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מילות מפתח:
עיבוד נתונים אוטומטי ,טכנולוגיית מידע ,פיתוח מערכות ,מונחים ,הגדרות.
Descriptors:
automatic data processing, information technology, system development, terms, definitions.
עדכניות התקן
התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן ,ולפחות אחת לחמש שנים ,כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה.
המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו.
מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון ,יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן.
תוקף התקן
תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף החל ממועד פרסומו ברשומות.
יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים .תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף
 60יום מפרסום ההודעה ברשומות ,אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.
סימון בתו תקן
כל המייצר מוצר ,המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,
רשאי ,לפי היתר ממכון התקנים הישראלי ,לסמנו בתו תקן:

זכויות יוצרים
 שעתוק של מונחים והגדרות הנכללים בתקן זה מותר במדריכים לימודיים ,בחוברות הוראות ,בפרסומים טכניים ובכתבי עת  -למטרות
חינוכיות או יישומיות בלבד ובתנאים שלהלן:
לא יוכנס כל שינוי במונחים ובהגדרות;
שעתוק כזה אינו מותר עבור מילונים או פרסומים דומים המוצעים למכירה;
תקן זה יאוזכר כמסמך המקור.
למעט האמור לעיל אין לשעתק או להשתמש בחלק כלשהו של פרסום זה ,בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא ,אלקטרוני או מכני ,לרבות
צילום וזיעור ,ללא רשות בכתב מאת מכון התקנים הישראלי.
למעט האמור לעיל אין לשעתק או להשתמש בחלק כלשהו של פרסום זה ,בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא ,אלקטרוני או מכני ,לרבות
צילום וזיעור ,ללא רשות בכתב מאת מכון התקנים הישראלי.
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הקדמה
תקן זה יהיה חלק מסדרת התקנים הישראליים ת"י  , 1080המביאה מונחים והגדרות מהתחומים השונים של טכנולוגיית
המידע .סדרת התקנים ת"י  1080מבוססת על סדרת התקנים הבין  -לאומיים  , ISO 2382ותקן זה על תקן ISO/IEC
 , 25010על תקנים נוספים של  ISOבתחומי איכות שונים )ראו  :ביבליוגרפיה להלן( ועל עבודת איסוף של מונחים חדשים
שאוספת הוועדה ממקורות שונים .המונחים הנשאבים מהמקורות השונים משמשים להכנת חלקים חדשים או לעדכון
חלקים קיימים .המונחים מובאים באנגלית ובעברית ,וההגדרות  -בעברית.
חלקי סדרת ת"י  1080שיצאו עד כה לאור הם:
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י
ת"י

1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080

חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק
חלק

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-

מונחים בסיסיים
פעולות אריתמטיות ולוגיות
טכנולוגיית חומרה
ארגון נתונים
ייצוג נתונים
הכנת נתונים ועיבודם
תכנות מחשבים
בקרה ,כלילות ואבטחה
תקשורת נתונים
טכניקות ואַפש ֹו רות של פעולה
בקרה ,קלט  -פלט וציוד אריתמטי
ציוד היקפי
גרפיקה מחשבית
אמינות ,תחזוקתיות וזמינות
שפות תכנות
תורת המידע
מסדי  -נתונים
מערכות מידע מבוזרות
שפות שאילתות
פיתוח מערכות
מחוות מגע ואל  -מגע
רובוטיקה
עיבוד תמלילים
ייצור כליל  -מחשב
רשתות מקומיות ) ( LAN
חברור מערכות פתוחות ) ( OSI
המשרד הממוחשב

