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הקדמה

  המטרה העיקרית של כל פרויקט הינו פיתוח תוצרים רלוונטיים

באיכות הנדרשת ובתקציב  , ומתאימים ללקוח בזמן הקצר ככל הניתן

.הקיים

  כתוצאה מהצורך לספק פתרונות מהירים ולהיענות לשינויים ודרישות

שונות המכילות אוסף של   AGILEפותחו שיטות , חדשות לבקרים

(MethodAgileראה עקרונות כלליים)עקרונות כלליים 



MethodAgile1.02.20184

יל'האגיישום 

 נמצא על ספקטרום החל מיישום חלקי ועד יישום  יל'אגיישום תהליכי

כתלות בסוג  יל'האגחברה חייבת להתאים את מודל / כל ארגון . מלא

ומאפיינים  הפרוייקטשיטות ניהול , הלקוחות וכוח האדם, הפרויקט

.  נוספים

Soft Agile Hybrid Agile Full Agile
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ילי'אגמחזור חיים 

 כאשר אופן  ". פעילויות אב"מחזור החיים של מוצר מורכב ממספר

.בפרויקטיליות'האגברמת תלוייההיישום שלהם 

מחזור החיים מורכב מסדרה של פעילויות מתמשכות 

Continuous All

תכנון ייזום  

והתארגנות

ביצוע ייצור ותפעול
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מבט על

ייזום

החלטה על  

שיטת עבודה
תיעוד

שערי פרויקט

סקרים

בקרה

סיכונים

תבניות

בדיקות

ניתוח דרישות

תכנית עבודה

מכרזים

ספק לקוח

כלים לניהול

תכנון והתארגנות

ביצוע

ייצור ותפעול

תכנון

תכנון

מפתחון

סוגי מחזורי חיים

תכנון המוצר

אפיון על
דרישות–תהליכי על 

תכנון יחידות מסירה

תכנון סבב פיתוח

פירוט לסיפורי לקוח

פיתוח ובדיקות

פגישות יומיות

סקר סבב ולקחים

התקנה

תפעול

ניטור

http://www.methoda.cloud/Content/pages/methodon/methodon-map.asp
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Scrum in a Nutshell
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ייזום תכנון והתארגנות

Planning–תכנון

בדיקת היתכנות טכנולוגית וניתוח חלופות  , גיבוש דרישות עסקיות

(.במידת הצורך)

כלים ומשאבים, צוות הפיתוח, אופן הפיתוח, קביעת שיטת הפיתוח  ,

תהליך  , הערכת סיכונים, ז"מסגרת לו, משאבים, טכנולוגיה, סטנדרטים

.הבקרה וההערכה

יליים'אגסוגי מחזורי חיים : ראה

חון"מפת

מאפיינים 

עסקיים

http://www.methoda.cloud/Content/pages/methodon/methodon-map.asp
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אפיון על
מורכבות  , כולל עדיפות, רשימת תכונות והפונקציות הנדרשות מהמוצר

(.או בימי עבודהstory points-בדרך ב)פיתוח והערכת מאמץ נדרש 

Product Backlog אוסף הדרישות ב.ראשוני-Product Backlog נבדק

.ומעודכן לאורך כל הפרויקט

Architecture/High level Design-  הגדרה ראשונית של ארכיטקטורת

הבנה מעמיקה  , הגדרה זו תעודכן עם ההתקדמות בפיתוח. המוצר

.וקבלת דרישות חדשות שלא היו ידועות מראש, יותר של הדרישות

הינו תהליך מתמשך ואבולוציונייל'אגאפיון 

Continuous Analysis

ייזום תכנון והתארגנות
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ייזום תכנון והתארגנות
על מינימלי-תוכן העניינים של אפיון

יעדים1

מבוא1.1

יעדים כללים1.2

מטרות מדידות1.3

מומחה היישום וקהל יעד, לקוח1.4

בעיות שהמערכת תפתור1.5

יישום2

מילון מונחים2.1

תרשים ישויות2.2

2.3Epic(הסבר על נושא ה-epics
(בהמשך

2.4Epic–נושא עיקרי/ תת מערכת
...

