
 דרורי 

OODPM -מתודולוגיה לתכנון מערכות מידע ככלי עזר לניהול פרויקטים   

   דרורי.ע

 offerd@gmail.com, ירושלים,  שרות עיבודים ממוחשבים–ם "שע

  

 היא OODPM. ניהול פרויקטים הוא ענף בתחום הניהול העוסק בתכנון ובקרה של פרויקטים: תקציר

 מכוונת OODPM.  ומתודולוגיית אב הטיפוסםאובייקטיה מתודולוגיה המבוססת על שילוב בין עיצוב מונח

 המתודולוגיהבגלל היותה של .  מחשוב אבל ניתן לעשות בה שימוש בפרויקטים כלליים יותריבעיקר לפרויקט

מובנית וכוללת בתוכה את כל מחזור חיי המערכת על שלביו השונים היא מהווה כלי עזר בניהול הפרויקט כולו 

ובקרה רבה על תהליך הייצור בדרך ) משתמש הקצה(מעורבות רבה של הלקוח , ון המוצרתוך התמקדות בתכנ

מחקרים בתחום מערכות מידע מגלים כי הסבירות לכשל . המפחיתה משמעותית את סיכויי הכישלון של הפרויקט

חשיבות  הגם הנדסיים אחרים ומכאן לפרויקטיםבתהליך תכנון והקמה של מערכת מידע הוא גדול באופן יחסי 

 . המסייעת לצמצום משמעותי של כשל כזהOODPMהרבה של השימוש במתודולוגיית 

 :האמרהגם בעולם מודרני וטכנולוגי כעולמנו שבו זמינות כה רבה של כלי פיתוח מהירים ונוחים נכונה 

 . שלמה הלוי אלקבץשל רבי" לכה דודי"מתוך הפיוט  "סוף מעשה במחשבה תחילה"

  מבוא 

התהליך משלב שימוש בכלים רבים .  מידע הוא תהליך הכולל ניתוח מערכות מידע ותכנונןאפיון מערכות

. על ידי יישום של מערכות מידע ממוחשבות, בדרך שיטתית במטרה להביא לשיפור עסקים וארגונים

  ואילותפקיד מנתח המערכות הוא ליצור חיבור בין צרכי המשתמש המהווים פתרון לבעיותיו הנוכחיות

 .  יות בעתיד לבין מערכת מידע עתידית שנועדה לממש פתרון זההצפו

, בעיקר מכיוון שהגדרתם נמצאת רק בראשו של המשתמש, בהיות צרכי המשתמש ערטילאיים משהו

קל להבין את הבעייתיות של המקצוע ואת , ובהיות מערכת המידע העתידית מוצר שלא קיים עדיין

 . מתכננןהקשיים הניצבים בפני מנתח המערכות ו

.  התוכנה-אפיון נכון של מערכת מידע מאפשר חסכון בזמן ובכסף ואף מייעל את השימוש במוצר הסופי 

אפיון נכון יכול למנוע כשלים רבים העולים ברוב המקרים כסף רב וגורמים לעיכובים רבים בסיומם של 

מיתי של צרכי המשתמש החשיבות הרבה באפיון המערכת טמונה בבירור מדויק וא. 1פרויקטים שונים 

אפיון המערכת העתידית  .וביצירת תשתית המאפשרת ניהול ופיתוח מוצר תוכנה העונה על צרכי המשתמש

אפיון מדויק יכול . אי הבנות לגבי היקף הפרויקט ועומקווזאת כדי למנוע , חוזה עבודה מול הלקוחמהווה 

ורה בפרויקטים רבים דבר אשר יכול להוביל לסייע בתמחור ריאלי של הפרויקט בניגוד לתמחור מופחת הק

יש לזכור שבהעדר אפיון מדויק .  והפסד כספי ניכר קיצוניים עד כדי סיכון הארגון מזמין העבודהבמקרים

דרישות הלקוח נוטות להתרבות ולסבך את תהליך בניית המערכת דבר המהווה גורם נוסף , ומסוכם

 . לכישלונם של פרויקטים בתחום

  . ובו חומרים רבים רובם חופשיים להורדהcom.oodpm.www:  אתר שכתובתוOODPMת למתודולוגי

  

                                                 
 . עמודים280, 1999, קרוננברג ספרות מקצועית: א"ת, אפיון וניהול מערכות מידע ממוחשבות, .ע, דרורי: מתוך המבוא לספר 1