ת"י  1080חלק  - 28בינה מלאכותית  -מושגי יסוד ומערכות
מומחה
ת"י  1080חלק  - 29בינה מלאכותית  -זיהוי דיבור
ת"י  1080חלק  - 30בינה מלאכותית – ראיית מחשב
ת"י  1080חלק  - 31בינה מלאכותית  -למידת מכונה
ת"י  1080חלק  - 32דואר אלקטרוני
ת"י  1080חלק  - 33היפרמדיה ומולטימדיה
ת"י  1080חלק  - 34בינה מלאכותית – רשתות עצביות
ת"י  1080חלק  - 35רישות
ת"י  1080חלק  - 36למידה מתוקשבת
ת"י  1080חלק  - 37בינה מלאכותית  -מציאות מדומה
ת"י  1080חלק  - 38ביומטריה
ת"י  1080חלק  - 39ממשק משתמש )בהכנה(
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זיהוי המונחים
כל מונח בתקן הסופי יסומן בקוד בן  6ספרות .זוג הספרות הראשון )משמאל( מציין את מספר החלק בסדרה ,זוג הספרות השני
מציין את מספר הפרק וזוג הספרות השלישי מציין את מספר הסעיף )הפריט(.
במסמך זה ,נעשה שימוש במספור זמנים שיעודכן לקראת פרסום המהדורה הסופית.

סוגריים מרובעים
מילה או מילים המופיעות בסוגריים מרובעים ,אינן חלק מהמונח .הן מובאות לשם הבהרה בלבד.
כתיב מלא וכתיב חסר
המונחים נכתבו בכתיב חסר ובניקוד .ההגדרות נכתבו בכתיב מלא )חסר ניקוד(.
הדגשה
מילים או ביטויים המודגשים בעיבוי בגוף הגדרה הם מונחים.
רשימות מונחים

בסוף התקן יובאו שתי רשימות מונחים :רשימת מונחים עברית  -אנגלית ורשימת מונחים אנגלית  -עברית שאינן נכללות
בטיוטה זו.
תחום התקן
חלק זה של התקן הישראלי ת"י  1080מביא מונחי יסוד בתחום איכות התוכנה והגדרותיהם.
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  . 40.01מו נחים כלליים General Terms 
40.01.01

40.01.02

40.01.03

40.01.04
40.01.05

40.01.06
40.01.07
40.01.08
40.01.09

40.01.10

40.01.11
40.01.12
40.01.13

אֵ יכוּ ת תָּ כְ נָה
המידה שבה מוצר תוכנה עונה על דרישות הנגזרות
מ צרכים מפורשים או משתמעים כאשר משתמשים
בו בתנאים מוגדרים.
מ ו ֹדֵ ל אֵ יכוּת
קבוצה מוגדרת של אופיינים ושל היוחסות בינם ,
היוצרת מסגרת לפירוט דרישות איכות ולהערכת
איכות .
אָ פְ ָי ן אֵ יכוּת תָּ כְ נָה
קטגוריה של תכונות איכות תוכנה שמשפיעה על
איכות תוכנה .
הערה :
ניתן לסווג אופיין איכות תוכנה באמצעות תת -
אופיינים במספר רמות ובסופו של דבר על ידי
תכונות איכות תוכנה.
מְ אַ פ ֵי ן אֵ יכוּת
רכיב איכות מדיד.
אֵ יכוּת בְּ ִשׁ מּ וּ שׁ
המידה שבה משתמשים מוגדרים יכולים להשתמש
במוצר או מערכת כדי להתמודד עם הצורך שלהם
להגיע למטרות מוגדרות ביעילות ,בתועלתיות ,ללא
סיכון ובסיפוק הצורך בהקשר שימוש מוגדר .
ישׁ ת אֵ יכוּת תָּ כְ נָה
ְדּ ִר ַ
הדרישה שתוכנה תכלול תכונ ה מוגדרת של איכות
תוכנה .
מַ דַּ ד אֵ יכוּת
מדד המוגדר כפונקציית מדידה של שני ערכים או
יותר של אלמנטי מדד איכות.
אֵ ֵל מֵ נט מַ דַּ ד אֵ יכוּת
ממד המוגדר במונחי תכונה ושיטת המדידה או
החישוב שנועד ו לכמת אותה .
מַ דַּ ד אֵ יכוּת תָּ כְ נָה חִ יצ ו ֹ ִנ י
מדד המבטא את המידה שבה מוצר תוכנה מאפשר
ל מערכת לתפקד באופן שתספק את מטרותיה
המוגדרות או המשתמעות.
דוגמה :
מספר התקלות שנמצאו במהלך בדיקה הוא מדד
חיצוני של איכות תוכנה ביחס למספר התקלות
שנתגלו במערכת המחשב .שני המדדים אינם זהים
בהכרח ,שכן ייתכן מצב שבו הבדיקה לא גילתה את
כול התקלות ותקלה אחת עשויה להצביע על תקלות
אפשריות אחרות בנסיבות שונות.
מַ דַּ ד אֵ יכוּת תָּ כְ נָה פְּ ִנ ימִ י
מדד המבטא את המידה שבה קבוצת תכונות
סטטיות של מוצר תוכנה מספקת צרכים מפורשים
או משתמעים המאפשרים לעשות שימוש במוצר
התוכנה בתנאים המוגדרים .
הערה :
תכונות סטטיות הן תכונות הקשורות
לארכיטקטורה של התוכנה ,למבנה שלה ולרכיביה.
דוגמה :
מדדי איכות תוכנה פנימיים הם לדוגמה ,מדדי
מסובכות שנמדדו במוצר עצמו או מספר התקלות,
חומרתן ותדירותן.
ְנ קֻ דַּ ת מִ דּ וּ ד
תקן שכנגדו ניתן למדוד או לאמוד תוצאות של
בדיקה .
ְר כִ יב
ישות במבנה בדיד במערכת ,כגון מכלול או מודול
תוכנה בהתייחס ל רמת ניתוח מ סוימת.
מִ ְשׁ תַּ מֵּ שׁ ָי ִשׁ יר
אדם שמהדד עם מוצר .
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software quality