(אופציונאלי)ממשקים 2.9

אבטחת מידע2.10

טכנולוגיה3

מימוש4

גורמים מעורבים4.1

שלבי מימוש4.2

עלות5

אפיון על מבוסס תבנית

על חדש  -המאפיין יוצר מסמך אפיון

.בהתבסס על תבנית ארגונית

 קיימות במתודה דוגמאות רבות של

תבניות מורחבות יותר למערכות  

גדולות או לנושאים טכנולוגיים  /מורכבות

ספציפיים

 ניתן לייצר תבנית מותאמות לכל סוג

.פיתוח

  יצירת אפיון על  יכול להתבצע בעזרת

.Confluenceכלי כגון 

על-דוגמה לאפיון
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תת מערכת - Epics

Epic  הוא נושא רחב הקיים באפיון ומאגד תחתיו אוסף

.User Storiesשל 

העל מכיל רשימה ברורה של -אפיוןEpics.

העל יהיה -כל נושא גדול באפיוןEpic .במערכת  : למשל

"הזמנות"בשם Epicניתן ליצור , ניהול רכש

  בדרך כלל מומלץ ליצור לכל ישות בתרשים הישויות
Epic (.תלוי בהקשר, אך לא תמיד)משלה

 ניתן גם ליצורEpicsכגון, שאינם פונקציונאליים :

.'וכו, יציבות, אמינות, ביצועים
העל מכילה את רשימת ה-תבנית אפיון-Epics  הלא

המאפיין . פונקציונאליים שאמורים להופיע בדרך כלל

.יעדכן את הרשימה לפי הצורך/יוסיף
 לכלEpicמומלץ ליצור דף ב-Confluence  שמתאר

.אותו

ייזום תכנון והתארגנות
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User Stories-לEpics-פירוק ה

Epic

User Story User Story User Story

Task

Task

Task

לא ניתן למימוש בספרינט . על-סיפור

User Storiesאוסף של . אחד

User Story
פיסת פונקציונאליות ברורה  

הניתנת למימוש  , ערך-ובעלת

.במסגרת ספרינט אחד

DoD - Definition of Done -

User Storyמגדיר בבירור מתי 
.נחשב ככזה שסופק בהצלחה

Task
משימה ברורה שאדם אחד 

.מבצע במהלך ספרינט

:מושגים נוספים

User Stories אוסף של - Theme.
User Story כותרת - Feature

ייזום תכנון והתארגנות
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Stories-וEpicsהעל עם רשימת -אפיון
העל-כך רואה המאפיין את אפיון:

זהו מסמך מתגלגל שמראה בכל רגע נתון את המצב . חיעל -זהו אפיון

.של הפיתוחהאמיתי
מרגע שה-Epicsוה-Stories  הוגדרו בכלי ממוכן כל ההתנהלות

תוך הבנת  , והשינויים מבוצעים בכלי וניתנים לצפייה דרך מסמך האפיון

.ההקשר הכללי ליעדי המערכת ולתרשים הישויות

ייזום תכנון והתארגנות
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Release Planning –תכנון מהדורות

 הקצאת כל -תכנון ואופטימיזציה של תכולות לגרסהProduct 
Backlog Itemכדי לייצר , למהדורה מתוכננת של המוצרroadmap

לפחות הגרסאות  )לוח זמנים לשחרור גרסאות , ראשוני הכולל תכולות

.ומשאבי פיתוח נדרשים, (הראשונות

את תאריך  , המוצר מגדיר את גרסאות המוצר השונות/מנהל הפרויקט
.לגרסאותStoriesהשחרור הרצוי לכל גרסה ומקצה 

 בעזרתJIRA Portfolio  ניתן לתכנן תכנית אופטימלית הלוקחת בחשבון

,  זמינות אנשים מתאימים, מסודרות לפי עדיפות( Stories)תכולות 

.תלויות לוגיות בין תכולות ותאריכים רצויים לשחרור גרסאות

ייזום תכנון והתארגנות
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Development- פיתוח בספרינטים

Sprintשבועות ומכיל פיתוח התכונות שנבחרו  2-4כ נמשך כ "הינו מאמץ מוגבל בזמן בד

,  אפיון מפורט: במהלך הספרינט המוצר עובר את כל שלבי הפיתוח . Sprint Backlogב

.קידוד ובדיקות, עיצוב
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Development- פיתוח בספרינטים

Sprint Backlog Planning 
החלטה על רשימת ה-Backlog Items  /User stories  הנכללים

דרישות טכניות ותיקוני  , פונקציונאליותכולל דרישות , בספרינט הקרוב

.שגיאות
 שנכללות בספרינט הקרוב מפורקות להדרישות-Tasks .  משימות

ימי עבודה לכל  /הערכת מאמץ בשעות( אופציונאלית)כולל , בדידות

.משימה

הגדרת המשימות

הערכת כמות שעות נדרשת

זיהוי תלויות וסיכונים

 הצוותהקצאת משימות הפיתוח לאנשי

רישום מסודר ב-Sprint Backlog
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User Stories-לEpics-פירוק ה

 מנהל הפיתוח מקצה כלStoryלאחד מצוותי הפיתוח.