 דרורי 

  

  OODPM (Object Oriented Design by Prototype Methodology) תכנון מערכות מידע בשיטת

OODPM ,שיטה   מהווהמתודולוגיהה. "עיצוב מונחה עצמים במתודולוגית אב הטיפוס"-ראשי תיבות ל

בעיצוב מונחה עצמים . ההמאפשרת תכנון ועיצוב מערכות תוך שילוב בין שתי הגישות הנגזרות משמ

מנתונים , האלגוריתם שעל פיו פועל העצם -  העצם עצמו מורכב משיטה .הבסיס למערכת הוא העצם

מתודולוגית אב . 2 ם אחריםשעליהם השיטה עובדת ומשטח להעברת נתונים בינו לבין תוכניות או עצמי

הטיפוס גורסת כי תכנון המערכת ועיצובה מבוססים על בניית אב טיפוס ברמות שונות כאשר אב הטיפוס 

, אבות טיפוס ברמות שונותקיימים סוגים שונים של . 3 הדגמה והערכה של המערכת, מהווה כלי לבחינה

המשתמש . ה לידי ביטוי בעיני המשתמשהמכנה המשותף לכולם היא הטכניקה שבה מוצגת המערכת ובא

 ובסיכוי קטן  רב מצידומקבל לידיו כלי המדמה בצורה מלאה את המערכת העתידית ללא צורך בדמיון

 . לטעות ולאי הבנה

תכנון המערכת יעשה על ידי הגדרת העצמים . כאמור שילוב בין שתי הגישות גורסת OODPM גישת

 1994מחבר בשנת ההגישה פותחה על ידי . שיטת אב הטיפוס יעשה ביהגראפבמערכת החדשה ועיצובה 

 .4 2010ומאז פורסמה בשבע גרסאות כאשר האחרונה שבהן בינואר 

 הבנה רבה בין המשתמש תיוצר .1. תכנון מערכות מידע בOODPMמתודולוגיית עיקריים ביתרונות שני 

  .  את ההבנה בין המתכנן למפתחתמשפר .2 .למתכנן

  

  OODPMת בתכנון המערכת על פי שיטהשלבים השונים 

 לימוד המצב הקיים  1.1

בשלב . במחזור חיים קלאסי השלב המרכזי הראשון לאחר ייזום הפרויקט הוא ניתוח ולימוד המצב הקיים

זה נערך לימוד מדוקדק ושיטתי של המצב הקיים במערכת הנוכחית ומתוכו נגזרות הבעיות הקיימות 

לאור חסרון זה הלכה . יים בתהליך זה הוא משך הזמן הארוך המוקדש לואחד החסרונות העיקר. במערכת

ופחתה במשך השנים החשיבות שניתנה לשלב לימוד המצב הקיים עד שניתן למצוא היום מתודולוגיות 

היתרון הבולט בגישה זו . הגורסות שהשלב הראשון בניתוח המערכת לאחר הייזום הוא שלב חקר הישימות

ן הנדרש לתהליך הניתוח וכן התמקדות כבר בשלב הראשון בצרכים של המערכת הוא קיצור משך הזמ

זו התייחסות גם לשלב  מתמקדת בעיקר בשלב תכנון המערכת אך יש בגישה OODPMגישת . העתידית

על פי גישה זו יש ללמוד את הצרכים של המשתמש המיועדים להיות מיושמים במערכת . הגדרת הצרכים

 : רך להקדיש זמן ללימוד המצב הקיים מכמה סיבותהעתידית אך יש גם צו

הניסיון מלמד שמשתמש פוסח על קטעי מידע חשובים המגדירים את : שלמות בהגדרת הפעילות .א

ובהעדר שלב זה הגדרת ) כי הם מתקיימים במצב הקיים(פעילותו הנוכחית אשר לגביו הם מובנים מאליהם 

 . הצרכים חסרה וחלקית

המשתמש נוטה להתמקד בצרכים החסרים לו במערכת הקיימת : דרישותשלמות בהגדרת ה .ב

העדר שלב של לימוד המצב הקיים עלול להוביל . ונוטה להתעלם מהחלקים המספקים אותו באותה מערכת

  . להגדרת צרכים חלקית

                                                 
2 Booch, G., Object Oriented Analysis and Design with Applications 2ed, Redwood City, Calif., Benjamin, 

1994. 
3  Martin, M., Analysis and Design of Business Information Systems, New York, Macmillan, 1991. 
  עמודים80: ירושלים, )6 (2010גירסה ,  לתכנון מערכות מידעOODPMמדריך למשתמש בשיטת  4