quality model

software quality characteristic

quality property
quality in use

software quality requirement
quality measure
quality measure element
external measure of software quality

internal measure of software quality

benchmark
component
direct user
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40.01.14
40.01.15

40.01.16
40.01.17

40.01.18

מִ ְשׁ תַּ מֵּ ש ָע ִק יף
משתמש שמקבל פלט של מערכת ,אך אינו מהדד
א י תה .
הֶ ְק ֵשׁ ר ִשׁ מּ וּ שׁ
משתמשים ,משימות ,ציוד )חומרה ,תוכנה
וחומרים( ,והסביבות הפיזיות והחברתיות שבהם
משתמשים במוצר .
ִס כּ וּ ן
פונקציה של הסתברות ההיקרות של איום נתון ושל
ההשלכות השליליות של היקרות האיום.
ַבּ ַע ל עִ ְנ ָי ן
פרט או ארגון שיש להם זכויות ,שותפויות  ,תביעות
או עניין במערכת או ב תכונות של המערכת
ה מתאימ ות לצרכיהם ולציפיותיהם .
מִ ְשׁ תַּ מֵּ שׁ
פרט או קבוצה שמהדדים עם מערכת או שואבים
ממנה יתרונות תוך כדי ניצולה .
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  40.02מו דל איכות בשימוש Quality in use model 
40.02.01

מ ו ֹדֵ ל אֵ יכוּת בְּ ִשׁ מּ וּ שׁ
מודל המגדיר מסגרת לאפיון " איכות בשימוש "
שבה מקובצים ה אופייני ם על פי חמש קטגוריות:
יעילות  ,תועלתיות  ,סיפוק יות  ,היעדר סיכון
וכיסוי ההקשר .

Quality in use model

מודל איכות בשימוש ,אופיינים ותת  -אופיינים

40.02.02
40.02.03

40.02.04

יעילות
תועלתיות
סיפוקיות
שימושיות
אמון
הנאה
נוחות
היעדר סיכון
אפחות סיכון כלכלי
אפחות סיכוני בריאות ובטיחות
אפחות סיכוני סביבה
כיסוי הקשר
שלמות הקשר
גמישות
ְי עִ ילוּת
הדיוק והשלמות ש בהם משתמשים משיגים את
המטרות המוגדרות .
תּ ו ֹ ַע ְל ִתּ יּ וּ ת
משאבים שנצרכו כדי לה שיג ביעילות את
המטרות .

effectiveness
efficiency

הערה :
משאבים רלוונטיים עשויים לכלול משך זמן
להשלמה )משאבי אנוש( ,חומרים או עלות שימוש.
ִס פּ וּ ִק יּוּת
המידה שבה ניתן מענה לצורכי משתמש העושה
שימוש במוצר או במערכת בהקשר שימוש מוגדר .

satisfaction

40.02.05

ִשׁ מּ וּ ִשׁ יּ וּ ת
המידה שבה משתמש שבע רצון  ,על פי תפישתו את
השגת ה מטרות ה מעשיות ,לרבות תוצאות
השימוש וההשלכות של השימוש .

