיס. 1

גוררים את הדרישה לקישור. 2

מכיוון דרישת הבסיס לדרישה החדשהDependencyבוחרים קישור מסוג  . 3

חזרה
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קישור דרישות בקשר הכלה. 15

Composition to Wholeבוחרים קישור מסוג  

מכיוון הדרישה המוכלת לדרישת הבסיס

חזרה
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העברת מספר דרישות לגודל אחיד. 16

העברת כל הדרישות לגודל אחיד

מחליטים מהי הדרישה  בעלת הגודל 1.

הרצוי

מסמנים את כל הדרישות האחרות על ידי  2.

CTRL +קליק שמאלי

שוב על , מתמקדים על הדרישה הרצויה3.

קליק שמאלי+CTRLידי 

מבצעים קליק ימני4.

חזרה
המשך
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העברת מספר דרישות לגודל אחיד. 16

Same height and widthבוחרים 5.

Align Leftמבצעים יישור על ידי 6.

אם מעוניינים גם בפיזור אחיד בוחרים  7.

Space Evenly

חזרה
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כיצד מעלימים בתרשים את הקשר למארזי האב.17

מבצעים הקשה כפולה במקום ריק 

בדיאגרמה

Diagramבוחרים

חזרה
המשך
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כיצד מעלימים בתרשים את הקשר למארזי האב.17

Diagramבעלה של ה 

Show namespaceמבטלים את 

חזרה
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 Actorsכיצד יוצרים קשר הורשה בין שני . 18

Bמתמקדים על שחקן 1.

באמצעות החץAל Bיוצרים  קשר בין 2.

Generalizationבוחרים   3.

Aשחקן  יורש מBשחקן :  התוצאה4.

חזרה
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הפקת דוח אקסלי של דרישות. 19

מבצעים הקשה על צלמית החיפוש  1.

או על 

  Requirementsבוחרים את השאילתות מסוג 1.

Requirementsמבין השאילתות לדרישות בוחרים שוב 2.

מקישים על צלמית ההרצה3.

מתמקדים על שורת הכותרת ומבצעים קליק ימני, על מנת לבחור עמודות רצויות4.

תוכלו לבחור עמודות רצויותField Chooserה ומבעזרת גרירת שדות אל 5.

חזרה
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שינוי הפונט בכל התרשימים. 20

חזרה

StartViewPreferences Appearanceבוחרים  1.

בוחרים  2.

בוחרים את הפונט הרצוי3.
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קביעת שמות מחברים. 21

של כל אלמנט Author-התוכנה מאפשרת לקבוע את המחבר1.

ConfigureReferenceבוחרים  2. dataProject Types People

כולל תפקיד בצוות  , מוסיפים את שמות חברי הצוות הרצויים 3.

חזרה
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Legend-לצבעים בתרשיםהוספת מקרא . 22

פעולות משותפות  )Commonבוחרים את Toolboxבתפריט של 1.

(בכל התרשימים

גוררים אותו לתוך אזור התרשיםLegendבוחרים  אלמנט ה 2.

(Fill Color)נותנים כותרת מתאימה לכל צבע רצוי3.

מומלץ למקם את המקרא בפינה השמאלית העליונה4.

חזרה



50

הוספת מסגרת לחלקים בתרשים. 23

פעולות משותפות  )Commonבוחרים את Toolboxבתפריט של 1.

(בכל התרשימים

בוחרים את אלמנט המסגרת  גוררים אותו לתוך אזור התרשים  2.

ומתאימים אותו לגודל הרצוי

Solidאם מעוניינים למלא את אלמנט המסגרת בצבע  יש לבחור 3.

בתכונות של המסגרת

חזרה



51

הוספת נתיבים בתרשים. 24

מבצעים קליק ימני בתרשים במקום פנוי כלשהו1.

SwimlLanesבוחרים 2. and Matrix

וקובעים   Newבכל נתיב חדש בוחרים 3.

את השם הרצוי והצבע   הרצוי

חזרהLayoutSwimlanesאפשר גם . 4



52

נעלם( Toolbox)מה עושים אם ארגז הכלים. 25

DesignDiagramToolboxמקישים על  :אפשרות א1.

ALT+5:    אפשרות ב2.

Project Browserמשולב ב Toolboxאם ה :  אפשרות ג3.

Toolboxמקישים על לשונית ה 

חזרה



53

שיטה א-הצגת קווי קשר ישרי זווית בין אלמנטים. 26

קליק שמאלי על נקודת ציון  +CTRLמקישים  , מתמקדים על הקו1.

כלשהי

באמצעות נקודת הציון מבצעים את היישור הנדרש2.

מקבלים את התוצאה המבוקשת3.

ניתן לסמן על קו הקשר מספר נקודות ציון על פי הצורך4.

המשך

חזרה



54

שיטה ב-הצגת קווי קשר ישרי זווית בין אלמנטים. 26

 Line styleמקישים  קליק ימני  בוחרים  , מתמקדים על הקו1.

Automatic   Routing

הישור נשמר,גם אם מזיזים את האלמנטים. היישור מבוצע אוטומטית2.

Custom Lineאפשר תמיד לחזור ליישור עצמי על ידי בחירת 3.

חזרה

המשך



55

שיטה ג-הצגת קווי קשר ישרי זווית בין אלמנטים. 26

הגדרה גלובלית לכל הקשרים מרגע ההגדרה1.

.2StartViewPreferences

Linksבוחרים  3.

Default Styleב  Routedמסמנים 4.

חזרה



56

Use Casesכיצד מגדירים דוח להצגת רשימת ה . 27

מקישים על  צלמית החיפוש  1.

New Searchבוחרים את צלמית ה 2.

נותנים שם לחיפוש  3.

OKומקישים 

חזרה

המשך



57

המשךUse Cases-כיצד מגדירים דוח להצגת רשימת ה . 27

Add Filterבוחרים את הצלמית של 5.

Object Typeבוחרים את השורה של  6.

containsבוחרים ב 7.

One Of..

בוחריםSearch Termב . 8

Use Case

Requiredמסמנים את שדה ה . 9

OKמקישים 10.

מבצעים שמירה על ידי 11.

צלמית השמירה

חזרה



58

במחשבים שוניםהעברת מארזים בין פרויקטים שונים. 28

Aמתמקדים על המארז הרצוי  בפרויקט 1.

PublishModelבוחרים בתפריטים  2. ExchangeExport XMI

בספריה כלשהיא( AAנניח )יש לבחור שם רצוי Filenameב 1.

Bלפרויקט ליבאאת הקובץ שנוצר יש 2.