 דרורי 

 
וא הקיים אך ה בלימוד המצב ותכנונה מתחיל המערכת ניתוח  תהליךOODPMלהגיד שבגישת  לסיכום ניתן  

משמעות הדבר הקדשת פרק זמן . נעשה מתוך אוריינטציה של חיפוש הצרכים ולא מתוך לימוד לשם עצמו

תהליך זה . 5 ללימוד המצב הקיים אך בחלק פרופורציוני לתהליך כולו, ברור בתהליך תכנון המערכת

 . מסתיים בהגדרת צרכים או כפי שנהוג לכנות אותה מפרט דרישות למערכת החדשה

 

  כנון ועיצוב מערכת המידע ת 1.2

פעילות במערכת תוגדר . הנחוצות בה  נעשה  על  ידי  הגדרת  הפעילויותOODPMתכנון  המערכת  בגישת 

ריכוז הנתונים הקשור . כאוסף של נתונים ותהליך המטפלים בנושא מוגדר ואשר יש קשר חזק ביניהם

תונים הקשורים לאותו תהליך עדיף לבצע לתהליך מסוים צריך להיות טבעי אך במידה וקיימים עשרות נ

ניתן להוסיף להגדרת פעילות את הדרישה שהנתונים יטופלו בצורה אחת . הגדרת משנה של תת תהליכים

אוסף הפעילויות של המשתמש בתחום . במסך מחשב אחד ומתוך רצף אחד, רציפה על ידי המשתמש

 . מסוים יגדיר מערכת מידע

 : חלקיםעילות תוגדר על ידי שלושה פ

 . מסך המתאר את הפעילות במערכת העתידית .א

 . תיאור מילולי של התהליך בפעילות כולל הפרדה בין הקלט והפלט .ב
                                                 

  עמודים280, 1999, קרוננברג ספרות מקצועית: תל אביב,  וניהול מערכות מידע ממוחשבותאפיון, .ע, דרורי 5



 דרורי 

 . מבנה הנתונים המשתתפים בפעילות המתוארת .ג

 

  פיתוח המערכת  1.3

תרונות של אחת הי. מתהליך הפיתוח   יש ניצול  יעיל של מרכיבי  התכנון  והעיצוב  כחלקOODPMבגישת  

גישה זו היא בכך שניתן להשתמש בחלקים שלמים משלב העיצוב לשלב הפיתוח ובכך לגשר על הפער 

התואמות את  מפותחים באמצעות תוכנות במיוחד נכון הדבר אם מרכיבי העיצוב. הקיים בין שלבים אלה

מוגדרות באמצעות הפעילויות השונות ). או מחולל היישומים שבו תוקם המערכת(שפת התכנות המיועדת 

ל יש צורך בכתיבת השיטה בפוע. מבנה הנתונים עצמו מוגדר באמצעות מחולל מבנה נתונים. מחולל מסכים

כל פעילות מוגדרת כעצם נפרד אשר ניתן . בפעילויות השונות תוך שימוש במסכי המערכת ובמבנה הנתונים

לפיתוח בקלות יחסית בהנחה שנעשה שימוש בספריית עצמים בארגון או בעצמים שלדיים למשימות 

  . נתונות

 

  OODPMכלים המשמשים בשיטת  1.4

 תרשימים  1.4.1

ימים השונים מקובל להשתמש כתחליף לתיאור מילולי של המערכת העתידית או לתיאור המצב בתרש

הצורך בתחליף לתיאור מילולי ברור מכיוון שמבנה גרפי בדרך כלל נוח יותר להבנה ולהעברת מידע . הקיים

 . בנקודה זו אנו צריכים לברר לעצמנו את מי נועדו התרשימים לשרת. בין אנשים

תרשימים לתקשר בין משתמשים למפתחים יש להשתמש בתרשימים אשר יהיו מובנים כאשר מטרת ה

, DSD ,DFD( המקובלים בתחום םהגראפייהניסיון מראה שמרבית התרשימים . וברורים למשתמשים

ERDא מובנים כלל על ידי המשתמשים כך שהם מחטיאים את המטרה המרכזית שלשמם נוצרול)  ועוד . 