40.02.06

אֵ מוּ ן
המידה שבה משתמש או בעלי עניין אחרים
בוטחים ב כך שמוצר או מערכת יתנהגו כמצופה .

40.02.07

ֲה נָ אָ ה
המידה שבה משתמש נהנה מה מענה לצרכיו
האישיים.

pleasure

40.02.08

נ ו ֹחוּ ת
המידה שבה המשתמש מרוצה מהנוחות הפיזית .
הֶ עְ דֵּ ר ִס כּ וּ ן
המידה שבה מוצר או מערכת מאפחתים סיכון
אפשרי של מעמד כלכלי ,חיי אדם ,בריאות או
סביבה .
הערה :
סיכון הוא פונקציה של הסתברות ההיקרות של
איום נתון ושל ההשלכות השליליות של היקרות
האיום.
אִ פְ חוּ ת ִס כּ וּ ן ַכּ ְל ָכּ ִל י
המידה שבה מוצר או מערכת מאפחתים סיכון
אפשרי למיצב הפיננסי ,לתפעול היעיל ,לנכסים
מסחריים ,למוניטין או למשאבים אחרים בהקשר
השימוש המיועד .

comfort

40.02.09

.40.0210
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40.02.11

אִ פְ חוּ ת ִס כּ וּ נֵ י בְּ ִר יאוּ ת וּ בְ ִט יחוּת
המידה שבה מוצר או מערכת מאפחתים סיכון
אפשרי של בני אדם בהקשר השימוש המיועד

40.02.12

אִ פְ חוּ ת ִס כּ וּ ן ְס בִ י ָב תִ י
המידה שבה מוצר או מערכת מאפחתים סיכון
אפשרי לרכוש או לסביבה בהקשר השימוש
המיועד .
כִּ סּ וּ י הֶ ְק ֵשׁ ר
המידה שבה ניתן להשתמש במוצר או במערכת
ביעילות  ,בתועלתיות  ,בהיעדר סיכון וסיפוק יות
בהקשרי שימוש מוגדרים וגם בהקשרים ש לא
הוגדרו במפורש מלכתחילה .
ְשׁ ֵל מוּ ת הֶ ְק ֵשׁ ר
המידה שבה ניתן להשתמש במוצר או במערכת
ביעילות ,בתועלתיות ,בהיעדר סיכון ו ב סיפוק יות
בכול הקשרי השימוש המוגדרים.

40.02.13

40.02.14

40.02.15

דוגמה :
המידה שבה ניתן להשתמש בתוכנה במרקע קטן,
עם רוחב  -פס קטן ברשת התקשורת ועם סבולת
תקלות )למשל ,קישוריות של הרשת(.
ְגּ מִ ישׁ וּ ת
המידה שבה ניתן להשתמש במוצר או במערכת
ביעילות ,בתועלתיות ,בהיעדר סיכון ו ב סיפוק יות
בהקשרי שימוש מעבר לאלה שהוגדרו בתחילה.

health and safety risk mitigation

environmental risk mitigation

context coverage

context completeness

flexibility

הערה :
ניתן למדוד גמישות גם כיכולת של מוצר להתעדכן
כדי לתמוך בהסתגלות לסוגים חדשים של
משתמשים ,משימות וסביבות וכן התאמה ל פרט
) תקן . ( ISO 9241-110
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  40.03מודל איכות מוצר Product quality model 
40.03.01

מ ו ֹדֵ ל אֵ יכוּת מוּ ָצ ר
מודל איכות המוצר מגדיר מסגרת שבה מקבצים את
אופייני המוצר בשמונה קטגוריות )התאמה תפקודית,
אמינות ,יע י לות ביצוע ,שימושיות ,בטיחות ,תאימות,
תחזוקתיות ,וניידות( .כול אופיין מורכב מקבוצת תת -
אופיינים קשורים .