המשך
חזרה



59

המשך-העברת מארזים בין פרויקטים שונים. 28

Aהתמקדו על מארז האב אליו מעונינים להעביר את מארז Bבפרויקט 6.

מבצעים הקשה ימנית  על ספרית האב7.

Strip Guidsמומלץ לסמן את PublishImport XMIמבצעים 8.

חזרה



60

שינוי הפונט של הצגת מארז בתרשים. 29

מתמקדים על המארז בתרשים1.

מבצעים הקשה ימנית2.

Appearanceבוחרים 3.

Set Fontבוחרים  4.

אפשר לסמן גם מספר מארזים במקביל5.

חזרה



61

Default Toolbarל     Glossaryהוספת . 30

Default tool Barמתמקדים על  ה   1.

Customizeבוחרים 2.

בוחרים את Commandsומבין ה Packageמבין הקטגוריות בוחרים 3.

Glossary

המשך
חזרה



62

Default Toolbarל    Glossaryהוספת . 30

Toolbarלתוך ה  Glossaryשל הICONגוררים את ה  1.

:  מקבלים
חזרה



63

ביטול לוגי של אלמנט. 31

ביטול לוגי  של אלמנטים מבוצע רק בתרשימים1.

deleteהביטול מבוצע על ידי התמקדות על האלמנט והקשת 2.

(Browser)ביטול לוגי לא מוחק את האלמנט מהדפדפן3.

הוא מביא איתו מחדש גם ,כאשר מחזירים את האלמנט מהדפדפן לתרשים 4.

!את כל הקשרים שלו

חזרה



64

ביטול פיסי של אלמנט. 32

מתמקדים בדפדפן על האלמנט המבוקש: אפשרות א1.

מבצעים  הקשה ימנית1.

Deleteבוחרים 2.

מאשרים את הביטול3.

ביטול אלמנט מבטל גם את כל הבנים שלו: צריך להיזהר4.

:אפשרות ב2.

מתמקדים על האלמנט המבוקש בתרשים או בדפדפן1.

 CTRL+DELETEמקישים 2.

מאשרים את הביטול3.

חזרה



65

הוספת צבע לאלמנט. 33

ואילך לכל סוג אלמנט יש 12במהדורה )ניתן לצבוע כל אלמנט בצבע רצוי1.

(צבע טבעי שונה

כאשר צובעים אלמנטים מומלץ תמיד להוסיף מקרא2.

מתמקדים על האלמנט ובוחרים את צלמית המשפך3.

בוחרים את הצבע המבוקש4.

ניתן להעביר את הצבע על ידי  Bבצבע זהה לאלמנט Aאם מעוניינים ב 5.

והקשה על צלמית המברשת  Bהקשה על צלמית הטפטפת באלמנט 

חזרהAבאלמנט 



66

הוספת סטריאוטיפ חדש. 34

בתפריט הראשי בוחרים1.

ConfigureReference DataUML Types

בוחרים  שם לסטריאוטיפ1.

בוחרים את סוג האלמנט אליו מתייחס  2.

(Base Class)הסטריאוטיפ

קובעים את הצבע3.

מאשרים4.

Actorsל Gingiקביעת סטריאוטיפ : דוגמא5.

שימו לב בגלל מגבלות העברית לא מומלץ לתת 6.

בתיאור ניתן  .  לסטריאוטיפים שמות בעברית

להשתמש בעברית

חזרה



67

קביעת עובי קו וצבע קו. 35

מתמקדים על הקו1.

קליק ימני2.

Appearanceבוחרים 3.

בתפריטון המצורף משנים את עובי הקו והצבע המבוקשים4.

Layout styleאפשר להשתמש גם ב 5.

חזרה



68

(Activities)כיצד יוצרים קשר של זרימה בין שתי פעילויות. 36

Aמתמקדים על פעילות 1.

Bמושכים את החץ למרכז 2.

 Control Flowבוחרים 3.

במקום החץ שנמצא          :  הבהרה4.

ניתן גם להשתמש Aמימין ל 

חזרהבחץ שנמצא בארגז הכלים



69

Use Caseל   Activity Diagramכיצד מוסיפים . 37

המבוקש Use Caseמתמקדים על ה  Browserב 1.

Add Diagramולאחר מכן  בוחרים Addבוחרים  , מבצעים קליק ימני 2.

Activity Diagramבוחרים דיאגרמה מסוג  3.

בלבד  Activityשימו לב לא לבחור    4.

Activity Diagramהצלמית של  ה 5.

 Use Caseמתחת ל Browserמופיעה ב 

באמצעות ארגז הכלים  מציירים את התרשים המבוקש6.

בדיאגרמה  ומוסיפים לו משקפיים Use Caseמתמקדים על ה 7.

הוספת משקפיים מתבצעת על ידי קליק ימני ובחירת  8.

New Child Diagram Composite Structure Diagram

חזרה



70

בתרשים מארזים, סתרת התוכן שמוצג במארזיםה. 38

לעתים יש צורך להציג רק שלד של מארזים מבלי להציג מה כולל כל מארז1.

מבצעים קליק כפול בשטח ריק של הדיאגרמה  2.

Elementsמקישים על 3.

מקבלים4.

חזרהPackage Contentמורידים את הסימון של 5.



71

כיצד מסתירים את השדות בהצגת טבלה. 39

קליק כפול במקום ריק כלשהו להעלאת התכונות של הדיאגרמה1.

Elementsהתמקדות על 2.

Attributesו Operationsהורדת הסימון מ 3.

חזרה



72

לאלמנט  Linked Documentכיצד מוסיפים . 40

מתמקדים על האלמנט הרצוי1.

מבצעים קליק ימני2.

Create Linked Documentבוחרים 3.

Pasteבדרך כלל על ידי -מעדכנים את המסמך4.

Wordמתוך  

מבצעים שמירה1.

Attachmentלציון Aבאלמנט המבוקש תופיע האות 2.

חזרה



73

בנית תרשים למבנה ארגוני. 41

בנוהל מפתח1.4שימושי במיוחד לסעיף 1.

בוחרים דיאגרמה חדשה2.

Strategic ModelingOrg Chartמבין הכלים האפשריים יש לבחור   3.

חזרה



74

תת ישויות  שמופיעות בעמודת הקשרים/העלמת התוכן של ישויות. 42

לעתים מספיק להציג רק את שם . התצוגה המלאה של ישויות תופסת מקום רב1.

הישות

מבצעים קליק כפול להעלאת התכונות של הדיאגרמה2.

