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 ידניות QA קורס בדיקות תוכנה

Manual QA Engnieer 
 

 .  Web & Mobileבהתמחות ידניות  QA המסלול המתקדם ביותר להכשרת מהנדסי בדיקות תוכנה

  מעמיקותומתודולוגיות ביותר בארץ הכולל תכנים משודרגים  המקיףהקורס. 

  וניסיון מעשי הנדרשים להשתלבות במקצוע בדיקות התוכנהעבודה הקניית כלים, טכניקות. 

 :עבודה עם מסדי נתונים,רכישת ידע נרחב בתחומי בדיקות השונים הכוללים SQL, בדיקות בעולם ה- 

WEB והמובייל, תקשורת, IT ואבטחת מידע ווירטואליזציה. 

 

 :נושאי הקורס

  מערכות הפעלה 

 ווירטואליזציה  (VMware & Citrix)    

  תקשורת 

 שפת שאילתות  SQL  

 מתודולוגיות לבדיקות תוכנה 

 בדיקות תוכנה בהתמקצעות  Web & Cloud 

  כלי בדיקותWeb -  

 בדיקות תוכנה בהתמקצעות  Mobile 

 

 :למי מיועד הקורס

 .בתחום או לעבור הסבה מקצועיתהקורס מיועד לחסרי רקע בתחום הבדיקות המבקשים להשתלב 

 .הנדסאים, מהנדסים ו/או אקדמאים בעלי ידע בסיסי במחשבים

 :פרויקט התמחות

 כתיק עבודות לשמש שיוכלופרויקטי גמר  3הקורס כולל 

 :רכז התחום וצוות ההוראה

 דודי ואנונו 

 

 :תנאי קבלה

 ידע תפעולי וניסיון בעבודה עם מחשב. 

 שליטה בשפה האנגלית. 

  אישי עם יועץ לימודים של מכללתראיון 

 מבחן פנימי של מכללת 
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 :מתודולוגית הלמידה

 .60%הרצאות פרונטאליות, הדגמות, סימולציות בסביבת הלמידה ותרגול נרחב של לפחות 

 .”צעד אחר צעד“חומרי לימוד הכוללים דוגמאות והסברים 

 

 : סגל המרצים

מהמובילים בתחומם, בעלי ניסיון מעשי רב. במסלול זה ישולבו סגל מרצים ומומחי הדרכה  Smart למכללת

מרצים, מומחי בדיקות בעלי ניסיון מעשי רב בתחום בדיקות תוכנה והדרכת בדיקות תוכנה בתעשיית ההייטק 

 .הישראלית והעולמית

 

 : Smart College בוגרי הקורס יהיו זכאים ל תעודת הסמכה מטעם

  כנה ידניותתו בדיקותמהנדס  -תעודת הסמכה                     Manual QA Engineer 

               

 בכפוף לתקנון המכללה** 

 

 שעות לימוד אקדמאיות  170

 

 שעות הדרכה  נושא

 QA 40מבואות לבדיקות תוכנה  - 1מודול 

 SQL  20 שפת שאילתות - 2מודול 

 QA מתודולוגיות בדיקות תוכנה  - 3מודול 

 

60 

 Web & Cloud בדיקות תוכנה בהתמקצעות - 4מודול 

 

20 

  Mobile  בדיקות תוכנה בהתמקצעות - 5מודול 

 

20 

 מרתון מבחני כניסה לעולם ההיטק - 6מודול 

 

10 

 170 סה"כ שעות לימוד אקדמאיות  

 

 

 

 

 תוכנית לימודים מפורטת
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 ידניות  בדיקות תוכנה -חלק א  
 

 מבואות  - 1מודול 

 

   הקדמה ורקע לעולם בדיקות התוכנה 

  הכרות עם עולם הבדיקות ותפקיד הבודק 

 תכנה ובבדיקות תוכנה איכות באבטחת יסוד מושגי 

 

 הכרת עולם המחשוב  

 חומרת המחשב 

  מערכות הפעלה 

 ההפעלה ממשפחת  מערכת עם הכרותWindows  

 

 ההפעלה מערכת עם הכרותLINUX   

  מבוא 

  שימושים ויכולות 

  טרמינל בסיסיותפקודות 

 

  וירטואליזציה(VMware & Citrix)    

  מבוא 

   הקמת מכונות וירטואליות 

  שימוש בבדיקות 

 

 תקשורת ורשתות  

 נתונים תקשורת לרשתות מבוא 

 קישוריות רכיבי 

 טופולוגיות 

 

 SQLשפת שאילתות  - 2מודול 

 

 SQL  

 מבוא לבסיסי נתונים 

 שימוש הרכבה ותכנון בסיסי נתונים 

  כתיבת שאילתותSQL 

  

 

 QAמתודולוגיות בדיקות תוכנה   - 3מודול 

 

 מבוא להבטחת איכות תוכנה  

 קופסה לבנה/אפורה/שחורה 

 סביבות עבודה 

 בדיקות סטטיות / דינאמיות 

 

  בדיקות התוכנה 

  מודלים חשובים לפיתוח תוכנה 

 Waterfall 
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 V model 

 Spiral model 

 Agile model 

 

 

 ושילוב הבדיקות בתוכו מחזור חיי פיתוח תוכנה 

 מיקוד תפקיד הבודקים 

 מחזור חיי מערכת 

 סוגי מערכות 

 מתי הבודקים מעורבים 

  חלק הבדיקות מכלל הפרויקט 

 ? לפי מה בודקים ולמה 

 