Product quality model

)תת( אופיינים
התאמה תפקודית
שלמות תפקודית
נכונות תפקודית
נאותות תפקודית
יעילות ביצוע
מדדי זמן
ניצולת משאבים
קיבולת
תאימות
דו-קיום
בין-תפעוליות
שמישות
הכרת נאותות
לימודיות
תפעוליות
הגנה משגיאות משתמש
אסתטיקה של ממשק משתמש
נגישות
40.03.02

40.03.03

הַ תְ אָ מָ ה ִתּ פְ קוּ ִד ית
המידה שבה מוצר או מערכת מספקים תפקודים שעונים
על צרכים מפורשים או משתמעים כאשר משתמשים
בהם בתנאים מוגדרים.
הערה :
התאמה תפקודית עוסקת רק במענה לשאלה אם
התפקודים עונים על צרכים מפורשים או משתמעים,
ולא במפרט התפקודי.
ְשׁ ֵל מוּ ת ִתּ פְ קוּ ִד ית
המידה שבה קבוצת תפקודים של מוצר או מערכת מכסה
את כול המשימות המוגדרות ואת יעדי המשתמש .

functional suitability

functional completeness

40.03.04

ְנ כ ו ֹנוּ ת ִתּ פְ קוּ ִד ית
המידה שבה מוצר או מערכת מספקים תוצאות נכונות
ברמת הדיוק הנחוצה .

functional correctness

40.03.05

ְנ א ו ֹתוּ ת ִתּ פְ קוּ ִד ית
המידה שבה התפקודים של מוצר או מערכת מאפשרים
את המימוש של משימות ויעדים מוגדרים.

functional appropriateness

40.03.06

ְי עִ ילוּ ת בִּ צּ וּ עַ
התפוקה ביחס לכמות המשאבים שנעשה בהם שימוש
בתנאים נקובים .

40.03.07

מַ דָּ דֵ י ְז מַ ן
המידה שבה זמני תגובה ,זמני עיבוד וקצב הספיקה של
מוצר או מערכת עומדים בדרישות תוך כדי ביצוע
תפקודיהם.

40.03.08
40.03.09

ְנ ֹצ ֶל ת מַ ְשׁ אַ בִּ ים
המידה שבה כמות המשאבים וסוגיהם שמנוצלים על ידי
מוצר או מערכת לביצוע תפקודיהם ,עומדים בדרישות.
הערה :
משאבי אנוש נכללים בסעיף יעילות.
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40.03.10

40.03.11

ִק בֹּ ֶל ת
המידה שבה הגבולות המרביים של הפרמטרים של מוצר
או מערכת עומדים בדרישות.
הערה :
בין הפרמטרים ניתן למצוא :מספר הפריטים שניתן
לאחסן ,מספר המשתמשים הנתמכים בו  -זמנית ,רוחב
פס התקשורת ,ספיקת תנועות וגודל מסד הנתונים.
ְתּ אִ ימוּ ת
המידה שבה מוצר ,מערכת או רכיב יכולים להחליף
מידע עם מוצרים ,מערכות או רכיבים אחרים או וגם
לבצע את תפקודיהם תוך כדי כך שהם חולקים את
אותה סביבת חומרה או תוכנה .

40.03.12

דּ וּ ִ -ק יּ וּ ם
המידה שבה מוצר יכול לבצע ביעילות את התפקודים
הנדרשים בעוד הוא חולק סביבה ומשאבים משותפים
עם מוצרים אחרים ,ללא ה פרעה ל מוצר אחר כלשהו.

40.03.13

ֵבּ ין ִ -תּ פְ עוּ ִל יּ וּת
המידה שבה כמה מערכות ,מוצרים ,רכיבים או יותר
יכולים לה עביר ביניהם מידע ולהשתמש ב ו.