Elementsמתמקדים על 3.

Operationsושל  Attributesשל  check boxמסירים את ה 4.

חזרה



75

כיצד מוסיפים טבלה חדשה. 43

Add Diagramבוחרים 1.

ExtendedData Modelingבוחרים 2.

Tableמארגז הכלים גוררים אלמנט 3.

קובעים שם לטבלה4.

חובה -DBבוחרים את סוג ה 5.

חזרה



76

כיצד מוסיפים מאפיינים לישות. 44

מתמקדים על הישות1.

F9מקישים   2.

מקבלים גריד3.

ועל  Typeחשוב להקפיד על ה. יש למלא א הפרטים הרלוונטיים לכל מאפיין4.

ה סטריאוטיפ

למטה/חץ למעלה+CTRLכדי להציג שדות בסדר רצוי ניתן להשתמש ב 5.

חזרה



77

מהי השיטה המומלצת למתן שמות למאפיינים בטבלה. 45

קובעים את השם באנגלית Nameב  1.

קובעים את השם בעבריתAliasב 2.

יש ארגונים ישראליים שנוהגים לתת שם באנגלית בתעתיק עברי: הבהרה3.

אם השם מורכב ממספר חלקים כדאי להפריד ביניהם על ידי קו תחתון4.

חזרה



78

Enumכיצד מוסיפים אלמנט . 46

 Enumerationגוררים ,Class Diagramמארגז הכלים של ה 1.

קובעים שם לאלמנט2.

הכולל  Attributeלכל ערך אפשרי קובעים 3.

Initial Value: שם וערך התחלתי

חזרה



79

PKכיצד מגדירים שדה שהוא . 47

מוסיפים שדה חדש1.

intסוג השדה יהיה בדרך כלל 2.

PKהמיועד ל  Checkboxמסמנים את ה 3.

אם המפתח מלאכותי ניתן גם לקבוע4.

Columnמאיזה ערך יתחיל השדה ובאיזה קפיצות באיזור ה 

חזרה



80

כיצד מציגים את עוצמת הקשר בין טבלאות. 48

 Associationבאמצעות קשר מסוג Bו Aקושרים שתי טבלאות 1.

Aלרבים מכיוון 1יהיה Bל Aאם מעוניינים שהקשר בין 2.

Aמתמקדים על קו הקשר קרוב ל 3.

Multiplicity1מבצעים קליק ימני ובוחרים  4.

 Multiplicityובוחרים Bמתמקדים על קו הקשר קרוב ל 5.

בהתאם לעניין*/*..1/*..0

חזרה



81

קביעת מספר מהדורה לכל האלמנטים החדשים. 49

, כאשר מאפיינים גירסה חדשה ניתן לקבוע לכל האלמנטים החדשים מרגע זה 1.

מספר מהדורה חדשה

.2StartViewPreferences

Objectsבוחרים 3.

Versionמשנים את ה 4.

חזרה



82

Spellingהורדת ה . 50

.1EA בודק באופן אוטומטי את הSpelling   של הטקסטים בשדה הNotes

:על מנת להפסיק זאת יש לבצע2.

.3StartViewPreferences

חזרה



83

כיצד משנים את הצגת המאפיינים מאנגלית לעברית ולהפך. 51

ב  מודל הלוגי יש לתת לשדות שמות ראשיים באנגלית ושמות משניים  1.

Aliasבעברית בשדה ה 

מבצעים קליק כפול להצגת התכונות של הדיאגרמה2.

יש להפעיל או להוריד את הסימן , על מנת להציג את השדות בעברית או להפך3.

:כמצויין להלן

חזרה



84

החלפת אלמנט בתמונה. 52

:החלפת אלמנט בתמונה רצויה מבוצעת על ידי

מתמקדים על האלמנט1.

מבצעים קליק ימני2.

Appearanceבוחרים 3.

הפנימיתמהספריהאו תמונה חלופית  Clipboardבוחרים תמונה מה 4.

חזרה



85

ERDלטבלה ב DBהגדרת סוג ה . 53

לשדות חייבים להגדיר לכל טבלה את סוג ה Typesעל מנת לאפשר הגדרת 1.

DBבו תשמר הטבלה באופן פיסי

הרלוונטיDBשל הטבלה ובוחרים את ה Propertiesמתמקדים על 2.

חזרה



86

פעולות שעוברים בהורשה/הצגת מאפיינים. 54

:פעולות שעוברות בהורשה יש לבצע כדלקמן/על מנת להציג במחלקה יורשת את המאפיינים1.

מתמקדים על המחלקה היורשת2.

 Feature & Propertiesמבצעים קליק ימני ובוחרים 3.

Feature And compartment visibilityבוחרים 4.

Show Attributes/Show Operationsמסמנים  5.

חזרה



87

הצלבת יוזמי דרישות מול דרישות. 55

על מנת להפיק מטריצת הצלבה של יוזמי דרישות מול דרישות יש לבצע את הפעולות  

הבאות

DesignImpactmatrixבוחרים  1.

מקבלים את המסגרת הבאה2.

מתמקדים על הדרישות הפונקציונליות Sourceב 3.

מתמקדים על מארז  יוזמי הדרישות   Targetב .   4

בשורת ה  Requirementיהיה  Typeה   Sourceבשורת ה :צריך לוודא 5.

Target   הType  יהיהActor LinkType צריך להיותDependency

Sourceל  Targetצריך להיות מה  Directionה 

חזרה



88

קביעת שפת התכנות.    56
Configure ModelOptions

חזרה



89

DBקביעת ברירת מחדל  לסוגי נתונים על פי ה . 57

ברירת המחדל  בכדי  לאפשר חילול אוטומטי של פקודות DBעל מנת לקבוע מהו 

SQL מERD לDB יש  לבצע כדלקמן, מבוקש

.1Reference DataSettingsData Base DatatypesConfigure

Set as Defaultרצוי ומסמנים את  DBבוחרים 2.

ולפתוח מחדשEAלאחר שינוי ברירת המחדל יש לסגור את 3.

חזרה



90

Propertiesחיפוש אלמנטים עם מחרוזת מבוקשת ב  . 58

Ctrl+Fאו Searchבוחרים את הצלמית של פעולת ה 1.

StartExploreSearchModelלחלופין אפשר גם 2.

מקלידים את מחרוזת החיפוש3.

שגורם לחיפוש על כל מאפייני   Extendedמומלץ -בוחרים את סוג החיפוש3.

וכולל שם האלמנטNotesכולל ה , האלמנט

מקישים על החץ4.