  רמות בדיקה 

 בדיקות יחידה 

  בדיקות מערכת / מסירה 

 בדיקות קבלה 

 בדיקות שפיות 

 בדיקות אינטגרציה 

 בדיקות רגרסיה 

 

  סוגי בדיקה 

 UI 

 ( פונקציונאליותOn Line / Batch) 

 לקצה(-תהליכים )בתוך מערכת, קצה 

 התאוששות מנפילות 

 הסבות נתונים 

 עומסים וביצועים 

 ממשקים 

 גיבוי ושחזור 

 תאימות 

 

 

  מסמכי בדיקות תוכנה שלבי תהליך בדיקות תוכנה ותוצריו 

  ניהול הבדיקות וכתיבת מסמךSTP  

  ההעבודתכנון פרויקט הבדיקות והערכת היקף 

 בניית עץ נושאים 

 תכנון מדדי בקרת איכות והגדרת קריטריונים לסיום 

 הבטחת כיסוי 

 ניהול סיכונים בפרויקט בדיקות 

 הבטחת איכות תוכנה  

 מדידת איכות 

 גורמי איכות 

 תקני איכות 

 עלויות איכות 

 בקרת תצורה 

 בקרת תיעוד סקר תוצרים 

 ניהול סיכונים 
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 ניהול תצורה 

 ניהול באגים 

 

  טכניקות לעיצוב הבדיקות וכתיבת מסמךSTD  

 כיצד למצוא את כל מקרי הבדיקה על ידי טכניקות עיצוב 

 שימוש עזר בתרשימי זרימה 

 כיצד לקבוע היקף בדיקות 

 "חוקי "עשה ואל תעשה 

 תבניות אפשריות 

 

  כתיבת מסמךSTR -  מסמך סיכום לפרויקט 

 הספק ביצועים 

 ניתוח באגים 

 איכות המערכת 

 

  מתודולוגיית הבדיקות למתודולוגיה של הפיתוחהתאמת 

 מערכות חדשות בפיתוח שלם 

 מערכות חדשות עם פיתוח באיטרציות 

 מערכות בתחזוקה לפי גרסאות 

 מערכות בתחזוקה לא לפי גרסאות 

 

  Agile מתודולוגיית פיתוח 

 

  סקירת המתודולוגיה ומשמעויותיה 

 עקרונות שיטת הAgile  

  היתרונות וחסרונות במודלAgile  

 שיטת הKanban  

 שיטת הScrum -עקרונות ומתודולוגיה 

 

 

  MTM \Jira \ugzillaB \QC שימוש בכלי ניהול בדיקות תוכנה 

 

   הדגמות של שימוש בכלי ברמת משתמש 

 תרגול מערכות בדיקות 

 )ניהול תהליך הבדיקות )ניהול גרסה, ניהול סבב, ניהול משימות ותוכניות ביצוע 

  ,עקיבות וכיסויניהול הדרישות  

  תכנון וכתיבת תסריטי  בדיקה 

 הרצת בדיקות , ניהול מחזור חיי התקלה 

 דוחות סטטוס ודוח מסכם לפני מסירה 

 

 .לתרגול מתודולוגיות יבוצע פרויקט בדיקות תוכנה 2מודול בסיום לימוד 
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 Web & Cloudבדיקות תוכנה בהתמקצעות  - 4מודול 

 

 מתודולוגיה לבדיקות אתרים 

 שימושיות ב-web?בעיות אופייניות, מה צריך לבדוק ואיך : 

  בדיקת אפליקציותweb  וממשקים 

 Web server - 'קישוריות לשרת, מדידת זמן תגובה, ביצועים עומסים אבטחת מידע וכד 

 תכנון וביצוע  בדיקות על אתר אינטרנט בתהליך פיתוח 

  : שימוש בכלים לבדיקותWireshark , WebDevelopers Tools , Fiddler  

 

   יבוצע פרויקט גמר בנושא בדיקות תוכנה בתחום 4מודול  בסיום לימוד

 

 

 Mobileבדיקות תוכנה בהתמקצעות   - 5מודול 

 עולם המובייל וחשיבותו היום 

  מתודולוגיה לבדיקות מובייל 

  מערכות הפעלה ואפליקציותIOS    וAndroid  - הבדלים, יתרונות וחסרונות 

 external LAB או ב-Internal LAB 

  :דגש בבדיקות מוביילNetwork, Localization, HW, Peripherals 

 

  יבוצע פרויקט גמר בנושא בדיקות תוכנה בתחום 5בגמר מודול 

 

 

 מרתון מבחני כניסה לעולם ההיטק - 6מודול 

 

במודול זה נתרגל מבחני כניסה אמיתיים ואותנטיים שניתנים לבודקי תוכנה בראיונות עבודה וזאת כדי שתגיעו הכי 

 מוכנים שיש !! 

 .התרגול מדמה את העולם האמיתי , אתם פותרים את הבחינה במלואה ולאחר מכן פותרים יחד עם המרצה

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ת לעצמה את הזכות לערוך מעת לעת, לפי שיקול דעתה, שינויים למען הסר ספק, מובהר כי המכללה שומר

הלימוד, סגל המדריכים וכד', ולא יראו בכל מידע המפורט בדפי מידע של המכללה  בתכניות הלימודים, היקף שעות

 .כהתחייבות כלשהי מצד המכללה
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