
 קריטריונים לקבלה והערכה  10.1
 
 איציק סיון BABOKסיכם וערך מתוך  
 

 מטרה   10.1.1
 

שיש לעמוד בהם על מנת קריטריונים לקבלה משמשים להגדרת הדרישות, התוצאות או התנאים 
המשמשים  מדדיםהערכה הם הל. קריטריונים העיקריים ענייןהעלי בייחשב מקובל על  שפתרון

 פתרונות אפשרייםמספר להעריך קבוצה של דרישות על מנת לבחור בין 
 

 תיאור 10.1.2
 

 שיש להשתמש בהם לתכונותקריטריונים לקבלה והערכה מגדירים מדדים 
חלופיים. מדידות וקריטריונים הניתנים לבחינה מאפשרים  ואפיוניםלהערכת והשוואת פתרונות 

 אפיוניםהערכה אובייקטיבית ועקבית של 
 

של הפרויקט, מרמה גבוהה לרמה מפורטת טכניקת הקבלה וההערכה בכל הרמות ניתן להשתמש ב
קריטריונים לקבלה מתארים את קבוצת הדרישות המינימלית שיש לעמוד בה על מנת שפתרון  .יותר

 .מסוים יהיה כדאי ליישם. הם עשויים לשמש לקבוע אם פתרון או רכיב פתרון יכול לענות על דרישה
 

, והם באים לידי ניתן להערכהשפתרון אחד יש רקמשמשים בדרך כלל כאשר רק  הקריטריונים לקבל
 במדד אחד: עובר או נכשל.ביטוי בדרך כלל 

אפיונים פתרונות ולמאפשרים דירוג אשר קבוצה של מדידות  תלהגדרנועדו קריטריוני הערכה 
ערכה מייצג סולם מתמשך או בדיד הה ניקריטריומ חלופיים בהתאם לערכם לבעלי העניין. כל אחד

 פתרון כגון עלות, ביצועים, שימושיות, וכמה טובשל פציפית למדידת תכונה ס
 פונקציונליות מייצגת את הצרכים של בעלי העניין.ה
 

 .שונות הערכה תכונות שלא ניתן למדוד ישירות מוערכים באמצעות שיפוט מומחה או טכניקות 
 

 אותן תכונות. לקבלה יכולים להיות מוגדרים עם וקריטריונים קריטריונים להערכה 
ביצועים טובים יותר עשויים להיות ו כאשר בוחנים פתרונות שונים, הפתרונות עם עלויות נמוכות יותר

 , הקריטריוניםאפשרי פתרון בודקיםמדורגים גבוה יותר. כאשר 
 נכתבים תוך שימוש בדרישות ביצוע מינימליות ומגבלות עלות מקסימליות

 משתמשים. בהסכמים חוזיים ובבדיקות קבלה של
 
 

 אלמנטים 10.1.3
 
 תכונות ערך .1

 
באופן משמעותי על ערכו עבור בעלי  משפיעים או יםמאפייני ערך הם המאפיינים של פתרון שקובע

 מוסכם של הצעת הערך לחלקים המרכיבים אותה,משמעותי והעניין. הם מייצגים פירוק 
 שיש לפתרוןאשר ניתן לתאר כאיכויות 

 כוללותדוגמאות למאפייני ערך 
 

 ,יכולת לספק מידע ספציפי 
 יכולת לבצע או לתמוך בפעולות ספציפיות,• 
 מאפייני ביצועים ותגובתיות,• 
 תחולת הפתרון במצבים והקשרים מסוימים,• 
 זמינות של תכונות ויכולות ספציפיות, וכן• 
 שמישות, אבטחה, מדרגיות ואמינות.• 
 

 



 
בעלי לצורכי  יםורלוונטי פיםתכונות ערך מבטיח שהם תקהערכה על לקבלה וביסוס קריטריונים 

להבטיח כי ההגדרה של כל חייבים  BAוהערכת הפתרון.  בעת קבלתהם ויש להתייחס אלי העניין
עשויים לתכנן כלים והוראות לביצוע ההערכה וכן  BAערכי הערך מוסכמים על ידי כל בעלי העניין. 

 .יבוד התוצאות שלהעו תיעודל

 

 

 

 הערכה .2 
 

 ניתנת למדידה.שבתבנית יש להציגו על מנת להעריך פתרון מול קריטריונים לקבלה או הערכה, 
 
 מוכנות לבדיקה .3
 

 תקריטריוני הקבלה באים לידי ביטוי בצורה ניתנת לבדיקה. זה עשוי לדרוש שביר
 את  כדי לאמתמקרי בדיקה לכתוב יהיה ניתן ש, כך לרמות אטומיותדרישות 
 נגד הקריטריונים. כהפתרון 

. כהצהרות נכונות או לא נכונותהצהרות אשר ניתן לאמת  קריטריוני הקבלה מוצגים בצורה של
 (.UATבדיקות קבלה של משתמשים )באמצעות מושג בדרך כלל האימות 

 
 מדדים .4

 
 קריטריונים של הערכה מספקים דרך לקבוע אם תכונות מספקות את הערך

 הכרחי כדי לספק את הצרכים של בעלי העניין. הקריטריונים מוצגים כפרמטריםה
 . אשר ניתן למדוד בקנה מידה רציף או בדיד

 למדוד את הפתרון באמצעות שיטות שונות תכל קריטריון מאפשר ההגדרה של
 כמו בהשוואות או שיפוט מומחה. הגדרת קריטריונים להערכה עשויה להיות כרוכה

 ועיבוד תוצאותיה. תיעוד הוראות לביצוע ההערכה, וכן עבורעיצוב כלים וב
 
 
 
 
 



 
 שיקולי שימוש 10.1.4

 
 חוזק .1

 
 עםלידי ביטוי לבוא עשויות לחייב את כל הדרישות  Agileמתודולוגיות • 

 קבלה לבדיקה. קריטריוני
 .תוחוזיחובות קריטריונים לקבלה נדרשים כאשר הדרישות מבטאות • 
 מוסכמים מראש קריטריוניםים להעריך את הדרישות על בסיס קריטריוני הקבלה מאפשר• 
 קריטריונים להערכה מספקים את היכולת להעריך צרכים מגוונים,• 

, כגון תכונות, אינדיקטורים משותפים, אמות מידה מוסכמים מראש קריטריוניםבסיס על 
 מדדים יחסיים מקובליםו מקומיות או עולמיות,

 (ROIאה הצפויה על ההשקעה )החזר קריטריונים להערכה מסייעים באספקת התשו• 
 או ערך פוטנציאלי שצוין אחרת.

 קריטריונים להערכה מסייעים בהגדרת סדרי עדיפויות.• 
 
 

 מגבלות .2
 
 קריטריונים לקבלה עשויים להביע מחויבויות חוזיות וככאלה• 

 לשינוי מסיבות משפטיות או פוליטיות. יםקשהם 
 של מגווןנים בין השגת הסכמה על קריטריונים להערכה לצרכים שו• 

 .רלהיות מאתג עניין יכולבעלי 
 

 
 
 