:ניתן להוסיף לכל אלמנט מילות מפתח רצויות  בשדה ייחודי: תזכורת5.

חזרה



91

שמירת חיפוש לכל האלמנטים מסוג רצוי. 59

Searchבוחרים את הצלמית של פעולת ה 1.

New Searchשל  Iconבוחרים את ה 2.

Actorsלדוגמא רשימת , קובעים שם לשאילתה3.

OKמקישים 4.

חזרה
המשך



92

הוספת חיפוש לכל האלמנטים מסוג רצוי. 59

בוחרים6.

את סוג האובייקט הרצויבוחרים 7.

Requiredמסמנים אותו כ 8.

מבצעים שמירה9.

חזרה



93

כיצד מוסיפים תוויות לכל הצלמות בארגז הכלים. 60

מתמקדים  על ארגז הכלים על קבוצת כלים מבוקשת שאין להם תוויות1.

מבצעים קליק ימני2.

Show Labelsבוחרים  3.

חזרה
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למספר מאפיינים UNIQUEהגדרת. 61

מתמקדים על הישות  המבוקשת1.

M:  מחליטים על שם רצוי להדבקה של המפתחות2.

UNIQUEסטראוטיפעם Mבשם  Operationמוסיפים 3.

Mקליק כפול על 4.

COLUMNSבחר Mבעץ הפעולות האפשריות  של 5.

להדבקההרלונטייםמוסיפים את המאפיינים 6.

התוכנה תסמן את השדות שנבחרו עם קו תחתון7.

חזרה
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אקסליתהצגת כל האלמנטים של תרשים בצורה . 62

מתמקדים על מקום ריק בתרשים1.

מבצעים קליק ימני2.

Open Diagram inבוחרים 3.

List Viewבוחרים 4.

חזרה



96

כיצד מגיעים לתכונות של תרשים. 63

מתמקדים על מקום ריק בתרשים המבוקש ומבצעים קליק כפול

חזרה
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אותו מחשב/העתקת מארזים באותו פרויקט. 64

העתקת מארז שלם על כל התכולה שלו והעברתו למודל בתוכנה אחרת באותו מחשב או 

.העתקת מארז שלם והוספת עותק נוסף במקום אחר במודל, לחילופין 

מתמקדים  בדפדפן על המארז המבוקש. 1

קליק ימני. 2

Copy/PasteCopyבוחרים . 3 to ClipboardFull structure for 

duplication

מתמקדים על האב החדש המבוקש. 4

Copy/PastePasteבוחרים . 5 Package from Clipboard

חזרה
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קיצור חשוביםמקשי . 65

משמעותקיצור

F2שם לאלמנטשינוי

F5 הכנסת תאריך לNotes

F8הפקת דוח למארז ממוקד

F9 הוספת שדות לClassבמיקוד

F10 הוספתOperation לClassבמיקוד

ALT+G איתור אלמנט מתוך תרשים בProject  Browser

CTRL+B העתקת התרשים הנוכחי לClipboard

CTRL+Deleteביטול פיסי של אלמנט ממוקד בתרשים

ALT+5הקפצת ארגז הכלים

ALT+9 הצגת הELEMENT BROWSER  :  כל המידע האפשרי

ניהול  , בדיקות,כולל מרכיבי תחזוקה, לאלמנט ממוקד

פרויקטים

חזרה
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IEטבלאות בשיטת /כיצד מסמנים את רמת הקשר בין מחלקות. 66

קיימת כבר עשרות שנים ומקובלת בין ה IE-Information  Engineeringשיטת 

DBA  . היא שונה מגישתUMLרק בהיבט הגרפי

מתמקדים  בנקודה ריקה כלשהי בתרשים. 1

מבצעים     קליק כפול. 2

Connectorsבוחרים . 3

Information Engineeringבוחרים  4.

חזרה
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Multiplicity-כיצד מציגים את רמת הקשר בין שתי מחלקות. 67

 Associationבאמצעות קשר מסוג Bו Aקושרים שתי מחלקות 1.

Aלרבים מכיוון 1יהיה Bל Aאם מעוניינים שהקשר בין 2.

Aמתמקדים על קו הקשר קרוב ל 3.

Multiplicity1מבצעים קליק ימני ובוחרים  4.

 Multiplicityובוחרים Bמתמקדים על קו הקשר קרוב ל 5.

בהתאם לעניין*/*..1/*..0

חזרה
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כיצד מוסיפים לארגז הכלים חלקים מארגז כלים אחר. 68

שאותו רוצים להרחיב-Aמתמקדים על פעולה כלשהי של ארגז כלים 1.

מבצעים קליק ימני2.

 Set Toolbox Visibilityבוחרים 3.

המערכת מציגה רשימת כלים אפשרית4.

CHECKBOXומסמנים אותו ב Bבוחרים את הכלי הרצוי 5.

:Aכדי להוריד ההרחבה של ארגז כלים  6.

Bמתמקדים על אחת הפעולות של 1.

מבצעים קליק ימני2.

 Unpin from Toolboxבוחרים  3.

חזרה
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בריש'ג-בעיה עם העברית. 69

.1Control Panel(לוח בקרה)

.2Language&Region(אזור ושפה)

.3Administrative(חוצץ ניהולי)

.4Change System Local(שינוי אזור המערכת)

Hebrewבחרו 5.

למחשבRestartבצעו  6.

חזרה
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כיצד נועלים תרשים. 70

מומלץ לנעול תרשימים על מנת למנוע שינוי לא מבוקר במבנה  1.

התרשים

מתמקדים במקום כלשהו בתרשים2.

מבצעים קליק ימני3.

Lock Diagramבוחרים 4.

כאשר  , כל האלמנטים בתרשים מסומנים עם רקע  כתום , מרגע זה 5.

מנסים לשנות אותם ולא ניתן לבצע שינויים בתרשים

על מנת לאפשר שינויים מבצעים שוב קליק ימני ובוחרים שוב  6.

Lock Diagram

חזרה
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שליטה במראה הכללי של כלל המסכים. 71

ניתן לשלוט בצבע הרקע של כלל המסכים על ידי

StartViewVisual Style

חזרה
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כיצד מסיבים מודל לוגי למודל פיסי. 72

מגדירים במודל העיצוב מארז חדש בו ישמר המודל הפיסי הרצוי1.

מתמקדים על המארז הלוגי אותו מבקשים להסב למודל פיסי2.

קליק ימני3.

AdvancedTransformבוחרים  4. Package

1וכן את מארז המטרה שהוגדר בסעיף DDLמסמנים 5.

