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 הנדסת תוכנה  די –הצעת פרוייקט 

 סמל מוסד:

 שם מכללה :

 שם הסטודנט :

 תז הסטודנט :

 שם הפרוייקט :

 תיאור הפרוייקט:

 הגדרת הבעיה האלגוריתמית:

 רקע תיאורטי בתחום הפרוייקט:

 תהליכים עיקריים בפרוייקט:

  :תיאור הטכנולוגיה 

 צד שרת : 

 שפת תכנות בצד השרת :

 צד לקוח : 

 תכנות בצד הלקוח:שפת 

 מסד נתונים : 

 פרוטוקולי תקשורת :

 לוחות זמנים :

 חתימת הסטודנט : 

 חתימת רכז המגמה : 

 אישור משרד החינוך : 

 

  



 

 

  הנדסת תוכנה  – די –תוכן עניינים של ספר פרוייקט 

 גופן
וגודלו לא יעלה על  Arielאו  Davidכעיקרון הגופן בכל פסקאות ספר הפרויקט יהיה 

 , הנחייה זו אינה כוללת כותרות וסימונים שונים כמובן12

 כותרת עליונה / תחתונה

 ( Header, Footerכל דף במסמך העבודה יכיל כותרת עליונה ותחתונה )

  שם התלמיד / שם הפרויקט )אפשר גם פרטים   -בכותרת העליונה יופיע

 נוספים( , 

   פר העמוד )אפשר גם פרטים נוספים(. מס -בכותרת התחתונה יופיע 

 הנחיות ליצירת כותרת עליונה ותחתונה ניתן למצוא בקישור :

https://www.youtube.com/watch?v=54ugHfkXfvU  

 שער
וצבעים יתקבלו דף השער יכלול את הפרטים הבאים: )כמובן שעיצוב / תמונות רקע 

 בברכה(

 מכללהלוגו  .1

 מכללהשם  .2

 סטודנטשם ה .3

 סטודנטת.ז.  .4

 שם המנחה .5

 תאריך ההגשה .6

 

 תוכן עניינים
 wordיש להשתמש בתוכן שמיוצר אוטומטית ע"י   word – כאשר כותבים מסמך ב

, עבור פרקים, פסקאות ותתי  3, כותרת  2, כותרת  1ולהקפיד על שימוש בכותרת 

 פסקאות. איך לייצר תוכן אוטומטי בסרטון שבקישור :

JX6HP7c-https://www.youtube.com/watch?v=0cN  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=54ugHfkXfvU
about:blank
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 של המערכת המוצעת  UML / Use casesתרשים ניתוח ו 12

אשי, ותיאור תיאור האלגוריתם הריים של המערכת )העיקר UC-תיאור ה  12.1
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 קלט  24.1

 פלט  24.2
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להציג סכמה כללית של הישויות והקשרים בין הטבלאות השונות מלווה  יש

 בהסבר כללי

 : עבור כל טבלה בבסיס הנתונים יש להציג את

o רשימת העמודות בטבלה 

o ) .. מה תפקיד כל עמודה )מפתח ראשי / זר 

o )... טיפוס הנתונים )שלם , ממשי , מחרוזת  

o האם הוא חובה (allow null)  

o  הראויות לציוןותכונות נוספות  

o  אם נעשה שימוש ב– view , stored procedure  וכדומה, יש להוסיף ,

 הסבר רלוונטי
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