מנהלי , מנתחי מערכות וצוותי התכנות(לתקשר בין המפתחים בינם לבין עצמם כאשר מטרת התרשימים 

בהנחה שאנשי המקצוע בתחום (הטיעון שמסרנו קודם אינו מתקיים ) 'הפרויקט ומנתחי המערכות וכו

במצב זה שבו נעשה שימוש בתרשימים ). עוברים מסלול הכשרה אחיד הכולל לימוד התרשימים השונים

מפתחים למשתמשים נוכל לעשות שימוש בתרשימים אלה לצורך תקשורת בין הלא  DFDמקצועיים כמו 

מכאן עולה כי שימוש בתרשימים המובנים רק על ידי . ונאלץ לייצר תרשימים נוספים לצורך תקשורת זו

בין התרשימים המיועדים " תרגום"אנשי מקצוע עלול להחטיא את המטרה או לחילופין להוסיף עבודת 

 םגראפיי נקודת מוצא זו הובילה לשימוש בתרשימים. ן התרשימים המיועדים למשתמשיםלמפתחים לבי

- כשמה על גישת עיצוב העצמים במתודולוגית אב מבוססת OODPM מכיוון שגישת OODPMאחרים בשיטת 

עיצוב המערכת נעשה בשיטת .  המשמשים אותה מבוססים על שיטות אלהםהגראפייטיפוס גם התרשימים 

מכיוון . במערכת העתידית כעצם, ומר הגדרת הפעילויות השונות והנתונים בכל פעילותכל, העצמים

הגדרת העצם תעשה על ידי שרטוט המסך התומך ) או חלון(שהעצם עצמו יהיה ברוב המקרים מסך מחשב 

ומיקומם מהווה תרשים אשר יש בו מספר ) שדות עיצוב מסך המחשב הכולל את הנתונים. בפעילות זו

  : יתרונות

 . הוא מהווה כלי תקשורת ברור בין המפתחים למשתמשים .א

 . הוא מהווה כלי תקשורת ברור בין המפתחים בינם לבין עצמם .ב

 הוא מהווה חלק ממשי מעיצוב המערכת ואינו זקוק   .ג

 . לשפת מחשב" לתרגום 

ירת התרשים יצ) דבר אשר הינו מומלץ ביותר( אם שרטוט זה נעשה בכלי המשמש לעיצוב מסכים .ד



 דרורי 

  . תהווה שלב מעשי בפיתוח המערכת

המאפשר לתאר את מהלך הפעילות של המערכת מעין סצנריו לפעילויות " תרשים ניווט"תרשים נוסף הוא   

 .6 ןרהאפשרויות במערכת ולסד

 

 מבני נתונים  1.4.2

להגדרת מבני מכיוון שכל עצם מבוסס על נתונים ומניפולציה שנעשית על נתונים אלה יש חשיבות רבה 

מבנה הנתונים עצמו יוגדר בכלי המשמש . חייבת הגדרת מבני נתונים לכל עצם מOODPMגישת . הנתונים

 : היתרונות בגישה זו הם. להגדרת בסיסי הנתונים

 . רשימת הנתונים לעצם מאפשרת בירור יסודי לגבי הנתונים המשתתפים בתהליך .א

 . רה בין המשתמשים למפתחיםרשימת הנתונים מהווה כלי לתקשורת ברו .ב

מהווה שלב זה שלב ממשי בתהליך הפיתוח , אם רשימת הנתונים עוצבה במחולל בסיסי נתונים .ג

 . העצמי

  

  

 פירוט פעולות העצמים  1.4.3

לצד התרשים החיצוני של העצם שנעשה על ידי שרטוט מסכי המחשב התומכים בו ולצד מבני הנתונים לכל 

פלט , קלט העצם: רישום זה כולל את החלקים הבאים. מילולי של העצם עצמועצם יש צורך ברישום 

. בין העצם לסביבתו) 'הודאות שגיאה וכו(אפשרויות שונות למסרים , המניפולציה הנדרשת מהעצם, העצם

פירוט מילולי זה אשר יכול להיעשות בשפה חופשית או בשפה מבנית חיוני לשם הבנת תפקידי העצם וסדר 

  : היתרונות ברישום זה הם. שבו הוא צריך לטפלהפעולות 

  . מיפוי מלא של הפונקציות השונות במערכת המידע .א

) תכנות(פירוט התהליך הפנימי של כל עצם דבר אשר מהווה בסיס חשוב לעבודת הפיתוח  .ב

 . העתידית

  

                                                 
  עמודים80: ירושלים, )6 (2010גירסה ,  לתכנון מערכות מידעOODPMמדריך למשתמש בשיטת   6