Do Transformמקישים   6.

מתמקדים במארז המטרה7.

VISIBILITYניתן להוריד את כל התוויות על הקשרים על ידי קליק ימני ו 8.

DBקובעים לכל אחד מהטבלאות את ה 9.

וכן  מסמנים את כל השדות שאינם  DBבהתאם ל Typesבכל אחת מהטבלאות משנים את ה 10.

NULL

חזרה
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SQLב DDLכיצד מסיבים מודל פיסי לפקודות . 73

מתמקדים על המארז בו נמצא המודל הפיסי1.

מבצעים קליק ימני2.

CodeSchemaבוחרים 3. DDLExport a DB  Schema

בוחרים את הטבלאות הרצויות  4.

Single File/Individual Fileבוחרים   5.

קובעים את המסלול בו ייכתבו הפקודות6.

Generateמקישים 7.

כדי לראות את התוצאה שהתקבלהViewמקישים  8.

חזרה
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כיצד מעתיקים מאפיינים מישות מקור לישות יעד. 74

תת ישות היעד אליה מעוניינים להעתיק שדות/בתרשים יש להציג את הישות1.

כך שרואים את כל המאפיינים, פותחים את ישות המקור  PROJECT BROWSERב 2.

גוררים מאפיינים מבוקשים מתוך ישות המקור לתוך ישות היעד בתרשים3.

יש לשים לב לכך שבהעתקה נשמרות כל התכונות של מאפיין המקור כולל  הסטריאוטיפ  4.

חזרה
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תת ישות חדשה/כיצד מוסיפים ישות. 75

Class Diagramיש לוודא שארגז הכלים  הינו מסוג  1.

לתוך התרשיםClassגוררים 2.

מקלידים שם מבוקש3.

ורק במקרים    Internalבדרך כלל :  בוחרים סטריאוטיפ רצוי4.

Extended/Externalמיוחדים בוחרים   

חזרה
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חדשType(Object Value)כיצד מוסיפים . 76

Typesבמודל הנתונים הלוגי מתמקדים על ה 1.

Typesמבצעים קליק כפול על תרשים ה 2.

מעלים את ארגז הכלים3.

Data Typeגוררים 4.

קובעים שם רצוי5.

ומקלידים את 9Fמקישים 6.

Typeהמאפיינים הרצויים ל 

חזרה
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Use Caseכיצד יוצרים קשר בין דרישה ל . 77

Realizationובין דרישות הינו קשר מסוג Use Casesהקשר בין 1.

מממש  דרישה או מספר דרישות  Use Caseהמשמעות היא ש 2.

:הקישור מבוצע כדלקמן3.

המבוקשUse Caseמציגים את התרשים בו נמצא ה 4.

Project Browserהדרישות אותן הוא מממש ב /מאתרים את הדרישה5.

בתרשיםUse Caseמבצעים השלכה של הדרישות לתוך הצלמית של ה 6.

יש להגיע ל , מסויים מממש Use Caseעל מנת לראות מהן הדרישות  ש 7.

Properties שלו ולפתוח את עלה הLinks או עלה הRequirements

חזרה
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הוספת מסך חדש. 78

מתמקדים על המסכים במערכת1.

מבצעים קליק כפול על תרשים המסכים במערכת2.

Class Diagramמתקבל ארגז הכלים של 3.

Classלתוך התרשים גוררים 4.

Classכל מסך הינו 5.

Boundaryנותנים שם למסך וכן בוחרים לו סטריאוטיפ 6.

למסכיםUMLלאחר האישור מקבלים על המסך את הצלמית התקנית של 7.

את התוכן הרצוי"  בן"לתוך הצלמית של המסך נבנה עתה כ

המשך
חזרה
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המשך-הוספת מסך חדש. 78

חזרה

מתמקדים ב דפדפן על צלמית של המסך החדש. 8

AddAddכ    "מבצעים קליק ימני ואח. 9 Diagram

User Interfaceו   Extendedבוחרים 10

מתקבל תרשים ריק למסך חדש 11.

מבצעים קליק כפול על מנת לקבל את ארגז הכלים  הבסיסי של מסכים12.

Screenמתוך ארגז זה נגרור את צלמית ה 13.

ניתן לו את שם המסך14.

ישמש מסגרת להכנסת כל Screenה 15.

הרכיבים הרצויים של המסך
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EAשל    Wireframingעל ידי כלי ה , שילוב גריד במסך. 79

חזרה

הגריד לא נמצא בארגז הכלים הבסיסי לכן צריך להעלות את ארגז  1.

הכלים המורחב

מתמקדים על הארגז הבסיסי2.

מבצעים קליק ימני3.

Set Toolbox Visibilityמפעילים 4.

Wireframing Compositeבוחרים 5.

Tableמתוך ארגז כלים זה בוחרים 6.
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TAB-שילוב חוצצים במסך. 80

חזרה

לא נמצא בארגז הכלים הבסיסי לכן צריך להעלות את ארגז  TABה1.

הכלים המורחב

מתמקדים על הארגז הבסיסי2.

מבצעים קליק ימני3.

Set Toolbox Visibilityמפעילים 4.

Wireframing Compositeבוחרים 5.

Tabמתוך ארגז כלים זה בוחרים 6.
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הוספת הודעות  לממשק המשתמש. 81

חזרה

.במסגרת מודל הממשק למשתמש יש לרכז את כל הודעות המערכת1.

מבצעים קליק כפול על תרשים אובייקטים2.

מקבלים את ארגז הכלים של האובייקטים3.

Information Itemמתוך ארגז זה בוחרים 4.

לדוגמא: מומלץ לכלול בשם ההודעה את מספרה5.

-H017חסרים שדות חובה
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Reference Data–יבוא יצוא של הגדרות . 82

חזרה

.1ConfigureModelTransfer

Import/Exportבוחרים  2.

Exportמסמנים את האלמנטים הרצויים ומקישים Exportב 3.

Exportבוחרים את הקובץ  בו שמור  קובץ ה Importב 4.



117

שינוי הפונט של שם אלמנט. 83

מתמקדים על האלמנט1.

מבצעים קליק ימני2.

Appearanceבוחרים 3.

Set fontבוחרים  4.

כולל הצבע, הדרוש Fontבוחרים את ה 5.

אם התרשים נעול לא ניתן לבצע שינוי פונט6.

חזרה
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Typesמנטרלים הצגת /כיצד מציגים. 84

חזרה

הפעולה רלוונטית לתרשים בודד1.

מתמקדים על מקום ריק בתרשים2.

מבצעים קליק כפול3.