 כלStoryשהוקצה לטיפול צוות פיתוח יופיע ב-Backlogשל אותו צוות  ,

(.Estimation)וצוות הפיתוח ימלא לו הערכת מאמצים 
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User Storiesניסוח 

 עקרונית מומלץ לנסחUser Storyסוג  >-כ:  לפי התבנית הבאה

<סיבה>מנת -על< יכולת>אני רוצה < משתמש

למשל:

Epic :אני רוצה שהמערכת תאפשר לי לבטל פעולות  , כסוכן מכירות

כדי שאוכל להתחרט , כל עוד הן עדיין מתבצעות, גדולות שהתחלתי

.ולעשות פעולות אחרות בלי לחכות לסיום פעולות שהתחלתי כבר

User Story :אני רוצה שהמערכת תאפשר לי לבטל  , כסוכן מכירות

כדי שאוכל , ח הזמנות חודשי כל עוד הוא מתבצע"הפעלה של דו

אם לוקח יותר מדי זמן להפיק )להתחרט ולעשות דברים אחרים 

(.אותו
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העל והפיתוח-חיבוריות בין אפיון

ואי" התבדרות"-העל לפיתוח והסיכון ל-קיים קשר הדוק בין אפיון-

.עמידה ביעדי הפרויקט קטן בעת שימוש בכלי ממחושב לניהול
העל עם כל ה-המאפיין רואה את אפיון-Epicsוה-Stories  בדיוק כפי

.שצוות הפיתוח רואה אותם
הצוות רואה את זה בתוך ה-Scrum Board נושא ה)שלו-Scrum Board

(.מוסבר בהמשך

בין האפיון והפיתוח קטן" נתק"-הסיכוי ל, בצורה זו.

ראה תהליך מלא, להרחבה.
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המחשת חיבוריות ועקיבות

התיעוד

, דרישות מערכת User Stories, Tasks

משתקפת ברשימת הדרישות בכליהוספת דרישה חדשה בתיעוד

חדש או User Storyהוספת 

דרישה עסקית חדשה
משתקפים אוטומטית בתיעוד

עקיבות  

ברורה
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ביצוע הספרינט

אינטגרציה ושילוב רכיבים שפותחו עי צוותים  ,פיתוח תכולת הספרינט

.אחרים

(רצוי כמה שיותר בצורה אוטומטית)עומסים ורגרסיה , מערכתבדיקת  ,
בעיקר בספרינטים ה )Pre-production/Stagingבדיקות בסביבת 

(.אחרונים

 (.אם רלוונטי)פיתוח ובדיקת הסבות נתונים

תהליך ההתקנה, פיתוח ובדיקות ואריזת המערכת.

 (בעיקר לקראת הספרינטים האחרונים)עדכון תיעוד נלווה
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לבדיקות תוכנהיל'אגעקרונות 



MethodAgile1.02.201825

תכנון וביצוע בדיקות

 ( ידניות במידת הצורך)צוות הבדיקות מתכנן ומבצע בדיקות אוטומטיות
.על המוצר תוך שימוש בכלי ניהול בדיקות
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תכנון וביצוע בדיקות
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ניהול בדיקות
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Task Boardלוח משימות 

,אמיתיניתן לנהל באופן ידני על לוח 

.י כלים ממוכנים"או ע

KanBan מילה יפנית שמשמעותה

)כרטיס שניתן לראותו  Visual 
Card שיטה לניהול ושיפור (. 

.מתמיד של תהליך העבודה

,  אפשר ליישם ברמת הצוות

ואף פורטפוליו , הפרויקט

.הפרויקטים
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Kanbanדוגמא ללוח 
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Development- פיתוח בספרינטים

עדכון סטטוס משימות יומי

  כל איש צוות מעדכן מדי יום את סטטוס המשימות שהוקצו לו לספרינט

.הנוכחי

האם המשימה הסתיימה?

כמה שעות עבודה נשארו כדי לסיים אותה, אם לא?
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Burndown Chart

כלי הבקרה העיקרי של הצוות על התקדמות הספרינט הוא ה-
Burndown chartאת כמות העבודה שנותרה בספרינטהמנטר  .