40.03.14

ְשׁ מִ י שׁ וּ ת
המידה שבה משתמשים מוגדרים יכולים להשתמש
במוצר או במערכת כדי להשיג מטרות מוגדרות ביעילות,
תועלתיות ,ו בסיפוקיות בהקשר שימוש מוגדר.

40.03.15

הַ ָכּ רַ ת ְנ א ו ֹתוּ ת
המידה שבה משתמשים יכולים להכ י ר בכך שמוצר או
מערכת מהווים פתרון נאות לצורכיהם.

40.03.16

ִל מּ וּ ִד יּ וּת
המידה שבה משתמשים מוגדרים יכולים ללמ וד את
ה מוצר או את ה מערכת כדי להשתמש בהם ביעילות,
ב תועלתיות ,בהיעדר סיכון וב סיפוקיות בהקשר שימוש
מוגדר .

40.03.17

תִ פְ עוּ ִל יּ וּת
המידה שבה תכונות המוצר או המערכת עושות אותם
קלים להפעלה ולשליטה .

40.03.18

ֲה ָג נָ ה מִ ְשּׁ ִג יא ו ֹת מִ ְשׁ תַּ מֵּ שׁ
המידה שבה מערכת מונעת שגיאות משתמש.
אֶ ְס תֵ ִט יקַ ת מִ מְ שַׁ ק מִ ְשׁ תַּ מֵּ שׁ
המידה שבה ממשק המשתמש מאפשר למשתמש הידוד
נעים ומשביע רצון.

40.03.19

40.03.20

הערה :
הכוונה היא למאפיינים של מוצר או מערכת שמגדילים
את ההנאה ואת שביעות הרצון של משתמש ,כגון שימוש
בצבע ואופי העיצוב הגרפי.
ְנ ִג ישׁ וּ ת
המידה שבה אנשים עם צרכים מיוחדים יכולים
להשתמש במוצר או במערכת כדי להשיג מטרות
מוגדרות בהקשר שימוש מוגדר.

40.03.21

ֲא מִ ינוּ ת
המידה שבה מערכת ,מוצר או רכיב מבצע ים תפקודים
מוגדרים בתנאים מוגדרים למשך פרק זמן מוגדר.

40.03.22

ַבּ ְג רוּת
המידה שבה מערכת ,מוצר או רכיב עונים על הצורך
באמינות בתפעול שגרתי ממושך.

40.03.23

הערה :
ניתן ליישם את המושג "בגרות" גם על אופייני איכות
אחרים כדי לציין את המידה שבה הם עונים על צרכים
נדרשים בתפעול שגרתי.
ְז מִ ינוּ ת
ת"י  – 1080 -40אוגוסט 2019
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המידה שבה מערכת ,מ וצר או רכיב מתפקד ים ונגיש ים
בעת הצורך.

40.03.24

הערה :
במדידה חיצונית ,ניתן לאמוד את היחס מתוך הזמן
הכולל שב ו המערכת ,המוצר או הרכיב היו פעילים.
זמינות היא לכן צירוף של בגרות )שמכתיבה את תדירות
התקלות( ,סבולת תקלות ו יכולת התאוששות
)שמכתיבות את משך זמן הדמימה בעקבות כול תקלה(.
ְס בֹ ֶל ת תַּ קָּ ל ו ֹת
המידה שבה מערכת ,מוצר או רכיב מתפקדים כמתוכנן
למרות תקלות חומרה או תוכנה .

40.03.25

ְי כֹ ֶל ת הִ תְ א ו ֹ ְשׁ שׁ וּ ת
המידה שבה ,במקרה של הפסקה או תקלה ,מוצר או
מערכת יכולים לשחזר את הנתונים שנפגעו ישירות
ולחדש את המצב הרצוי של המערכת .

40.03.26

אַ בְ טָ חָ ה
המידה שבה מוצר או מערכת מג י נים על מידע ונתונים
באופן ש רק אנשים או מוצרים ומערכות אחרים מ ורשים
לגשת לנתונים ב התא ם ל הגדרת הפרופיל שלהם ולדרגת
ההרשאה .
חִ סָּ י ו ֹן
המידה שבה מוצר או מערכת מבטיחים שהנתונים
נגישים רק למי שמורשה לגשת אליהם .