מקבלים את עץ התפריטים של התרשים4.

Featuresפותחים את עלה ה 5.

הרצויShow attributeבוחרים את ה 6.
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Bלמאפיין באלמנט Aכיצד קושרים בצורה מדויקת אלמנט . 85

Associationבקו קשר מסוג  Bל Aקושרים את 1.

Bבקצה הקרוב ל , מתמקדים על קו הקשר2.

מבצעים קליק ימני  3.

Link to Element Featureבוחרים  4.

Attributeבוחרים , בחלון שנפתח5.

Bמתקבלת רשימת מאפיינים מתוך 6.

בוחרים את המאפיין הרצוי7.

חזרה
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Use Caseכך שיהיה בן של Activityכיצד מעתיקים תרשים  מסוג . 86

חזרה

 Activityמתמקדים על צלמית תרשים  ה1.

מבצעים קליק ימני2.

Copy pasteCopy Diagramבוחרים  3.

Project Browserהמבוקש  ב   Use caseמתמקדים על 4.

מבצעים קליק ימני5.

Copy/Pasteבוחרי  6.

Paste Diagramבוחרים 7.

Deepבוחרים 8.

OKבוחרים 9.

על מנת להוסיף משקפיים ל 10.

Use Caseמתמקדים בתרשים על ה  1.

מבצעים קליק ימני2.

New Child Diagramבוחרים  3.

Composite Structure Diagramבוחרים  4.
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חיפוש כל האלמנטים שקשורים לאלמנט מבוקש. 87

חזרה

(Project Browserאו בתרשים או ב )  מתמקדים על האלמנט המבוקש 1.

מבצעים קליק כפול2.

Propertiesהמערכת מציגה את ה 3.

Linksמתמקדים על עלה ה 4.

מתקבלת רשימת כל האלמנטים אליהם  קשור האלמנט המבוקש5.
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Project Browserהעלאת ה  . 88

חזרה

נעלם  מסיבה כלשהי יש לבצע כדלקמן Project Browserאם ה 1.

   Startמקישים בתפריט הראשי על 2.

Browseפותחים את 3.

 Project Browserבוחרים 4.
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Project Browserב     Toolboxשילוב  ה . 89

חזרה

המצב ההתחלתי1.

המצב הרצוי2.

ALT+5במצב ההתחלתי  מקישים 3.

DesignToolbox:   אפשרות נוספת4.
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שינוי שם של אלמנט בעץ. 90

חזרה

(כולל ראש העץ) מתמקדים על האלמנט הרצוי 1.

F2מקישים 2.

רושמים את השם  החדש המבוקש3.
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נושא ראשי  חדש לפרויקטView/הוספת . 91

חזרה

Project Browserמתמקדים על ראש העץ ב 1.

מבצעים קליק ימני2.

AddAdd viewבוחרים  3.

בוחרים שם4.
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הוספת מארז חדש. 92

חזרה

מתמקדים על ספרית אב רצויה1.

מבצעים קליק ימני2.

Add Packageבוחרים  3.

מקבלים מסך להגדרת מארז חדש4.

מקלידים שם מבוקש למארז5.

Package onlyאם מעוניינים בשלב זה במארז ללא תרשימים   בוחרים ב 6.

ולבחור את סוג Create Diagramיש לסמן , אם מעוניינים בתרשים בתוך המארז 7.

התרשים המבוקש
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מנטרלים הצגת מאפיינים בתרשים מחלקות/כיצד מציגים. 93

חזרה

מתמקדים במקום ריק בתרשים1.

של  התרשים  Propertiesמבצעים קליק כפול לצורך הצגת ה 2.

Elementsבוחרים 3.

Attributesמבטלים את הסימון של ה 4.
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פעולות יישור לשיפור הויזואליות של אלמנטים. 94

חזרה

מתמקדים בתרשים על האלמנטים הרצויים1.

האלמנט שישמש כמודל לשאר האלמנטים יבחר אחרון2.

מבצעים קליק ימני3.

בוחרים את פעולת העריכה המבוקשת4.
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הוספת תפריטי כלים. 95

חזרה

למשימות שונויעודייםיש מספר תפריטים של כלים Ribbonבנוסף ל 1.

למספר רב של משימות וזוהי ברירת המחדלשמושתפיםיעודייםיש אוסף של כלים 

טיפול בחילול קוד  , טיפול באלמנטים בודדים, לטיפול בדיאגרמותיעודייםכמו כן יש כלים 

'וכו

רב הזמן נשתמש בברירת המחדל

המשך
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Toolbarהוספת ארגז כלים עיקרי מתוך ה . 95

מתמקדים על הבית  1.

Show toolbarבוחרים 2.

Default toolsבוחרים 3.

מקבלים את ארגז הכלים הבסיסי4.

חזרה
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כיצד מעלימים את גבול התרשים. 96

חזרה

כל , אם נרצה להדפיס את התרשים. הקו האנכי בכל תרשים מציין את גבול ההדפסה1.

האלמנטים מעבר לקו לא יודפסו

:על מנת להוריד את קו הגבול יש לבצע כדלקמן2.

מתמקדים על תכונות התרשים על ידי קליק כפול במקום ריק1.

Diagramמתמקדים על עלה ה 2.

לגבולHideמסמנים 3.

.3
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עם מספר אפשרויות מוכנות מראשListהוספת . 97

:דוגמא לרשימה כזאת1.

לא נמצא בארגז הכלים הבסיסי לכן צריך להעלות את ארגז הכלים המורחבListה 2.

מתמקדים על הארגז הבסיסי3.

מבצעים קליק ימני4.

Set Toolbox Visibilityמפעילים 5.

Wireframingבוחרים 6. Controls

Listמתוך ארגז כלים זה בוחרים 7.

Itemsמתמקדים על 8.

ui ה חנ קלל תו חו תו

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

EA 13.0 Unregistered Trial Version   

כל הלקוחות

לקוחות בודדים

רשתות קטנות

רשתות גדולות

חזרה
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עם מספר אפשרויות מוכנות מראשListהוספת . 97

בוחרים את צלמית העדכון9.

Valuesמקבלים רשימה של 10.

:לדוגמא, מעדכנים את הרשימה לשמות המבוקשים11.

מקבלים  12.

חזרה
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Date/Time Pickerהוספת . 98

:דוגמא 1.

לא נמצא בארגז הכלים הבסיסי לכן צריך להעלות את ארגז הכלים  date pickerה 2.

המורחב

מתמקדים על הארגז הבסיסי3.

מבצעים קליק ימני4.