 דרורי 

  ניהול הפרויקט

, שלב הייזום: ת בשלבים הבאיםפרויקט אחר גם פרויקט תוכנה מחייב ניהול כאשר ההתמקדות נעשיככל 

שלב , שלב התכנון, שלב חקר הישימות וקביעת הפתרון, שלב הפקת המידע מהמצב הקיים והגדרת הבעיות

  . לעתים נילווה לשלב זה שלב הסבת המידע מהמערכת הקודמת. הפיתוח ושלב הבדיקות ומסירת המוצר

סיון הרב שנצבר הערכת הזמן של יל אף הנע. אחת הבעיות המרכזיות בפרויקטי תוכנה היא מסגרת הזמן

ראשית יש . זו" תופעה"לגלוש מהמתוכנן ולכן יש לנקוט בכמה צעדים כדי להתמודד עם " נוטה"הפרויקט 

ד על הערכות זמן ייש להקפ. קט מבחינת ביצוע מול תכנוןילקבוע אבני דרך בהם נבחן כל שלב בפרו

הפער בין הערכת נטו . )ברוטו (תקלנדארימשך הזמן  תהערכנטו אליות וכן לבצע לצד הערכת ימי עבודה יר

בעיה אחרת שמקשה מאוד על . תכנון לביצועלברוטו יכול לבדו ליצור מרווחים של עשרות אחוזים בין ה

כאשר מעורבות המשתמש בתהליך . ניהול פרויקטי תוכנה קשורה להתאמת המוצר לצרכי המשתמש

. סיום הפרויקט את השוני בין רצונותיו לבין מה שהוא עתיד לקבלהוא נוטה לגלות לקראת , התכנון קטנה

דולוגיית ובמת.  כאלהםרק שיתוף פעולה מלא וצמוד של המשתמש בצוות הפרויקט יכול למנוע מצבי

OODPM מושם דגש רב על יצירת אב טיפוס למערכת הכולל את כל מסכי המערכת וזאת בעיקר כדי למנוע 

 אי הקפדה על נקודה זו יוצרת פיתוח נוסף לא מתוכנן .רמים השותפים לפרויקטטעויות ואי הבנות בין הגו

כבר בגרסה הראשונה של המערכת " טלאים"תמש דבר שיוצר ש לדרישות המבגלל הצורך להתאימו 

לקוח חיונית /ת המשתמשוניתן להבין שלדעתי מעורב. ז המקורי של הפרויקט"בן יוצר פיגור רב בלוווכמ

  . מערבות זו גם כאשר המשתמש מגלה חוסר רצון להיות שותף בתהליךין לוותר על או

) Template( הוא שימוש בגלופה OODPMכלי עזר מרכזי וחשוב בניהול הפרויקט באמצעות מתודולוגיית 

. בטיפול בפרקים ובסעיפים השונים של מחזור החיים של המערכתמתכנן וגם למשתמש אשר מסייעת ל

הגרסה האנגלית . 7דולוגיה וגם באתר המתמפורסמת בעברית ובאנגלית ום נכון להיוהגלופה קיימת 

  .ACM SEN 8פורסמה לאחרונה גם בכתב העת של 

. עלות הפרויקט ותכולתו, זמן המושקע בפרויקט: מקובל להגדיר שלושה משתנים בפרויקטבמשך שנים 

  .צון הלקוח וניהול סיכוניםשביעות ר, איכות המוצר: והםיותר בנוסף הוגדרו משתנים נוספים חדשים 

  

   עם משתני הפרויקט וניהולוOODPMהתמודדות מתודולוגיית 

 גורם להגדרה מדויקת של דרישות הפרויקט ומאפשר ללקוח להבין OODPMתכנון מערכות המבוסס על 

את הצורך בפיתוח חוזר , היטב מה המוצר שיקבל דבר המקטין משמעותית את חוסר שביעות הרצון שלו

השינויים שנעשים להתאמת המוצר . בתכולתובדיוק י הצרכים וכמובן גם " הוגדרו עפשלא בים למרכי

נדיר . לדרישות נעשים ברובם אם לא במלואם בשלב התכנון והעיצוב שלב בו עלות השינויים קטנה יחסית

יים תוח במהלך תקופה החי ונדרשו לבצע שינויים בפOODPMלמצוא פרויקטים שעשו שימוש בגלופה של 

    .הראשונה של הפרויקט
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