כ המאמץ שנשאר לבצע בספרינט לאורך  "התרשים המראה את סה

קצב הירידה בגרף מאפשר לחזות את ההסתברות לסיום פיתוח  . זמן

.כל תכולת הספרינט עד סוף הספרינט
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Velocity

Velocity  מוגדר בתור כמות העבודה שהצוות הצליח לסיים בממוצע

.בספרינטים האחרונים

י מדידת ה"מסייע לצוות לתכנן את הספרינטים הבאים ע-Velocity  של

.הצוות
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Development- ביצוע הספרינט

Daily Meeting (Standup) 

מה ביצעתי מאז הפגישה  : שאלות. פגישות יומיות קצרות לעדכון הצוות

מה מונע ממני להשלים  ? מה אבצע לקראת הפגישה הבאה? האחרונה

?המשימות

בעמידה

15דקות

כל משתתף מעדכן בקצרה:
מה הספקתי אתמול?

מה אני מתכוון להספיק היום?

מה מעכב אותי?

לא מטפלים בנושאים פתוחים תוך כדי הפגישה!
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 אינטגרציה  ,פיתוח תכולת הספרינט

ושילוב רכיבים שפותחו עי צוותים  

.אחרים

עומסים ורגרסיה  , בדיקת מערכת

.רצוי כמה שיותר בצורה אוטומטית)

 אם  )פיתוח ובדיקת הסבות נתונים

(.רלוונטי

פיתוח ובדיקות ואריזת הגרסה.

 בעיקר לקראת  )עדכון תיעוד נלווה

(הספרינטים האחרונים

פיתוח בדיקות ואינטגרציה

Continuous Integration

פיתוח

בנייה 
Build

בדיקות  
יחידה 

אוטומטיות

התקנה  
אוטומטית

בדיקות  
אינטגרציה

מערכת  / 
אוטומטיות
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Refactoring

התנהגותי/ שיפור המבנה הפנימי של התוכנה ללא שינוי פונקציונאלי.

שיפור לצורך הגדלת:

קריאּות הקוד

קלות התחזוקה בעתיד

גמישות לשינויים

הכרחי לביצוע מדי פעם תוך כדי הפיתוח.

 יש לשקול הקצאת ספרינט ייעודי רק לביצועRefactoring.

"השלמת -איRefactoringאפשר לחיות  : דומה למינוס בחשבון הבנק

..."  אבל זה יקר, עם זה
Ward Cunningham
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פגישות סיכום הספרינט

Sprint Review Meeting 
 הדגמה למנהל המוצר \הצגה-Product Ownerולנציגי המשתמשים  ,

-הערות ובקשות לשינויים ועדכון ה, קבלת משוב. בסביבת הבדיקות
Backlog.

Retrospective Meeting 

כולל מנהל המוצר לסקירה והפקת , פגישה פנימית של צוות הפיתוח

חשוב לעקוב אחר  (. ?מה ניתן לעשות טוב יותר? מה היה טוב)לקחים 

.מימוש של הלקחים בספרינטים הבאים
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ייצור ותפעול  POST GAME

ניתן פוטנציאלית  . בשלב זה קיים יישום עובד בסביבת הבדיקות

,  העלאה לייצור תתבצע בסיום הספרינט. להתקינו בסביבת הייצור

.בסיום הגרסה או בכל מועד שנקבע

התהליך כולל

 לפי רשימת תיוג מוגדרת )פגישה לאישור התקנה בסביבת הייצור
(.מראש

בדיקות שפיות, הסבות נתונים, התקנה: עלייה לאוויר.

 בקשות לשינויים)ליווי משתמשים בשימוש במערכת וקבלת משוב  ,
(.תקלות

הסבות נתונים)התקנה ופעולות לאחר לעליה לאוויר , אריזת המערכת  ,
(.'ליווי משתמשים וכו

ניטור המערכת בייצור.
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DEVOPS

 מתודולוגיתAGILE  מאפשרת להוציא גרסאות לעיתים קרובות ולספק

מוטל על גופי , אולם לאחר שחרור הגרסה. עדכונים בקצב גבוה
.התשתית להתקין ולהטמיע אותה

 תפיסת הDEVOPS ,  נועדה לפרוץ גבולות ומחסומים בין הפיתוח לבין

גם לשלב  AGILEמרחיבה את מתודולוגיית DEVOPSמסגרת . התפעול

.  ההפצה לייצור ולאורך כל  מחזור חיי המערכת
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העברה לייצור ותפעול

  תהליכי עלייה לאוויר אוטומטיים ומתמשכים או ידניים כולל

.בדיקות שפיות, הסבות נתונים, התקנה