Set Toolbox Visibilityמפעילים 5.

Wireframingבוחרים 6. Dialog Controls

date/time pickerמתוך ארגז כלים זה בוחרים 7.

חזרה
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כיצד מוסיפים משקפיים לאלמנט מסך. 99

המצב לפני הוספת משקפיים1.

Project browserמבנה מפורט של המסך הוגדר ב 2.

Project Browserמתמקדים על אלמנט פתיחת הסניף בתרשים או ב 3.

מבצעים קליק ימני4.

Composite Structure Diagramואחר כך  New child Diagramבוחרים 5.

חזרה
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הצגת מודל הנתונים יחד עם המסך הרלוונטי. 100

הרעיון הוא לאפשר לראות שכל מאפיין במסך נמצא גם במודל הנתונים1.

מתמקדים על תרשים המסך2.

את הישות או תת הישות המבוקשת במודל הנתוניםProject Browserמאתרים ב 3.

גוררים את הישות לתוך תרשים המסך4.

חזרה
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הוספת בעיה פתוחה. 101

את כל הבעיות הפתוחות יש לרכז באזור הבעיות הפתוחות1.

...Use Case, ישות, דרישה: מומלץ לקשור את הבעיה לאלמנט המתאים  2.

מתמקדים על תרשים הבעיות הפתוחות3.

מבצעים קליק כפול4.

Commonבארגז הכלים בוחרים 5.

בוחרים את הצלמית של בעיה פתוחה  6.

גוררים את הצלמית לתוך התרשים7.

רושמים את פרטי הבעיה8.

Dependencyקושרים את הבעיה לאלמנט בקשר של 9.
חזרה
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Wordשילוב גריד באמצעות . 102

חזרה

Wordעדיף לשרטט את הטבלאות ב , נוחה מאד ומוכרת wordכיון שהעבודה עם טבלאות ב

ולשלב אותם במבנה המסך

:הפעולות הנדרשות

Wordטבלה  ב /בונים את הגריד1.

Clipboardשומרים את הטבלה ב 2.

textגוררים למסך אלמנט מסוג 3.

Clipboardמחליפים אותו עם הגריד שנמצא ב 4.

Appearanceההחלפה מבוצעת על ידי השימוש ב 1.

.2Select alternate image

מוסיפים תחילה את התמונה של הגריד  לספרית התמונות3.
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של מרכיב בעץ( Properties)הצגת התכונות. 103

חזרה

לכל אלמנט יש תכונות

גם תרשים נחשב לאלמנט ויש לו תכונות

תוך כדי סריקת העץ באופנים הבאים, ניתן להגיע לתכונות של אלמנט

מתמקדים על האלמנט הרצוי

Propertiesמבצעים קליק ימני על האלמנט ובוחרים : אפשרות א1.

DesignElementProprties:  דרך התפריט הראשי: אפשרות ב2.
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תרשים בעץהצגת . 104

חזרה

.העץ מורכב ממספר רב של אלמנטים

חלק מהאלמנטים הם תרשימים

סוגים שונים של תרשימים ולכל סוג של תרשים יש ארגז כלים נפרדקימים

אלמנט שהוא תרשים מזוהה על ידי שם וכן צלמית שמייצגת את סוג התרשים

כדי לפתוח את התרשים ולהציג אותו יש לבצע כדלקמן

התמקדות על הצלמית1.

קליק כפול2.

מקבלים את ארגז הכלים הרלוונטי לסוג   Inboxאם עוברים ל , לאחר הצגת התרשים

התרשים
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הזזת אלמנטים בעץ. 105

חזרה

(.Packages)האלמנטים בעץ מאורגנים במארזים

EAמאפשר להציג את רכיבי העץ בסדר היררכי רצוי שאינו קשור לשמות האלמנטים

!פרט לראש העץ יש מארז אב, חשוב לציין שלכל מארז

הזזה של אלמנטים במסגרת מארז אב מבוצעת באמצעות החיצים

מארז האב החדשלראשהזזה של אלמנטים בין מארזים מבוצעת על ידי גרירה ממארז נתון 
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הצגה חלקית של עץ. 106

חזרה

לצורך  מסוייםעץ עשוי לכלול  מספר  רב של אלמנטים ולכן נדרש לעתים להציג רק ענף 

טיפול ממוקד

:השיטה

מתמקדים על ראש הענף. 1

Contextבוחרים . 2

Globalחזרה לעץ מלא מתאפשרת על ידי הקשה כפולה על החץ או בחירת 
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איתור אלמנט בעץ. 107

חזרה

עץ עשוי לכלול  מספר  רב של אלמנטים ולכן נדרש לעתים חיפוש כדי לאתר אלמנט בשם מבוקש

 Findבוחרים את צלמית הפעולות האפשרויות ולאחר מכן בוחרים  , חיפוש על פי שם מלא : שיטה א

in Browser

1  .

מתקבל מסך קטן בו יש להקיש את שם האלמנט המבוקש ואחר מכן להקיש על החץ

המשך
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איתור אלמנט בעץ. 107

חזרה

(אפשר גם מלאה) חיפוש על פי מחרוזת חלקית: שיטה ב

Ctrl+Fמקישים 

מתקבל מסך קטן בו יש להקיש את מחרוזת החיפוש ולאחר מכן לבחור את  החץ

 'Name', 'Alias':מתבצע חיפוש של המחרוזת המבוקשת בשדות הבאים של כל אלמנט בעץ

'Notes'
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Ribbonצמצום ה . 108

חזרה

לכן ניתן לצמצם אותו ולראות רק את התפריט הראשי  Ribbonרב הזמן לא משתמשים ב 

במקום

:נראה רק

Minimuzeובחירת  Ribbonהתמקדות על ה :  הפעולה הנדרשת the Ribbon
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פתיחת פרויקט קיים מתוך פרויקט נוכחי. 109

חזרה

פותחים את אפשרויות ניהול הפרויקט.1

Open Projectבוחרים . 2

במסך שמתקבל בוחרים פרויקט שהיה בשימוש לאחרונה. 3

Local Fileאו שמבצעים חיפוש ב 

פעולות ברמת התפריטים.     #3
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Guidebookהפעלת ה . 110