40.03.27

40.03.28

40.03.29

כְּ ִל ילוּ ת
המידה שבה מערכת ,מוצר או רכיב ממלאים את
מטרתם התפעולית בעוד הם מונעים ממשתמשים לא
מורשים לבצע שינויים או להשתמש במשאבים וגם
מונעים ממשתמשים מורשים לבצע שינויים לא ראויים
או להשתמש באופן לא ראוי במשאבים.
אִ י  -הִ תְ ַכּ ֲח שׁ וּ ת
המידה שבה ניתן להוכיח שפעולות או אירועים אכן
התרחשו ,כך שלא ניתן להתכחש להם מאוחר יותר .

fault tolerance

recoverability

security

confidentiality

integrity

non-repudiation

40.03.30

אַ חְ רָ יוּ תִ יּ וּ ת
המידה שבה ניתן ל ייחס פעולות של ישות בא ו פן ייחודי
ל ה.

40.03.31

ֲא מִ תּ וּ ת ֶז הוּ ת
המידה שבה ניתן להוכיח שהזהות של נושא או של
משאב היא זו הנטענת .

40.03.32

תַּ חְ זוּ קָ תִ יּ וּ ת
מידת היעילות והתועלתיות שבהן ניתן לבצע שינויים
ופעולות תחזוקה במוצר או במערכת .

40.03.33

מ ו ֹדוּ ָל ִר יּ וּת
המידה שבה מערכת או תוכנית מחשב מורכבות
מרכיבים בדידים כך שההשפעה של שינוי ברכיב אחד על
רכיבים אחרים היא השפעה מזערית.

modularity

40.03.34

כֹּ ֶשׁ ר ִשׁ מּ וּ שׁ ח ו ֹ ֵז ר
המידה שבה ניתן להשתמש ב רכיב תוכנה ביותר
ממערכת אחת או בבני י ת רכיבי תוכנה אחרים.

reusability

40.03.35

ִנ תּ וּ חִ יּ וּ ת
רמת היעילות והתועלתיות שמאפשרת לאמוד את
ההשפעה על מוצר או על מערכת של שינוי בחלק אחד או
יותר שלהם  ,או לאבחן ליקויים במוצר או גורמי כשל
במוצר  ,או לזהות חלקים המחייבים תיקון.

40.03.36

הערה :
המימוש עשוי לכלול מנגנונים המאפשרים למוצר או
למערכת לנתח את התקלות של עצמם ולהתריע לפני
קרות התקלה או אירוע אחר.
ְי כֹ ֶל ת ִשׁ נּ וּי
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40.03.37

40.03.38

המידה שבה ניתן ל שנות ביעילות ובתועלתיות מוצר או
מערכת ללא החדרת ליקויים או התדרדרות באיכות
הקיימת של המוצר .
בְּ ִד יקָ תִ יּ וּ ת
המידה שבה ניתן לקבוע קריטריונים לבדיקה של
מערכת ,מוצר או רכיב ולבדוק אותם ביעילות
ובתועלתיות .
ְי בִ ילוּת
המידה שבה ניתן להעביר מערכת ,מוצר או רכיב
מסביב ה אחת ל סביב ה אחרת ב יעילות ו ב תועלתיות .

testability

portability

40.03.39

הערה :
סביבות יכולות לכלול חומרה ,תוכנה ,תפעול ,שימוש
וכדומה.
ְס ִג ילוּת
המידה שבה ניתן לסגל מוצר או מערכת לתפקוד
בסביב ות שונות.

adaptability

40.03.40

הערה :
סביבות יכולות לכלול חומרה ,תוכנה ,תפעול ,שימוש
וכדומה
הַ תְ קָ נָ תִ יּ וּ ת
המידה שבה ניתן להתקין או וגם להסיר התקנה של
מוצר או מערכת ביעילות ובתועלתיות בסביבה מוגדרת .

installability

40.03.41

תַּ חְ לוּ ָפ תִ יּ וּ ת
המידה שבה ניתן להחליף מוצר תוכנה מוגדר במוצר
אחר לאותה מטרה באותה סביבה.
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