חזרה

ברמה גבוהה Helpיש מדריכים ו EAל 

StartHelp: מתבצעת על ידיHelpהפעלת ה 

Searchשימושי ביותר הינו ה .  כ בוחרים את צורת העזרה המבוקשת"ואח

אפשר להגיע למדריכים מפורטים על ידי



148

קטלוג פעולות
#פעולה

1מחיקת מארז לא רצוי

2כולל ארגז הכלים של הדרישות-הוספת מארז חדש

3שינוי הסדר של מארזים

4הוספת דרישה חדשה לתרשים

5ביטול לוגי של דרישה

6ביטול פיסי של דרישה

7הוספת משתמש חדש  למארז המשתמשים

8קישור דרישה לגורם שביקש אותה

9העברת דרישה ממארז אחד למארז שני

10ספרור אוטומטי של דרישות

11הדלקת הצבע של ה סטאטוס

12שינוי ברירות המחדל של הסטאטוסים
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קטלוג פעולות
#פעולה

13שינוי סטאטוס של דרישה

14קישור דרישות בקשר של תלות

15קישור דרישות בקשר הכלה

16העברת מספר דרישות לגודל אחיד

17כיצד מעלימים בתרשים את הקשר למארזי האב

Actors 18כיצד יוצרים קשר הורשה בין שני 

19של דרישותאקסליהפקת דוח 

20שינוי הפונט בכל התרשימים

Author21-קביעת שמות מחברים

Legend22-הוספת מקרא לצבעים בתרשים

23הוספת מסגרות לחלקים בתרשים

24הוספת נתיבים בתרשים

25מה עושים אם ארגז הכלים נעלם
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קטלוג פעולות
#פעולה

26הצגת קווי קשר ישרי זווית בין אלמנטים

Use Cases27ח להצגת רשימת ה "כיצד יוצרים דו

28העברת מארזים בין פרויקטים שונים במחשבים שונים

29שינוי הפונט של הצגת מארז בתרשים

Toolbar30ל   Glossaryהוספת 

31ביטול לוגי של אלמנט

32ביטול פיסי של אלמנט

33הוספת צבע לאלמנט

34קביעת צבע תקני לסטריאוטיפ

35קביעת עובי קו וצבע קו

36(Activities)כיצד יוצרים קשר של זרימה בין שתי פעילויות

Activityכיצד מוסיפים  Diagram   לUse Case37
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קטלוג פעולות
#פעולה

38התוכן בתרשים מארזיםסתרתה

39בהצגת טבלהכיצד מסתירים את השדות

40לאובייקטLinked Documentכיצד מוסיפים 

41תרשים למבנה ארגוניבנית

שמופיעות בעמודת  כיצד מעלימים את התוכן של טבלאות

ADהקשרים  ב 

42

43כיצד מוסיפים טבלה חדשה

44כיצד מוסיפים מאפיינים לישות

45השיטה המומלצת למתן שמות למאפיינים בישותמהי

Enum46כיצד מוסיפים אלמנט

PK47כיצד מגדירים מאפיין שהוא 

48עוצמת הקשר בין ישויותכיצד מציגים את
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קטלוג פעולות
#פעולה

49קביעת מספר מהדורה לכל האלמנטים החדשים

Spelling50הורדת ה 

51מאנגלית לעברית ולהפךERDכיצד משנים את השפה ב 

52אלמנט בתמונההחלפת

ERD53לטבלה ב DBהגדרת סוג ה 

54פעולות שעוברים בהורשה/מאפייניםהצגת

55לדרישות מול דרישותאחראים/הצלבת בעלי עניין

Code56קביעת שפה ליצירת   

ERD57ב  DBברירת מחדל  ל  קביעת

Properties58עם מחרוזת מבוקשת בשדה ה חיפוש אלמנטים

59מסוג רצויהוספת חיפוש לכל האלמנטים
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קטלוג פעולות
#פעולה

60כיצד מוסיפים תוויות לכל הצלמות בארגז הכלים

61למספר שדות UNIQUEהגדרת

62אקסליתכל האלמנטים של תרשים בצורה הצגת

63כיצד מגיעים לתכונות של דיאגרמה

64אותו מחשב/מארזים באותו פרויקטהעתקת

65קיצור שכיחיםמקשי

IE66טבלאות בשיטת /רמת הקשר בין מחלקותכיצד מסמנים את

67כיצד מציגים את רמת הקשר בין שתי מחלקות

68כיצד מוסיפים לארגז הכלים חלקים מארגז כלים אחר

69עם העבריתבעיות

70כיצד נועלים תרשים
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קטלוג פעולות
#פעולה

71שליטה במראה הכללי של כל המסכים

72כיצד מסיבים מודל לוגי למודל פיסי

SQL73ב DDLכיצד מסיבים מודל פיסי לפקודות 

74מאפיינים מישות מקור לישות יעדכיצד מעתיקים

75תת ישות חדשה/כיצד מוסיפים ישות

Object)כיצד מוסיפים  Value)Type76חדש

Use Case77יוצרים קשר בין דרישה ל  כיצד

78הוספת מסך חדש

79שילוב גריד במסך

TAB80-חוצצים  במסךשילוב

81הודעה לממשק המשתמשהוספת

Reference Data82–יבוא יצוא של הגדרות 
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קטלוג פעולות
#פעולה

83הפונט של שם אלמנטשינוי

Types84מנטרלים הצגת /כיצד מציגים

B85למאפיין באלמנט Aכיצד קושרים בצורה מדויקת אלמנט

Use Case86כך שיהיה בן של Activityתרשים  מסוג כיצד מעתיקים

87חיפוש כל האלמנטים שקשורים לאלמנט מבוקש

Project Browser88העלאת ה 

Project Browser89ב    Toolboxה שילוב

90שינוי שם אלמנט בעץ

91חדשViewהוספת 

92הוספת מארז חדש

93בתרשים מחלקותמנטרלים הצגת מאפיינים/כיצד מציגים

94הויזואליות של אלמנטיםפעולות יישור לשיפור
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קטלוג פעולות
#פעולה

95העיקריToolbarה הוספת

96(Page Border)מעלימים את גבול התרשיםכיצד

97עם מספר אפשרויות מוכנות מראש Listהוספת 

Date Time  Picker98הוספת

99כיצד מוסיפים משקפיים לאלמנט מסך

100הצגת מודל הנתונים יחד עם המסך הרלוונטי

101(Open Issue)הוספת בעיה פתוחה 

Word102גריד במסך באמצעות שילוב

103של מרכיב בעץ( Properties)הצגת התכונות

104הצגת תרשים בעץ

105הזזת אלמנטים בעץ

106הצגה חלקית של עץ
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קטלוג פעולות
#פעולה

107איתור אלמנט בעץ

Ribbon108ה צמצום

109מתוך פרויקט נוכחיפרויקט קייםפתיחת

Guide book110הפעלת ה 


